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Responsáveis 
Preparado por: 

Enfermeiros 
Analisado por: 
Colegiado APS 

Aprovado por: 
Comitê da Qualidade 

 

 

3. Diretrizes normativas  
 

Nº 
Ação 

(O quê) 
Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como) 

 
1 

Separar o material adequado; 
 

Equipe de 
Enfermagem 

Separar material necessário de acordo 
com a medicação a ser administrada; 
Ver disposições gerais 5.1. 

 
2 

Atentar para a regra dos 9 certos  
 

Equipe de 
Enfermagem 

Ver item 4. Ver ENF.APS-IT-09 
Higienização Simples das Mãos . 

 

3 

Orientar o cliente quanto a 
realização do procedimento;  

Equipe de 
Enfermagem 

Orientar a técnica que será realizada a 
fim de promover a colaboração do 
cliente e aumentar a confiança. 

 
4 

Verificar as peculiaridades das 
medicações não padronizadas 

 
Equipe de 
Enfermagem 

Verificar orientações de preparo do 
fabricante vide bula em medicações não 
padronizadas e em caso de dúvidas 
solicitar orientação do enfermeiro;  

5 

Verificar condições e aspecto das 
medicações; 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Examinar condições e aspecto das 
medicações a ser administrada, lacres 
violados, presença de corpos estranhos, 
sujidade, mudança de coloração habitual 
entre outros aspectos que sugerem 
alteração da composição não são 
recomendados a ser administração; 

 
 
6 

Realizar a administração 
conforme prescrito.  

Equipe de 
Enfermagem 

Respeitar técnica de administração.   Ver 
5.2. 

 
7 

Realizar orientações pós 
medicação 

 
Equipe de 
Enfermagem 

-Verificar se há alguma pendência, 
fornecendo orientações adicionais ao 
paciente, se for necessário. 
- Certificar as condições gerais do 
paciente, orientar que na ocorrência de 
sinais de reação adversas à medicação, 
suspender o uso e procurar 
atendimento médico. 

 
 
8 

Registrar os procedimento 

 
FIM 

Equipe de 
Enfermagem 

Checar na receita data, horário realizado, 
nome legível, carimbo e assinatura  
Realizar registro do procedimento em 
sistema(s) de informação(ões) vigente e 
no ENF.APS-RG-03 
 

 

 

 

1. Objetivos 2. Aplicação 

 
Padronizar as técnicas de preparo e administração de 
medicações a fim de otimizar o serviço, subsidiar o processo 
de trabalho do profissional e oferecer uma assistência de 
qualidade e segura ao usuário. 
 

Equipe de enfermagem 

mailto:ENF.APS-RG-03
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4. Regra dos 9 certos: 
1. Usuário Certo – conferir nome e sobrenome do usuário solicitando ao mesmo que diga 

seu nome; 
2. Medicamento certo – antes de preparar a medicação certificar-se mediante a prescrição 

qual é o medicamento, e conferir lendo, mais de uma vez, o rótulo do mesmo. 
3. Dose certa – antes de preparar certificar-se da dose na prescrição, lendo mais de uma 

vez e comparando com o preparado. 
4. Via certa - antes de aplicar a medicação  certificar-se da via na prescrição, lendo mais de 

uma vez e só então aplicar. 
5. Hora certa – aplicar no horário previsto na medicação, e no espaço de tempo 

determinado (6/6 h; 8/8h...) com atenção especial na administração de antibióticos; 
6. Tempo certo – na aplicação da medicação, respeitar o tempo prescrito, por exemplo, se 

for em 30 minutos, ou em quatro horas, controlar adequadamente o gotejamento ou 
programar corretamente as bombas de infusão continua ou bombas de seringa, 
controlando, dessa forma a infusão conforme prescrição;  

7. Validade Certa – antes de preparar a medicação sempre conferir a data de validade, 
nunca aplicar medicação vencida. Estabelecer uma rotina de verificação e controle de 
validade nos setores, em parceria com farmácia; 

8. Abordagem certa – antes de administrar o medicamento deve-se esclarecer ao usuário 
qualquer dúvida existente referente ao mesmo e deve-se levar em consideração o direito 
da recusa do medicamento, pelo usuário. O primeiro passo é sempre dizer ao usuário 
qual medicação será administrada, qual a via, principal ação do medicamento e como 
será feita a administração, sobretudo, medicações que haja  colaboração e ação do 
usuário como as sublinguais. Fale sempre de maneira clara, objetiva e esclareça o 
cliente.  

9. Registro certo – Após aplicar a medicação registrar no prontuário checando com rubrica e 
carimbo e ainda anotando queixas, suspensão ou não aceitação  

 

Fonte: Normas Básicas de Medicação e os 9 certos. Disponível em: www.saudeblog.com.br 
/normasbasicasdemedicacao acessado em 13 de outubro de 2015.  

 

5. Via de administração 
 

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 

Intradérmic
aaa 

13x4,5 1 ml 

Subcutâne
a 

13x4,5 1ml e 3 ml 

 

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; 

 

Ver Parecer da Câmara Técnica de Assistência do Coren/MS n° 28/2016 sobre a 
realização de medicação endovenosa na unidade de saúde sem que o médico esteja 
presente e sobre a administração de medicamentos pelas vias subcutâneas, intramuscular 
e/ou endovenosa nos domicílios. 
 

5.2 Caixa de Emergência 
As Unidades deverão conter as medicações e materiais de acordo com a 

Normatização vigente. 
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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. 
 

7. Observação 

 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  

 

mailto:colegiadoaps@gmail.com

