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O profissional (4) recebe os medicamentos, 
materiais e rótulos confrontando-os com a 
prescrição, e prepara o medicamento conforme 
recomendações técnicas e assépticas. 

4ª Barreira de segurança:
Prescrição médica e ordem de produção

Após a manipulação, o medicamento 
é conferido e liberado para a área de 
dispensação.

5ª Barreira de segurança:
Dispensação do medicamento

Nesta área o profissional (5) confere os 
dados dos rótulos e finaliza a produção com 
a emissão de uma etiqueta que informa o 
nome do responsável pela manipulação e 
informações sobre estabilidade do produto.
A área de Enfermagem recebe o 
medicamento e inicia o procedimento com o 
paciente.
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Nossa Instituição preza a segurança 
de todos os seus processos, e não seria 
diferente quanto ao procedimento 
de medicamentos que deverão ser 
administrados em seus pacientes.

Por isso, criamos esse “guia” onde você 
poderá conhecer o fluxo do trabalho na 
Farmácia do Centro de Oncologia.

Você tem idéia de quantas barreiras de 
segurança criamos para que sua saúde 
esteja sempre em primeiro lugar?

Leia e conheça nosso trabalho.

Lembramos que o passo-a-passo 
apresentado a seguir é feito de maneira 
individualizada, ou seja, prescrição 
por prescrição, paciente por paciente, 
medicamento por medicamento.

Se ainda houver dúvidas, por gentileza, 
procure o profissional da Farmácia.

O médico faz a prescrição eletrônica, 
a enfermagem realiza a avaliação de 
enfermagem e envia para a farmácia.

O profissional (2) separa o medicamento 
para produção, de acordo a ordem 
de produção que foi liberada pelo 
farmacêutico.

Profissional (2) faz a leitura do código 
de barras dos materiais/medicamentos e 
encaminha para área de higienização.

2ª Barreira de segurança:
rastreabilidade 

1ª Barreira de segurança:
avaliação farmacêutica

O profissional (3) recebe os medicamentos, 
materiais e rótulos confrontando-os com a 
prescrição médica.

Retira a embalagem 
dos medicamentos 
e materiais para 
assepsia.

Organiza e encaminha 
para área de 
manipulação.

3ª Barreira de segurança:
Checagem com prescrição médica

Etapas de Higienização
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Farmacêutica (profissional 1) realiza a 
avaliação farmacêutica da prescrição e se 
certifica que todas as orientações do médico 
estão sendo seguidas e libera para a produção.


