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RESUMO  
  
Trata- se de um relato de experiência acerca da estratégia de aprendizagem adotada pelo 
projeto de ensino denominado Acompanhando o Docente no Plantão no HUM: uma 
estratégia de aprendizagem em enfermagem com o parecer da aprovação do Comitê de 
Ética Permanente em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual de 
Maringá (número: 4230/2009). Teve como objetivo descrever a experiência obtida através 
do projeto de ensino sobre a utilização dos 9 certos para a medicação e a segurança do 
paciente. As vivências aconteceram no Pronto Atendimento do Hospital Universitário de 

Maringá, no ano de 2018, durante o acompanhamento do plantão docente.  O referido 
projeto objetiva proporcionar aos discentes conhecimentos técnico-científicos para o 
cuidado de enfermagem sistematizado aos pacientes em diversas situações clínicas 
dentro do contexto hospitalar. Entre os conhecimentos teóricos posto em prática sob a 
supervisão do docente responsável, estão; o preparo e administração de medicamentos. 
Por meio da análise dos resultados foi possível constatar que, conforme a busca na 
literatura, evidenciou os principais riscos do uso indevido da ferramenta dos 9 certos para 
a medicação, entre eles, identificação do paciente, monitoramento e relatórios de 
ocorrências de falhas, distribuição por dose unitária, preparação de medicação 
endovenosa pela farmácia. Além disso, teve também descritos os prejuízos no tratamento 
e até mesmo óbitos devido ao erro com medicação. Espera-se, com este resultado, 
colaborar com o desenvolvimento do conhecimento na utilização da ferramenta para a 
segurança do paciente. 
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 A IMPORTÂNCIA DOS NOVE CERTOS NA 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

1  INTRODUÇÃO  
 

Os Serviços de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde tem 

como objetivo principal atuar no restabelecimento dos parâmetros vitais 

dos indivíduos que necessitam de atendimento rápido, pois pode haver 

risco iminente de morte. Para melhor atendimento, o Ministério da Saúde, 

em 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

com intuito de reconhecer a magnitude dos eventos adversos durante a 

Assistência de Saúde. O Programa apresenta como um dos objetivos,  

objetivo a redução dos equívocos na administração de terapia 

medicamentosa. Desta forma, houve a publicação do “Protocolo de 

segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos”, 
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documento norteador para a promoção de práticas seguras no uso de 

medicamentos em estabelecimentos de saúde no país. este documento 

norteia as práticas seguras para a utilização de medicamentos em 

estabelecimentos de saúde.  

Isso porque, os erros decorrentes da terapia medicamentosa 

representam um dos tipos de incidentes mais comuns nas instituições de 

saúde e são provocados, em grande parte, por falhas nos processos e 

procedimentos durante as etapas da terapia medicamentosa: prescrição, 

dispensação, preparação, administração e monitoramento, e podem 

resultar em danos graves e até na morte do paciente. Descrever a 

experiência obtida através do projeto de ensino sobre a utilização da 

ferramenta dos 9 certos na medicação para a segurança do paciente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; SANTOS, 2019). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

  

Trata-se de um relato de experiência acerca da estratégia de 
aprendizagem adotada pelo projeto de ensino denominado 
Acompanhando o Docente no Plantão do HUM: uma estratégia de 
aprendizagem em enfermagem com o parecer da aprovação do Comitê de 
Ética Permanente em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade 
Estadual de Maringá (número: 4230/2009). As vivências aconteceram no 
Pronto Atendimento do Hospital Universitário de Maringá, no ano de 2018, 
durante o acompanhamento do plantão docente.   

O referido projeto tem como objetivo proporcionar aos discentes 
conhecimentos técnico-científicos para o cuidado de enfermagem 
sistematizado aos pacientes em diversas situações clínicas dentro do 
contexto hospitalar. Entre as práticas realizadas sob a supervisão do 
docente responsável, estão; inserção de cateter venoso periférico, preparo 
e administração de medicamentos, realização da triagem clínica, condutas 
referentes a alta hospitalar, administração de drogas prescritas pelos 
médicos, sob supervisão docente. vasoativas e medicamentos sedativos.  
  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Ao longo dos dozes meses de acompanhamento no projeto de 
ensino referido, pode-se observar a utilização importância dos noves 
certos para a segurança do paciente, uma vez que, garante que todos os 
cuidados na dispensação da medicação sejam cuidadosamente 
realizados. Com isso, evitamos os prejuízos no tratamento e efetuamos o 
monitoramento adequado ao sujeito hospitalizado (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2013; SANTOS, 2019). Além disso, ao reverter os eventos 



 

 

 
ANAIS XI EPCC  

UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá  

 
29 e 30 de outubro de  2019  

adversos por meio do uso apropriado dos 9 certos para a medicação 
descritos pelo Protocolo do Ministério da Saúde, pode-se perceber 
identificar  que as evoluções clínicas com desfechos positivo eram obtidas. 
Estas sugestões, Ainda, faz com que o enfermeiro se atente em cada 
passo para que mesmo na a dinâmica hospitalar seja mantida a segurança 
do paciente preservada. Isso porque, reduz os casos de confusão dos 
frascos e administração de substâncias tóxicas ao organismo. A 
identificação pessoal ajuda no reconhecimento seguro do sujeito a ser 
tratado. Além do mais, a leitura prévia do nome do princípio ativo colabora 
para saber que será realizado o tratamento adequado (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2013). 

 Outra contribuição relaciona se a manutenção da janela 
terapêutica, já que os horários são devidamente respeitados. Tudo isso, 
observou se nos dias do projeto, quando aprendemos a importância do 
uso dos 9 certos para medicação. O primeiro passo refere se em identificar 
a medicação correta, depois, o paciente pelo nome completo associado a 
localização e número do leito, isso permite que não haja confusão na hora 
de ministrar o medicamento certo no paciente errado. A leitura correta do 
nome do fármaco é indispensável para que tenha o efeito farmacológico 
esperado. Ressalta-se, ainda, a verificação da forma farmacêutica certa, 
antes de administrar o medicamento (KONDER, 2015; SANTOS, 2019). A 
terceira recomendação diz que deve se atentar a dose do medicamento, 
ou seja, evitasse abaixo da janela terapêutica e também a toxicidades. Na 
quarta fase, faz menção a via adequada de administração para que não 
haja danos ao paciente. Posteriormente, o cuidado com o horário da 
prescrição médica, necessário para obter a ação terapêutica descrita na 
literatura e assim, prosseguir com o tratamento. Ao aplicar a medicação no 
paciente precisa observar se, em caso, de via endovenosa, se esta pérvia. 
Realizar a antissepsia do local (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; SANTOS, 
2019).  

Em seguida, deve-se a checagem dos medicamentos administrados 
e realizar o registro de enfermagem acerca de identificação do profissional 
responsável pela ministração, horário, data e intercorrências. Por fim, o 
responsável pela ministração medicamentosa no paciente precisa 
conhecer os efeitos terapêuticos, as indicações e contra indicações e os 
efeitos colaterais. Este último para o monitoramento adequados dos sinais 
vitais, sinais e sintomas decorrentes da medicação (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2013; KONDER, 2015). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui se que o uso da ferramenta dos 9 certos na medicação 
colabora para a qualidade na assistência aos pacientes no que diz respeito 
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ao preparo e à administração de medicamentos, uma vez que, o número 
de erros e dos danos provocados podem ser bastante reduzidos. 
Considerando que a enfermagem está envolvida no final do processo da 
administração de medicamentos, por isso a sua responsabilidade consiste 
em evidenciar e impedir falhas evitando os eventos adversos (BRASIL, 
2014; SANTOS, 2019). 
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