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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 016/CT/2013 

 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos sobre os 

nove certos na administração de medicação. 

 

II.  Solicitação: Resposta Técnica quanto aos nove certos na medicalização. 

 

      Encaminhamento: Observa-se que mundialmente existe uma grande preocupação com as 

ocorrências de erros na administração de medicamentos, visto que não é tão incomum quanto se 

pensa a frequência destes eventos que podem ocorrer por falha no atendimento, despreparo 

profissional, condição clínica do paciente, automedicação, dentre outros. 

Levantamentos Norte Americano, mostram que ocorrem 13 erros a cada 100 prescrições 

e outro estudo do Institute of Medicine (To Err is Human) demonstrou que 98 mil pessoas 

morriam anualmente vítimas de “erros médicos”. 

Estudos brasileiros também apontam a incidência de erros com medicamentos. O 

primeiro analisou retrospectivamente prontuários de crianças de um Hospital Universitário 

mostrando 1717 erros de doses ou diluições em 21,1% dos 8152 medicamentos prescritos no 

período analisado. 

Outro estudo observacional de um ano de segmento, realizado em Unidade de Tratamento 

Intensivo detectou 223 erros sérios correspondendo a 149,7 erros por 1.000 pacientes dia. Dentre 

eles, 11% potencialmente acarretariam risco de morte. 

A administração de medicamentos é o processo de preparo e introdução de medicamentos 

no organismo humano, visando obter efeitos terapêuticos. Segue normas e rotinas que 

uniformizam o trabalho em todas as unidades de internação ou  ambulatoriais, facilitando sua 

organização e controle.  
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A enfermagem atua na última etapa do processo (preparo e administração dos 

medicamentos), ou seja, na ponta final do sistema de medicação e isso faz com que muitos erros 

cometidos não detectados no início ou no meio do sistema lhe sejam atribuídos. Esse fato 

também aumenta a responsabilidade da equipe de enfermagem, pois ela é a última oportunidade 

de interceptar e evitar um erro ocorrido nos processos iniciais, transformando-se em uma das 

últimas barreiras de prevenção e garantia da segurança do paciente. 

Os nove certos vêm sendo trabalhado pela REBRAENSP (Rede Brasileira de 

Enfermagem em Segurança do Paciente). A implantação dos nove (9) certos traz-nos uma 

mudança de cultura, no entendimento de ser uma categoria profissional não apenas cumpridora 

de tarefas para tornar-nos uma barreira crítica, através do conhecimento farmacológico das 

drogas, seus riscos e a proximidade constante ao paciente. 

Esta responsabilidade atribuída à enfermagem deve mobilizar a categoria a deixar de ser 

somente “fazedora” e ter o entendimento de como pode funcionar como uma efetiva barreira 

para evitar ocorrências de eventos indesejados ao paciente. Os erros de medicação são passíveis 

de prevenção e uma das ferramentas que podem ser utilizadas neste processo é o emprego pelo 

profissional dos nove certos durante o preparo e administração de medicamentos, conforme 

descrito abaixo: 

1) PACIENTE CERTO (Conferir nome e sobrenome do cliente solicitando ao mesmo que diga 

seu nome e verificar o número de quarto e leito.) 

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 de administrar a medicação 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 mediante prescrição, lendo 

mais de uma vez e só então aplicar.) 
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5) HORA CERTA (Aplicar no horário previsto na prescrição, e no espaço de tempo 

determinado, 6/6h, 8/8h,…, atenção especial à administração de antibióticos.) 

6) TEMPO CERTO (Na aplicação da medicação, respeitar o tempo previsto na prescrição, por 

exemplo, se for em 30 minutos, ou em quatro horas, controlar adequadamente o gotejamento ou 

programar corretamente as bombas de infusão contínua 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 a farmácia.) 

8) ABORDAGEM E RESPOSTA CERTA (Antes de administrar o medicamento deve-se 

esclarecer ao paciente qualquer dúvida existente referente ao mesmo e deve-se levar em 

consideração o direito de recusa do medicamento, pelo cliente. O primeiro passo sempre é dizer 

ao paciente qual medicação será administrada, qual é a via, principal ação do medicamento e 

como será feita a administração, sobretudo, medicações que hajam colaboração e ação do cliente 

como as sublinguais a explicação deve ser dada. Fale sempre de maneira clara e objetiva e 

esclareça o cliente.) 

9) REGISTRO CERTO (Após aplicar a medicação registrar no prontuário checando com rubrica 

e ainda anotando queixas, efeitos da medicação, suspensão ou não aceitação de medicação.) 

Neste sentido, Malcolm e Yisi (2010) alertam, em seu artigo, para a importância de que o 

profissional de enfermagem siga os nove certos em busca de uma administração de 

medicamentos mais segura aos pacientes. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN 

nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece nos direitos, responsabilidades e deveres que o 

profissional de enfermagem deverá:   
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Art.12 assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art.13. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para outrem; 

 O Código de Ética, no que se refere às Proibições acerca da prática profissional da 

enfermagem, institui o seguinte: 

Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se 

da possibilidade de riscos; 

Art.32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da 

pessoa; 

                 Ante ao exposto, por ser considerado um procedimento de complexidade técnica, 

considera-se de extrema importância o cumprimento dos nove certos na administração de 

medicamentos pela equipe de enfermagem e ainda, recomenda - se que sejam elaborados pelas 

instituições de saúde, a elaboração de protocolos, procedimento operacional padrão ou normas 

técnicas que possam formalizar e homogeneizar a administração de medicamentos pelos 

profissionais de enfermagem. 

 

 

Florianópolis, 28 de outubro de 2013. 

 

    

Enf.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 
COREN-SC- 19.407 
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