
Como prescrever em 
ambiente hospitalar?

HAROLDO SANTANA
D O C E N T E  M F C  U N I F R A N

A B R I L  D E  2 0 2 2



Sumário
Como prescrever ?
◦ Introdução 
◦ Dieta
◦ Hidratação
◦ Medicação injetável
◦ Sintomáticos
◦ Medicação de uso contínuo
◦ Profilaxia
◦ Cuidados

2



A prescrição é, essencialmente, um 
instrumento de comunicação entre 
médico, farmacêutico, enfermeiro, 

cuidador e paciente.
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Introdução
Lesões por erros na área da saúde são a 8ª causa de morte nos EUA. Morrem de 44.000 a 
98.000 pessoas por danos oriundos de erros e 7.000 mortes podem ser atribuídas a erros 
de medicação

Podem ser resultantes do uso inapropriado de medicamentos (erros de medicação -
causas evitáveis) ou estão relacionados às especificidades do paciente (reações adversas -
causas não evitáveis).

Na cadeia terapêutica (prescrição, dispensação e administração), erros relacionados a 
medicamentos são mais frequentes durante a prescrição.

Considerando todos os tipos de erros, estima-se que cada paciente hospitalizado sofra, 
em média, mais de um erro de medicação por dia.

4ERROS DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL BRASILEIRO. REV ASSOC MED BRAS 2011; 57(3):306-314
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Erros de prescrição mais frequentes
1. Prescrição ilegível

2. Prescrição com item duplicado

3. Medicamentos com mesma indicação considerando-se os respectivos mecanismos de 
ação. 

4. Transcrição errada: lançamento errado da informação no sistema eletrônico. 

5. Frequência errada: prescrição de medicamento com frequência não indicada em 
literatura. 

6. Alergia não especificada

7. Medicamento sem via de administração

5ERROS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. EINSTEIN. 2009; 7(3 PT 1):290-4
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Erros de prescrição mais frequentes
8. Medicamento com via inadequada/errada: prescrição de medicamento com via 

inadequada ou errada, de acordo com a literatura e apresentação do medicamento; 

9. Medicamento sem dose: prescrição de medicamento sem a dose ou dosagem 
especificadas; 

10. Dose acima da recomendada: prescrição de medicamento com dose acima da 
recomendada pela literatura; 

11. Diluição e/ou tempo de infusão inadequado

12. Medicamento errado

13. Dose errada: prescrição de medicamento com dose inexistente, conforme a literatura; 
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Cuidado focado na segurança 
do paciente
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1. Identificação do paciente
2. Melhorar eficácia da comunicação
3. Melhorar segurança dos medicamentos de alta vigilância
4. Garantir cirurgias e procedimentos invasivos seguros
5. Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados em saúde
6. Reduzir o risco de danos aos pacientes resultantes de quedas



1. Dieta
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Pode comer?

Sim

Não

Jejum
Urgência
Pré-operatório
Pancreatite

Via oral possível 
e suficiente?

Via enteral possível 
e suficiente?

Não Rebaixamento do nível de consciência
Desnutrição grave

Não
Grandes queimados
Íleo paralítico
Intestino curto

Sim

Sim
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1. Dieta
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Demanda energética 
“padrão”

Geral
Branda
Pastosa

Hipossódica
Para Diabetes
Laxativa
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2. Hidratação
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Necessita?
Desidratação
Perdas aumentadas
Menor aporte

Indicações Riscos
Congestão pulmonar

Sim

Composição?
Soro fisiológico a 0.9%

Expansão
Edema cerebral

Soro fisiológico a 0.45%

Hipernatremia

Soro glicosado 5%

Hipernatremia
Hipoglicemia

Ringer lactato

Expansão
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Acidose hiperclorêmica se 
> 2l/24h

Hiperpotassemia se >  
10l/24h



3. Medicação injetável
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Dose

Modo de preparo

Via de administração

Intervalo
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3. Medicação injetável
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Iniciar com medicação injetável Agrupar medicamentos segundo a via de 
administração 
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Atentar para interação

Atentar para alergias Tornar visível (Registrar sob cabeçalho)

Atentar para função renal

Conhecer antibióticos da casa

Ceftriaxone

Vancomicina

Meropenem

Levofloxacin Tazocin

Ciprofloxacin

Imipenem

Claritromicina



4. Medicação sintomática
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Antitérmico (Ex: Dipirona)

Injetável
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Anti-inflamatório (Ex: Cetoprofeno)

Antiemético (Ex: Bromoprida)

Antiespasmódico (Ex: Escopolamina)

Analgésico (Ex: Tramadol)



5. Medicação de uso contínuo
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Anti-hipertensivos
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Anti-inflamatório

Anticoagulantes

Antidiabéticos

Medicação para coração

Medicação para saúde mental



6. Profilaxia
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Profilaxia

Úlcera de pressão

Úlcera péptica

Trombose venosa

Protocolo Institucional Profilaxia de Tromboembolismo Venoso em Pacientes Internados. Hospital Sírio Libanês 2011

Agudos: 10 a 18% LP: 2 a 24% Dor, prolongamento IH, sepse 
e morte 

> 40 anos; metade do tempo 
deitado; + 1 fator de risco Trombose pulmonar 



6.1. Profilaxia: Trombose venosa
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Protocolo Institucional Profilaxia de Tromboembolismo Venoso em Pacientes Internados. Hospital Sírio Libanês 2011

Fatores de 
risco

Avaliação de risco

Absolutas 1. Hipersensibilidade às heparinas 2. Plaquetopenia induzida por heparina 3. Sangramento ativo 
Relativas 1. Cirurgia intracraniana ou ocular recente 2. Coleta de LCR nas últimas 24 horas 3. Diátese hemorrágica (alteração de plaquetas/coagulograma) 4. Hipertensão arterial não controlada (>180x110 mmHg)
5. Insuficiência renal (clearence < 30 ml/ min)

Contraindicações



6.1. Profilaxia: Trombose venosa
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Protocolo Institucional Profilaxia de Tromboembolismo Venoso em Pacientes Internados. Hospital Sírio Libanês 2011

Esquemas 
de 

profilaxia

Meia elástica de compressão gradual (MECG), dispositivos mecânicos de compressão pneumática intermitente (CPI) ou bombas plantares (BP).
CI: 1. Fratura exposta 2. Infecção em membros inferiores 3. Insuficiência arterial periférica de membros inferiores 4. Insuficiência cardíaca grave 5. Úlcera em membros inferiores 

Por meios mecânicos

1. HNF 5.000 UI SC a cada 8 horas – eliminação hepática.            
2. Enoxaparina 40 mg SC 1X ao dia – eliminação renal.                
3. Nadroparina 2.850-5.700 SC UI 1X ao dia – eliminação renal. 
4. Dalteparina 5.000 UI SC 1X ao dia – eliminação renal.             
5. Fondaparinux 2,5 mg SC 1x ao dia – eliminação renal. 



6.2. Profilaxia: úlcera de pressão (UP)
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PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz 09/07/2013 

Prevenção deve ser aplicadas a 
todos os indivíduos vulneráveis 
em todos os grupos etários.



6.2. Profilaxia: úlcera de pressão (UP) 
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PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz 09/07/2013 

Seis etapas da estratégia de Prevenção

1. Avaliação de UP (e do risco) na admissão de todos os pacientes                          
2. Reavaliação de UP (e do risco) diariamente                                                            
3. Inspeção diária da pele nos pacientes de risco                                                               
4. Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada                                                     
5. Otimização da nutrição e da hidratação
6. Minimizar a pressão

Especial atenção às áreas corporais de maior risco para UPP, como as regiões anatômicas sacral, calcâneo, ísquio, trocânter, occipital, 
escapular, maleolar e regiões corporais submetidas à pressão por dispositivos como a presença de cateteres, tubos e drenos. 

Para 
pacientes de 

risco



6.2. Profilaxia: úlcera de pressão
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PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz 09/07/2013 

Medidas de prevenção 
conforme risco

Risco Baixo (15 a 18 na escala de Braden)
a. Cronograma de mudança de decúbito
b. Otimização da mobilização
c. Proteção do calcanhar
d. Manejo da umidade, fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de 

redistribuição de pressão
Risco moderado (13 a 14 na escala de Braden)

a. Continuar as intervenções de risco baixo
b. Mudança de decúbito com posicionamento a 30º

Risco alto (10 a 12 pontos na escala de Braden)
a. Continuar as intervenções do risco moderado; 
b. Mudança de decúbito frequente; 
c. Utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30º.

Risco muito alto (≤ 9 pontos na escala de Braden)
a. Continuar as intervenções do risco alto; 
b. Utilização de superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível; 
c. Manejo da dor.

1. Percentual submetidos a avaliação de risco para UPP na admissão 2. Percentual de risco recebendo cuidado preventivo apropriado  3. Percentual recebendo avaliação diária para risco de UPP5 4. Incidência de UPP.

Indicadores



7. Cuidados
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Balanço hídrico
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Risco de quedas

Observação neurológica

Glicosimetria

Cuidados de enfermagem



Caso clínico 1
MGF, homem, 75 anos, previamente hígido é admitido no PS com confusão mental há 2 dias. Ao 
exame físico, apresenta FC 100 bpm, PA: 120 x 80 mmHg, sem febre e sem anormalidades nas 
avaliações cardíacas, pulmonar e de abdômen. Desorientado no tempo e espaço, sonolento, 
demanda estímulo repetitivo para se manter acordado. Exames laboratoriais sugestivos de ITU. 
Paciente é internado para antibioticoterapia. Prescreva.

HD: ITU
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Caso clínico 2
Masculino de 68 anos com antecedente pessoal de diabetes mellitus hipertensão arterial 
sistêmico e infarto do miocárdio prévio, em uso de AAS 100 mid, Enalapril 10mg ao dia, 
Hidroclorotiazida 25mg ao dia e Metformina 850mg duas vezes ao dia. Paciente procurou pronto 
socorro com quadro de que há uma semana vem evoluindo com quadro de dispneia e 
ortopneia, com piora há 3 dias cursando com desconforto respiratório. Conversando e 
deambulando, apresenta pressão arterial 230x170 mmHg, FC 120, FR 36, 89% spO2 em cateter 
nasal 4L por minuto. Ausculta respiratória evidenciando crepitações desde ápice bilateralmente. 
Raio X de tórax evidenciando infiltrado pulmonar difuso, com predomínio na região peri-hilar, 
sugerindo quadro de congestão pulmonar. Foi realizado medidas iniciais e após estabilização 
clinica foi solicitado internação hospitalar. 

HD: Edema Agudo Pulmonar hipertensivo.
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Caso clínico 3
Maria Rita de 15 anos de idade comparece ao pronto atendimento queixando de disúria há 3 
dias, urina de coloração amarelo escuro com odor forte, dor lombar de forte intensidade e 
episódios febris de 39 graus que retorna após dipirona e paracetamol.  DUM: sem atraso. Usa 
ACO. Ao exame físico REG, descorada, desidratada, T: 39,2 graus, calafrios, abdome doloroso em 
hipogástrio, descompressão brusca ausente. Giordano presente. Plantonista decide realizar 
internação hospitalar:

HD: ITU Alta complicada / Pielonefrite 
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Caso clínico 4
Carlos Henrique, 55 anos, encaminhado pela ESF Jose Florivaldo com queixa de dispneia 
progressiva de longa duração, tosse produtiva com expectoração amarelada, secreção mais 
espessa e desconforto respiratório com uso de musculatura acessória. Apresenta antecedente 
de tabagismo de 2 maços por dia desde os 15 anos de idade. Ao EF: REG, taquicárdico, 
taquipneico, Sato2 78% em ar ambiente, tiragem intercostal. Tórax com diâmetro 
anteroposterior aumentado e murmúrio vesicular diminuído globalmente. Tomografia 
computadorizada do tórax de alta resolução revela alterações compatíveis com enfisema 
parasseptal bilateral. Realizado exames laboratoriais revelando Hemograma com leucócitos 
18.000 e bast: 7%  plaq: 240.000, creat: 1,2, ureia: 98, sódio 135 e potássio 3.8. 

HD: DPOC Exacerbado 
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Caso clínico 5
Sr. Vivaldo, 45 anos, etilista de longa data apresenta-se ao PS com quadro de vômitos e dor 
epigástrica há 2 dias. ECG e CK-MG e Troponina sem alterações. Ao exame físico, o paciente 
encontrava-se em estado geral ruim, confuso e desorientado em tempo e espaço, emagrecido, 
afebril (36,5ºC), acianótico, anictérico, desidratado, eupneico (FR= 19 ipm), normocárdico (FC = 
72 bpm) e normotenso (110×80 mmHg). Apresentava-se torporoso, com incoordenação motora, 
queixando-se de náuseas e dor. No PS controlam o processo álgico e o plantonista decide 
internar. Faça a prescrição.

HD: Gastrite alcoólica
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