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Resumo
A segurança do paciente é elemento fundamental nos setores de saúde, a fim de promover um
cuidado com qualidade e a redução significativa dos riscos de danos ao paciente. Foi então
instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente pela Portaria GM/MS n529/2013,
com a finalidade de contribuir para a qualidade do atendimento prestado em estabelecimentos
de saúde. No curso de Enfermagem do Centro Universitário Autônomo do Brasil-UniBrasil, o
acadêmico tem a oportunidade de trabalhar com projetos assistenciais na comunidade. A
apresentação do projeto é um método utilizado no processo de ensino aprendizagem do Estágio
Curricular Supervisionado II do 8º período do curso. Esse projeto tem como objetivo realizar
uma educação permanente com os profissionais de enfermagem de um hospital público de
Curitiba-PR relacionado aos 9 certos da medicação, bem como a busca em sistema
informatizado do protocolo de administração segura de medicamentos. Durante o estágio, entre
os dias 23 de agosto a 01 de setembro de 2016, observou-se que a auditoria da meta 3
relacionada a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, não estava sendo
realizada pelo setor de Qualidade de um hospital público de Curitiba-PR, consequentemente
aumentaram as notificações de incidentes relacionados a erros de medicação. Assim, verifica-se
a importância de realizar uma revisão dos 9 certos da medicação com os profissionais de
enfermagem, bem como a orientação sobre o protocolo protocolo da meta 3 em sistema
informatizado. Como método de planejamento e desenvolvimento do projeto foi utilizado o 6W3H. A educação permanente será realizada no dia vinte e seis de setembro de dois mil e
dezesseis por meio de uma dinâmica, utilizando o computador de cada unidade de internação
como recurso didático e perguntas para os profissionais sobre os 9 certos da medicação e sobre
o protocolo de Segurança na Administração de Medicamentos. Espera-se como resultados, que
os profissionais de enfermagem sejam capazes de identificar exatamente os 9 certos durante a
administração de medicamentos, assim como consultar no sistema o protocolo de segurança na
administração de medicamentos. Não há outras considerações até o momento pois o projeto
ainda está em andamento de acordo com o cronograma de estágio. Os demais resultados serão
apresentados posteriormente.
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