
PRESCRIÇÃO	  MÉDICA	  RACIONAL	  
Profa.	  Dra.	  Ka*a	  Lin	  

1.  Resume	  o	  ato	  médico	  –	  “de	  nada	  adianta	  um	  diagnós*co	  brilhante	  se	  o	  
seu	  tratamento	  não	  for	  compreendido”	  

2.  É	  orientação	  escrita	  do	  tratamento	  
3.  Não	  se	  restringe	  a	  medicamentos	  
4.  Contém	  medidas	  não	  medicamentosas	  



Prescrição	  médica	  hospitalar	  	  
Regras	  gerais	  

1.  Dieta	  específica	  VO	  (livre,	  hipossódica,	  hiperprotéica,	  para	  diabetes,	  para	  hipertensão,	  
etc.)	  ou	  dieta	  zero	  ou	  dieta	  via	  SNG	  ou	  via	  SNE.	  

2.  Planos	  parenterais	  para	  reposição	  hidroeletrolíUca	  ou	  para	  controle	  da	  ingesta	  hídrica.	  
3.  Medicações	  via	  parenteral	  /	  VO	  

–  TerapêuUca	  específica:	  anUbióUcos,	  diuréUcos,	  anUepilépUcos,	  etc.	  
–  TerapêuUca	  sintomáUca	  SN:	  analgésicos,	  anUtérmicos,	  anUespasmódicos,	  

anUeméUcos,	  etc.	  
Importante:	  NOME	  GENÉRICO	  –	  APRESENTAÇÃO	  –	  DILUIÇÃO	  –	  DOSE	  –	  VIA	  –	  INTERVALO	  

4.  Prescrição	  interdisciplinar:	  Fisioterapia	  respiratória,	  motora,	  etc.	  
5.  Controles	  e	  monitorizações	  clínicas:	  Controle	  dos	  sinais	  vitais,	  diurese,	  peso,	  glicemia,	  

pressão	  venosa	  central,	  etc.	  
6.  Procedimentos	  gerais:	  CuraUvos,	  etc.	  
7.  Cuidados	  gerais:	  Posição	  no	  leito,	  mobilização,	  mudança	  de	  decúbito,	  movimentos	  de	  

membros,	  deambulação	  precoce,	  etc.	  

Recomendações	  da	  Organização	  Mundial	  da	  Saúde	  ,	  2007.	  



Prescrição	  médica	  hospitalar	  
Exemplo	  

1.  Dieta	  para	  hipertensão	  via	  SNG.	  
2.  SF	  0,9%	  500	  ml	  EV	  7	  gotas/min.	  
3.  SG	  5%	  1500	  ml	  EV	  21	  gotas/min.	  
4.  Captopril	  25	  mg	  VO	  12/12	  horas.	  
5.  Heparina	  5000	  mg	  SC	  12/12	  horas.	  
6.  Dipirona	  40	  gotas	  VO	  6/6	  horas	  se	  dor	  ou	  febre	  >	  38oC.	  
7.  Metoclopramida	  10	  mg	  IM	  8/8	  horas	  se	  náusea	  e/ou	  vômitos.	  
8.  Óleo	  mineral	  10	  ml	  VO	  ao	  dia.	  
9.  Fisioterapia	  motora.	  
10.  Controle	  do	  nível	  de	  consciência	  2/2	  horas.	  
11.  Controle	  dos	  sinais	  vitais	  6/6	  horas.	  
12.  Controle	  da	  diurese	  nas	  24	  horas.	  
13.  Cabeceira	  a	  30	  graus.	  
14.  Mudança	  de	  decúbito	  4/4	  horas.	  



Prescrição	  médica	  ambulatorial	  
Exemplo	  

Recomendações	  da	  Organização	  Mundial	  da	  Saúde	  ,	  2007.	  


