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Responsáveis 
Preparado por: 

 
Enfermeiros 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 

Aprovado por: 
 

DAS 
 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Proporcionar atendimento adequado ao paciente 
atendendo suas necessidades com qualidade e 
agilidade no serviço prestado.  

Equipe de enfermagem 

 
3. Terminologia 
 
4. Diretrizes Normativas 

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 
Acolha o paciente com 
sua prescrição ou 
receita. 

 
Auxiliar ou Técnico 

de Enfermagem 

Receber o paciente com sua receita ou 
prescrição médica e acomodá-lo em local 
apropriado para realização do procedimento. 

2 Preencha o Controle de 
Atendimento.  

Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Preencher o ENF.APS-RG-03- Registro da 
Sala de Medicação. 

3 Confira a receita.  

 
Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Observar antes de preparar medicação: 
dose, via de administração, diluição, data, 
paciente.  

4 Prepare medicação.  
Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Realizar lavagens das mãos, separar os 
materiais e medicações a serem utilizados 
no procedimento. Ver 5.1. 

5 Administre medicação.  
Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Administrar medicação em via conforme 
prescrição médica.  

6  Registre a medicação.  
Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Registrar na receita com data, hora do 
procedimento, nome, assinatura e carimbo. 

7 
Oriente o paciente 
quanto os efeitos 
adversos. 

 
Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Observar alterações do estado geral do 
paciente durante procedimento e orientar 
possíveis reações adversas posterior.  

8 Despreze materiais e 
organize bancada.  

Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Desprezar perfuro-cortante no Descartex; 
proceder limpeza da bancada com álcool 
70%, proceder lavagem das mãos. 

9 Organize setor e 
reposição de bancada. 

 
FIM 

Auxiliar ou Técnico 
de Enfermagem 

Repor materiais diariamente preenchendo o 
ENF,APS-RG 04- Lista de Materiais da Sala 
de Medicação  e manter ambiente 
organizado. 

10 Registrar procedimentos 
realizados 

 
FIM 

Auxiliar e ou Técnico 
de enfermagem 

Registrar todos os procedimentos 
executados pela equipe no Sistema de 
Informação. 

 
5. Disposições Gerais 
 
5.1 Tabela de agulhas e Seringas de acordo com a via de administração 
 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO AGULHA SERINGA 
Intramuscular 25x7; 25x8;x30x8 3ml e 5 ml 
Intradermica 13x4,5 1 ml 
Subcutânea 13x4,5 1ml e 3 ml 
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Obs: As medicações por via endovenosa deverão ser administradas por dispositivo específico de acordo com 
a anatomia do paciente, sendo necessário mantê-lo em observação após administração. 

 
-  
6. Conscientização 
 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Aumento no risco de infecções; 
 Risco de vida ao paciente devido a possíveis reações adversas relacionadas às medicações 

utilizadas; 
 Perda de qualidade no atendimento resultando em pouca eficiência clínica; 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde; 
 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS. 

 
 
ANEXO  
 


