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PROCEDIMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS NA ESCOLA

INTRODUÇÃO

Medicamentos são substâncias com diferentes composições �sico-químicas, cuja finalidade se estende ao tratamento, diagnós�co 
prevenção de doenças. No entanto, além dos efeitos terapêu�cos, os medicamentos podem causar reações adversas como 
alergias, efeitos colaterais e outras complicações nocivas.
Para a administração segura de um medicamento, o profissional necessita conhecer a finalidade do medicamento, seus efeitos 
colaterais, a dosagem, a via de administração e o horário, além de estar atento para interpretar os sinais e sintomas do aluno que 
recebeu a medicação.
Diante da relevância e complexidade da administração de medicamento na escola, torna-se necessária a padronização do 
procedimento entre toda a equipe escolar, além de respeitar a legislação vigente, para torná-lo mais seguro.

OBJETIVOS
1. Determinar as situações em que a medicação será administrada na escola.
2. Iden�ficar os profissionais responsáveis pela administração segura dos medicamentos.
3. Padronizar, quando possível os horários de administração dos medicamentos.
4. Determinar como será realizado o recebimento dos medicamentos.
5. Determinar como será o armazenamento e a administração dos medicamentos.
6. Determinar como será a devolução dos medicamentos aos familiares e o registro do procedimento na escola.

DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO

QUANDO ADMINISTRAR MEDICAÇÃO NA ESCOLA:
o Alunos em uso de medicação con�nua: bombinha para asma, insulina, tratamentos con�nuos para situações diversas, em que 
os horários coincidam com as a�vidades escolares.
o Alunos em tratamento médico: uso de an�bió�cos e an�-inflamatórios que coincidam com as a�vidades escolares.
o Alunos com febre: APENAS quando os pais não puderem comparecer prontamente à escola, quando todas as medidas não 
farmacológicas já foram tomadas e a temperatura segue elevada, seguir PROTOCOLO DE FEBRE NA ESCOLA NO. 10.
o TODAS as medicações realizadas no ambiente escolar necessitam de RECEITA MÉDICA.

QUANDO NÃO ADMINISTRAR MEDICAÇÃO NA ESCOLA:
o Vitaminas, suplementos e inalações NÃO representam situações legí�mas para administração na escola.
o Medicações 1 vez ao dia devem ser administradas em casa.
o Medicações de 12 em 12 horas devem ser administradas em casa.
o Neste caso, proceder a orientação dos familiares para se organizarem e administrar estes medicamentos em casa.

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ESCOLA:
o INFANTIL: a assistente de gestão será a responsável pela administração da medicação.
o FUNDAMENTAL 1: a inspetora de alunos será a responsável pela administração da medicação.
o FUNDAMENTAL 2: inspetora de alunos e assistente administra�va.
o MÉDIO: As profissionais acompanham o horário e a dosagem, mas o próprio aluno se medica, com a supervisão do adulto.
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HORÁRIOS DAS MEDICAÇÕES ADMINISTRADAS NA ESCOLA:
o A padronização de horários para medicações, quando possível, é uma estratégia válida para tornar este procedimento mais 
seguro, uma vez que o�miza os horários, facilita o trabalho da equipe e dimensionamento desta a�vidade e o risco de 
esquecimentos.
o Se faz necessário o diálogo com os familiares sobre este protocolo, para que possam ajustar as doses dos medicamentos aos 
horários padronizados pela escola.
o Os familiares devem consultar o Pediatra ou médico responsável pela prescrição para saber se o medicamento pode ter o 
horário ajustado.
o ESSA PADRONIZAÇÃO DE HORÁRIO NÃO SE APLICA AOS ANTIBIÓTICOS: Estes devem seguir exatamente o horário prescrito, 
pois possuem uma "janela terapêu�ca" em que estão a�vos no organismo do aluno. Ao adiantar uma dose, poderá ocorrer uma 
sobrecarga do princípio a�vo no organismo, e ao atrasar uma dose sua efe�vidade ficará comprome�da, pois o medicamento 
deixou de "agir" por algum tempo (devido ao atraso), o que viabiliza a resistência bacteriana.

RECEBIMENTO DAS MEDICAÇÕES NA ESCOLA:
o INFANTIL e FUNDAMENTAL 1: a recepcionista receberá as medicações.
o FUNDAMENTAL 2 e MÉDIO: a secretária receberá as medicações.

As medicações serão recebidas na escola se:

 Acondicionadas na embalagem original (não serão recebidas medicações acondicionadas em seringas).
 Acompanhadas da receita médica.
 Diluídas se sua apresentação for em pó (como alguns an�bió�cos).
 Dentro do prazo de validade.
 Devidamente iden�ficadas com: nome completo do aluno, turma, dose e horário, data e nome do professor. 
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Sugestão de e�queta para iden�ficar
os frascos dos medicamentos

Nome do aluno:     

Data:  /  /  Professor:  

Medicamento:    

Dose:     

Horário:      

Turma:      
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ARMAZENAMENTO DA MEDICAÇÃO NA ESCOLA:
1. INFANTIL: Será armazenado em caixa plás�ca e após a entrada levado ao armário da biblioteca. O armário fica trancado e a 
chave em poder da assistente de gestão.
2. FUNDAMENTAL 1: Será armazenado em caixa plás�ca transparente e após entrada, lavada ao armário de vidro trancado na 
enfermaria. As chaves ficam em poder das inspetoras.
3. FUNDAMENTAL 2 E MÉDIO: Medicamentos vindos de casa ficam no armário da secretaria, armazenados em caixa plás�ca. 
Nenhum aluno acessa o local.

MEDICAÇÕES PARA FEBRE QUE PERMANECEM NA ESCOLA DEVEM:
1. INFANTIL: no armário da biblioteca (com chave). Não há sal de enfermagem na unidade.
2. FUNDAMENTAL 1: na sala da enfermagem
3. FUNDAMENTAL 2 E MÉDIO: no armário da sala da enfermagem.

ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO NA ESCOLA:
A administração da medicação deverá seguir a dupla checagem - O PROFISSIONAL responsável pela turma deve solicitar a outro 
colaborador da escola que confira os dados da receita médica:
 Nome do aluno correto
 Medicamento correto
 Dose correta
 Horário correto
 Validade correta
 Autorização da família correta (via e-mail ou agenda eletrônica)

As bombinhas para asma podem exigir mais cuidados, são eles:
 Conferir a quan�dade de disparos.
 Conferir o intervalo, em minutos, entre os disparos.
 U�lizar espaçador sempre que prescrito e enviado pelos familiares.
 Após o uso do espaçador, higienizá-lo com água e sabão e deixar secar.
 Após a administração da bombinha de asma, orientar o aluno a higienizar a boca.
 Em caso de crise de asma confirmar, junto aos familiares e receita médica, se a dose a ser administrada é diferente da u�lizada 
no dia-a-dia.
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ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO NA ESCOLA (con�nuação):
A medicação para febre deverá:
 Ser administrada conforme PROTOCOLO DE FEBRE NA ESCOLA NO. 10.
 Na vigência de receita médica enviada pela família por e-mail ou aplica�vo de mensagens.
 Na impossibilidade de envio da receita pelos familiares, consultar a receita disponível no prontuário do aluno, a qual foi 
solicitada no ato da matrícula/rematrícula.
 Solicitar aos familiares autorização por escrito para administração do medicamento para febre, que deve ser enviada
por e-mail, aplica�vo de mensagens ou agenda eletrônica.
 Solicitar o peso atualizado do aluno e conferir a dose orientada pelos familiares junto com a receita médica.
 Proceder a subs�tuição da receita médica (medicação para febre), pelo menos a cada matrícula/rematrícula.

REGISTRO DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO NA ESCOLA:
O registro da administração da medicação na escola deverá ser realizado:
1. INFANTIL: Registro no livro de controle de medicação na biblioteca ou pelo aplica�vo. 
2. FUNDAMENTAL 1: Registro no livro de controle de medicação na enfermaria ou pelo aplica�vo.
3. FUNDAMENTAL 2 e MÉDIO: Registro na planilha de controle de medicação na sala de enfermagem.

As informações registradas devem ter:
 Nome do medicamento
 Dose
 Horário
 Facilidades/dificuldades durante a administração
 Sinais e sintomas observados após a administração do medicamento
 Outras informações que o educador julgar relevante.
 Nome dos dois profissionais responsáveis pela dupla-checagem

DEVOLUÇÃO DA MEDICAÇÃO AOS FAMILIARES:
1. INFANTIL: O familiar responsável re�ra o medicamento com a recepcionista.
2. FUNDAMENTAL 1: O familiar responsável re�ra o medicamento com a recepcionista.
3. FUNDAMENTAL 2 e MÉDIO: Os próprios alunos passam para re�rar a medicação antes de irem embora. Colocar em saco 
plás�co com enforca gato.
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VALIDADE DAS RECEITAS MÉDICAS:
o Não há validade determinada para receitas médicas de medicamentos de tarja vermelha no Brasil, mas é descrita em algumas 
publicações da Vigilância Sanitária a validade de 60 dias.
o Para medicamentos de uso con�nuo a validade poderá variar entre os municípios, em média 06 meses (medicações que fazem
parte do Programa Farmácia Popular).
o Receitas de medicamentos controlados possuem validade de 30 dias.
o Receitas de an�bió�cos possuem validade de 10 dias.
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