FARMÁCIA
SEGURANÇA
NA PRESCRIÇÃO,
USO E ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

O que é erro de medicação?
Qualquer erro evitável que, de fato
ou potencialmente, pode levar ao
uso inadequado de medicamento.
Esse uso inadequado pode ou não
lesar o paciente, e não importa se o
medicamento se encontra sob o
controle de proﬁssionais de saúde
ou do paciente.
O erro pode estar relacionado à
prática proﬁssional, produtos
usados na área da saúde,
procedimentos, problema de
comunicação, incluindo prescrição,
rótulo, embalagens, nomes,
preparação, dispensação,
distribuição, administração,
educação, monitoramento e uso de
medicamentos.

Tipos de Erros de Medicação que
devem ser notiﬁcados no sistema:
1 – Medicamento errado.
2 – Omissão do medicamento.
3 – Dose errada.
4 – Frequência errada.
5 – Forma farmacêutica errada.
6 – Erro de preparo, manipulação e
acondicionamento.
7 – Técnica de preparo inadequada.
8 – Via de administração errada.
9 – Velocidade de administração errada.
10 – Horário de administração errado.
11 – Paciente errado.
12 – Erro na duração do tratamento.
13 – Medicamento deteriorado.
14 – Falta de adesão do paciente.

NOTIFIQUE!

5 CERTOS NA
ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAMENTOS
1) Paciente Certo: Perguntar ao paciente seu
nome completo antes de administrar o
medicamento.
2) Medicamento Certo: Conferir se o
medicamento que está em mãos é o que está
prescrito. Conferir se o paciente não é
alérgico ao medicamento.
3) Via Certa: Identiﬁcar a via de administração
prescrita e se a mesma é tecnicamente
recomendada para administração do
medicamento.
4) Hora Certa: Preparar o medicamento de
modo a garantir que a sua administração seja
sempre feita no horário correto.
5) Dose Certa: Conferir atentamente a dose
prescrita para o medicamento.

MACROPROCESSO
DA FARMÁCIA
1 - PRESCRIÇÃO
DO MEDICAMENTO
EQUIPE MÉDICA

2 - LIBERAÇÃO
DA PRESCRIÇÃO
EQUIPE ENFERMAGEM
3 - IMPRESSÃO NA
FARMÁCIA EQUIPE
FARMÁCIA
4 - SEPARAÇÃO E
DISPENSAÇÃO DE
MATERIAIS E
MEDICAMENTOS
(MAT/MED)
EQUIPE FARMÁCIA

5 - ENTREGA
NOS SETORES
EQUIPE FARMÁCIA

6 - ADMINISTRAÇÃO
DO MEDICAMENTO
NO PACIENTE EQUIPE
DE ENFERMAGEM

BARREIRAS DE SEGURANÇA
NO PROCESSO DA FARMÁCIA

1
PRESCRIÇÃO
DO MEDICAMENTO
EQUIPE MÉDICA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Legibilidade - Prescrição Eletrônica;
Diferenciação de medicamentos com
nomes semelhantes;
Padronização de medicamentos;
Suporte Eletrônico (alergias, interações
medicamentosas, dose máxima, via de
administração mais adequada);
Padrões de Prescrição (diluente, via e
observações importantes);
Alerta para medicamentos potencialmente
perigosos;
Farmácia Clínica.

2
DISPENSAÇÃO
E ENTREGA
EQUIPE DA FARMÁCIA
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sistema de distribuição individualizado;
Restrição de acesso e identiﬁcação
diferenciada para medicamentos
potencialmente perigosos;
Controle automatizado de temperatura e
umidade;
Procedimentos Operacionais Padrão
descrevendo toda rotina;
Boas Práticas de Armazenamento de
Medicamentos;
Dispensação de uma prescrição por vez;
Unitarização de líquidos orais em seringas
dosadoras;
Rastreabilidade via código de barras;
Farmácia Clínica.

3
PREPARO E
ADMINISTRAÇÃO
EQUIPE DA ENFERMAGEM
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Controle da Temperatura do paciente;
Manual de Diluição e Estabilidade de
medicamentos;
Aplicação dos 5 Certos na Administração de
Medicamentos: paciente, medicamento, via,
hora e dose;
Auditorias Farmacêuticas;
Treinamento Farmácia e Enfermagem:
preparo e administração de medicamentos.

Todos os erros devem ser notiﬁcados
através do atalho “Notiﬁcação de Evento”
na área de trabalho dos computadores
(desktop). Dessa forma, o incidente será
acompanhado pelo Núcleo de
Segurança do Paciente.

