
POP 04 -ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ADMINISTRAÇÃO 

DE    MEDICAMENTOS 

Objetivo: Orientar os profissionais de enfermagem na administração de medicamentos. 

A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais cruciais para a 

enfermagem. Tão importante como ter conhecimento sobre os efeitos e reações que o 

medicamento pode causar, é necessário ter competência e habilidade para administrar tais 

medicações, passando assim para o paciente confiança e segurança, minimizando a 

ansiedade e aumentando a eficácia da medicação. A enfermagem deve organizar a sala 

onde ocorrem o preparo e a administração de medicamentos sempre em ambiente arejado, 

iluminado, bancadas/pias limpas, armários e insumos identificados, caixa para coleta de 

material perfurocortante, sabão, luvas, bem como a manutenção de almotolias com 

produtos de uso rotineiro. Também, deve-se estar atento à rotina de limpeza concorrente e 

terminal, além das demais rotinas estabelecidas pela unidade. Para que sejam evitados 

erros ao administrar medicações, deve-se conferir sempre os nove passos certos para 

administração medicamentosa: 

• Paciente certo; 

• Documentação certa; 

• Ação certa; 

• Forma certa; 

• Medicação certa; 

• Dose certa; 

• Horário certo; 

• Via certa; 

• Resposta certa. 

 

 

Também é de extrema importância observar a integridade e data de validade dos materiais 

a serem utilizados e das medicações, uma vez que podem causar danos ao paciente. No 

preparo de medicações parenterais é importante observar a presença de reações 

medicamentosas e ainda os locais corretos e de volume suportável. Por último, ressaltamos 

a necessidade de manter uma técnica asséptica e a importância da anotação de 

enfermagem. 

Execução: Auxiliar de enfermagem, Técnico de enfermagem e Enfermeiro. 



 Procedimento: 

1. 1.Verificar a prescrição; 

2. Explicar o procedimento ao paciente; 

3. Evitar conversar durante o processo de preparação de medicamentos. 

4. Determinar se paciente tem alergia a algum medicamento; 

5. Preparar os medicamentos para um paciente de cada vez; 

6. Conferir o nome do paciente, data de validade, posologia, data da 

prescrição, carimbo e assinatura do prescritor; 

7. Consulte a prescrição médica a cada uma das etapas abaixo 

relacionadas: ao receber o cliente; ao retirar o medicamento do 

armário; ao colocar o medicamento no recipiente para administrar. 

8. Somente abrir o medicamento diante o paciente ou acompanhante/cuidador; 

9. Esclarecer ao cliente qualquer dúvida existente antes de administrar o 

medicamento;10. Atentar-se para garantir a privacidade do paciente 

fechando portas, colocando biombos, cortinas, etc.; 

10. Realizar a administração do medicamento observando a reação do cliente; 

11. Atentar-se sempre para o local de aplicação verificando presença de 

edema local, hematomas, endurações, hiperemias, qualquer alteração 

do local; 

12. Caso existam queixas pelo cliente ou sejam observados pelo 

profissional de enfermagem efeitos não esperados dos medicamentos, 

será necessário comunicação com o prescritor e tomar as providências 

necessárias. As reações ou queixas devem ser anotadas no prontuário; 

13. Repor o medicamento no armário (se necessário); 

 

Registro: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, data e 

horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário 

ou Ficha de atendimento ambulatorial. 


