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Foco de intervenção - técnica assética na preparação 
e administração : de onde surge a necessidade? 

 

Ernest A. Codman * 

“The common sense notion that every hospital should 
follow every patient it treats, long enough to determine 
whether or not the treatment has been successful, and 
then to inquire, “If not,why not?” with a view to 
preventing similar failures in the future.”  

The “end results” theory, 1905  

* Cirurgião, nasceu em Boston (1869-1940) 
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Gestão do Risco  

Compreensão do tipo de riscos de 
uma organização, dos níveis de 
capacidade de controlo desses 
riscos, sua probabilidade de 
ocorrência e potencial impacto. 
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1. Os clientes e famílias têm direito a cuidados seguros; 

2. A segurança deve ser uma preocupação fundamental dos profissionais e das 

organizações de saúde;  

3. O exercício de cuidados seguros requer o cumprimento das regras profissionais, técnicas 

e ético-deontológicas (legis artis), aplicáveis independentemente do contexto da prestação de 
cuidados e da relação jurídica existente;  

4. Os enfermeiros têm o dever de excelência e, consequentemente, de assegurar cuidados em 

segurança e promover um ambiente seguro;  

5. Os enfermeiros agem de acordo com as orientações e os referenciais de práticas 
recomendadas, participando activamente na identificação, análise e controle de potenciais 

riscos num contexto de prática circunscrita, tendo particular atenção à protecção dos grupos de 
maior vulnerabilidade; 

 

Ordem dos Enfermeiros 2010 
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Standards Joint Commission International:  
 Uso da gestão do risco na identificação das áreas 
de prevenção e redução da infeção  
 Identificação dos procedimentos e processos 
associados com risco de infeção e implementação 
de estratégias de redução do risco  

Meta 3: Melhorar a segurança do medicamento 

Meta 5: Prevenção da Infeção Associada aos Cuidados  de Saúde 
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Programa de 
Formação Continua: 

Segurança do 
Medicamento 

Controlo de 
Infeção/ 

Gestão Risco/ 
HFMEA 

Acreditação / 
Segurança do 

doente 
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  HFMEA – metodologia 

A – Processo 
Alto Risco 

B – Análise 
do Risco 

C – Plano de 
Ação 

Aponta as vulnerabilidades dos 
Sistemas / Processos 

Identifica 
questões nos 
PROCESSOS!  

Foco na 
INTERVENÇÃO!  



 
 
  HFMEA – resultados 

3- Preparação 
do 

medicamento 

B – Análise do 
Risco 

C – Plano de 
Ação 

 5 Subprocessos 

Fase 1 – Conferir 
prescrição 

Fase 2 – Preparar 
medicamento 

 

7F.8 Não utilizar técnica assética na 
administração do medicamento 

(lavagem das mãos, desinfeção do 
obturador, manipulação correta da 

seringa e sistema de perfusão) 
NPR -  500 ALTO RISCO 

Administração de medicamentos anti-
infecciosos por via endovenosa em 

crianças no Internamento de Pediatria  

6A. Utilizar técnica assética 



 
 
  HFMEA – plano de ação 

Plano de Ação 
(…) 

JORNADA DE SEGURANÇA DO 
MEDICAMENTO 

8 Módulos 
Sessão de sensibilização 

Dupla confirmação 
Medicamentos de Alto Risco 

Programação de Infusoras 
Farmacovigilância 

(…) 

Técnica Assética na Preparação e 
Administração de Medicamentos 

Administração de medicamentos anti-
infecciosos por via endovenosa em 

crianças no Internamento de Pediatria  

6A. Utilizar técnica assética 



1. Enquadramento legal e científico 

2. Principios gerais 

3. Principais Vias de Administração 

 EV, IM, SC, ID 

 Oral 

 Colírios 

 Terapêutica Inalatória 

4. Video sobre a técnica correcta de 
preparação e adminitração de 
injectáveis 
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E quais as boas práticas em que nos baseámos para a formação? 

DGS 2013 



Center for Deseases Control  (CDC) 2013 

E quais as boas práticas em que nos baseámos para a formação? 



  

Sessões de Formação JORNADA 
SEGURANÇA DO MEDICAMENTO 

Duração 
do 

Módulo 

Nº de 
Sessões 

Nº de 
presenças 

Formadores 

 Módulo 3 - Técnica Assética 
na Preparação e Administração 
de Medicamentos 

2h 8 217 Enf. Soraia Bispo e 
Enf. Vanessa Pinto 
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For professional nurses, continuing education is essential 
to safe and effective nursing care. (….) Nurses have a 
professional and legal responsibility to update their 
knowledge and apply that knowledge to the bedside.4,5 
The Institute of Medicine in a report on continuing 
education and health care professionals reviewed the 
literature available, looking at the effect of continuing 
education and quality of health care.4 While admittedly 
there are difficulties in measuring outcomes, the report 
states that there is evidence that continuing education 
can improve knowledge base and skill level, can change 
behaviors and attitudes, and improve clinical outcomes.4 
Continuing education has been shown to increase nurses' 
professional behavior and improve the knowledge of 
patient management and nursing practice.5 
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Indicador 24. Evidência de garantia de 
segurança na preparação e 
administração de medicação 

 Observar que a medicação é preparada 
e administrada com a técnica correta 
conforme a via de administração  

 

 

AUDITORIAS DA QUALIDADE DOS 
CUIDADOS DE ENFERMAGEM HBA 

Utilizar técnica assética 

Resultados observados por Auditorias 

 Auditorias Março 2014 – 94% 

 Auditorias Fevereiro 2015 – 96% 

 

 



Impacto no Sistema de Notificação de Eventos Adversos  
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 HBA - Gabinete Gestão do Risco/Grupo Coordenador Local PPCIRA 

 

 


