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Promover práticas seguras no uso de 
medicamentos em estabelecimentos de 
saúde.

OBJETIVO



ABRANGÊNCIA

O Protocolo de Segurança na Prescrição, 
uso e administração de medicamentos, 
aplica-se em todos os estabecimentos que 
prestam cuidados à saúde, em todos os 
níveis de complexidade, profilaxia, exames 
diagnósticos, tratamento e medidas 
paliativas.



VÍDEO
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Armazenamento

Alertas de segurança

Dispensação individualizada por período 

Controle de Lote e rastreabilidade

Farmácia clínica

 
UNIMED – RECONCILIAÇÃO 

MEDICAMENTOSA!

MEDIDAS PREVENTIVAS DA 
FARMÁCIA



Duplo check com a farmácia no recebimento do 

lote

Impressão das etiquetas de horário de medicação 

Armazenamento em gavetas separadas por leito

Seguir os 9 certos no preparo e administração de 

medicação

MEDIDAS PREVENTIVAS DA 
ENFERMAGEM



 PRESCRIÇÃO 
SEGURA DE MEDICAMENTOS

-Nome completo do paciente;
-endereço;
-data de nascimento;
-nome do hospital;
-nº prontuário ou nº atendimento;
-leito;
-serviço/instituição;
-enfermaria/apartamento e andar.

PRESCRIÇÃO MÉDICA:



PRESCRITOR 

-Nome do prescritor,  
-registro do conselho e 
-assinatura.

 PRESCRIÇÃO 
SEGURA DE MEDICAMENTOS



Legibilidade

Sem uso de abreviaturas

Atentar nomes semelhantes

Expressão de dose

Duração do tratamento

 PRESCRIÇÃO 
SEGURA DE MEDICAMENTOS



ALERGIAS (registrar com destaque no prontuário);

PADRONIZAR MEDICAMENTOS (a prescrição de 
medicamentos que já estão selecionados e padronizados 
no estabelecimento de saúde aumenta a segurança do 
uso, familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e 
equipe de enfermagem);

DUPLA CHECAGEM  (entre enfermagem e outro 
profissional);

EVITAR A EXPRESSÃO  ("uso contínuo" ou “usar sem 
parar”). Prescrição precisa ser reavaliada em casos 
ambulatoriais.

 PRESCRIÇÃO 
SEGURA DE MEDICAMENTOS



AVALIAÇÃO PELO MÉDICO INFECTOLOGISTA 
DOS ANTIBIÓTICOS PRESCRITOS

Em pacientes internados com suspeita de 
doenças infecciosas, o médico solicita culturas e 
inicia a terapia antimicrobiana empírica conforme 
protocolo.

A avaliação é realizada no 1º dia útil, contendo 
registro em prontuário eletrônico em relação as 
considerações do caso: 
liberação do medicamento, posologia e 
tempo de uso.  



OS 9 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO

1-PACIENTE CERTO 

Identificar o paciente como a pessoa 
para a qual se destina o serviço ou 
tratamento. Dados que sedem ser 
certificados antes de qualquer 
intervenção: Nome completo do 
Paciente, Data de Nascimento, 
Atendimento e quando possível nome 
da mãe.  



OS 9 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO

 2-MEDICAMENTO CERTO

Antes de preparar a medicação certificar-se 
mediante a prescrição do sistema, etiqueta e 
medicamento, os dados abaixo: 

1. Paciente, medicação, dose, horário, via de 
administração, diluição e tempo de infusão
2. Indicação e efeitos colaterais
3. Interações e recomendações especiais
4. Reações alérgicas
5. Caminho certo: certificar-se que a descrição do 
medicamento e a via corresponde ao prescrito.  



OS 9 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO

3-DOSE CERTA

Antes de preparar e administrar a medicação, 
certificar-se da dose na prescrição. Leia mais de 1 
vez a dose a ser administrada e compare com a 
solução a ser preparada.

 4-VIA CERTA

Verificar se o diluente (tipo e volume) foi 
prescrito e se a velocidade de infusão foi 
estabelecida, analisando sua compatibilidade com a 
via de administração e com o medicamento em caso 
de administração por via EV.



OS 9 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO

5-HORA CERTA

Preparar o medicamento para ser realizado no 
horário correto, para garantir resposta terapêutica. 
Atenção aos antibióticos.

6- TEMPO CERTO
 

Respeitar o tempo previsto na prescrição, 
controlar o gotejamento ou programar corretamente 
as bombas de infusão.

Medicamentos de alta vigilância, deve-se após 
30  min da instalação do medicamento, voltar ao 
quarto do paciente e certificar-se do controle do 
gotejo e a permeabilidade do acesso.



OS 9 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO
7-ABORDAGEM CERTA

 
Esclarecer ao paciente dúvidas existentes ao 

medicamento. Em casos de recusa do medicamento, 
pelo cliente, oferecer o termo de recusa.

Sempre dizer ao paciente qual medicação será 
administrada, qual é a via, principal ação do 
medicamento e como será feita a administração.

8- REGISTRO CERTO

Após aplicar a medicação, CHECAR a medicação. Em 
caso de atraso na checagem, no horário a ser 
administrado, queixas, suspensão ou não aceitação de 
medicação, JUSTIFICAR o ocorrido.

 



OS 9 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO
9-RESPOSTA CERTA 

MONITORAR  o paciente observando o efeito do 
medicamento, efeito desejado ou efeito adverso.

Alguns medicamentos de ALTO RISCO, como 
insulinas, anticoagulantes e glicose, a verificação dos 
sinais vitais após a administração destes medicamentos 
é indispensável.
 
1° Sinal Vital: Pressão arterial
2° Sinal Vital: Frequência respiratória
3° Sinal Vital:Frequência cardíaca
4° Sinal Vital:Temperatura
5° Sinal Vital: Escala da dor

 
.
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