
Unidades de Internação
Segurança no Processo de Medicação

Farmacêutico no Cefaclin realiza avaliação das transcrições 
no sistema e  da prescrição médica: veri�ca  dose, diluente, 
via de administração, frequência, posologia, interações 
e orientações especí�cas.

1ª Barreira de Segurança 
Avaliação farmacêutica

2ª Barreira de Segurança 

O pro�ssional da Farmácia separa 
o medicamento e bipa com o PDA.

O pro�ssional que administra confere os medicamentos 
preparados, um a um, com a prescrição médica coloca 
as iniciais ao lado do horário e no verso da prescrição 
junto com o carimbo.

Tem por objetivo a conferência do medica-
mento já preparado com a prescrição.

4ª Barreira de Segurança 

5ª Barreira de Segurança 

3ª Barreira de Segurança 
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Existem BARREIRAS durante o processo 
de solicitação, preparo e administração do 
medicamento que devem ser seguidas para 
garantir a SEGURANÇA DO PACIENTE. Hoje, 
no HSL, estamos em um processo de transição 
e as barreiras são realizadas de forma eletrônica 
(ADEP/GEDIPA) e manual. 

O sistema manual nas Unidades de Internação 
ocorre quando a prescrição do medicamento 
ainda não está no sistema (urgências), 
quimioterapia, NPT, pré-anestésico e Kit Sepse.

Como asseguramos que o medicamento certo será administrado 
na dose, via, diluição, horário e paciente certos?

Realizado pela equipe de enfermagem, com 3 leituras da prescrição médica.

2ª leitura

3ª leitura
Atenção: preparar medicações 

de um paciente por vez.

Eletrônica
O pro�ssional confere os medicamentos 
a serem administrados checando a 
prescrição do ADEP ou GEDIPA com 
a prescrição original. 

Eletrônica
O pro�ssional separa os medica-
mentos e bipa um a um para 
conferência - dupla checagem 
com o sistema.

Eletrônica
O sistema emite todas as  etiquetas 
dos medicamentos daquele horário; 
o pro�ssional lê cada etiqueta e 
prepara os medicamentos um a um.

Manual
O pro�ssional confere os medica-
mentos a serem administrados 
com a prescrição original. 

Manual
O pro�ssional separa os medica-
mentos e confere um a um com 
a prescrição médica.

Manual
O pro�ssional prepara a medicação
e ao término de cada uma lê a pres-
crição novamente e preenche a 
etiqueta manualmente.

1. Paciente, medicação, dose, horário, via de 
administração, diluição e tempo de infusão
2. Indicação e efeitos colaterais
3. Interações e recomendações especiais.

1ª leitura
O pro�ssional confere as informações na prescrição:

Checagem com a pulseira do paciente

Eletrônica
O pro�ssional bipa seu crachá 
com o PDA, a pulseira do paciente 
e o medicamento a ser administrado.

Manual
O pro�ssional confere a etiqueta 
com a pulseira do paciente.

Checa a prescrição impressaO pro�ssional administra o medicamento


