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 Descrever a experiência do desenvolvimento de
uma estratégia pedagógica referente a um roteiro
fundamentado no Protocolo de Segurança na
Prescrição, Uso e Administração de
Medicamentos do Ministério da Saúde, para
realização de um diagnóstico situacional por
acadêmicos de enfermagem em um Centro de
Terapia Intensiva.

 Os docentes perceberam a potencialidade da
estratégia para o fortalecimento da parceria ensino-
serviço, tendo em vista que o produto dessa ação
proporcionou à Instituição Hospitalar, a revisão do
seu processo de trabalho.

 Translação do conhecimento teórico à prática
clínica e o desenvolvimento de competências pelo
acadêmico quanto à segurança do paciente nesse
processo.

 Limitações do estudo: a aplicação do check list em
um único setor, bem como o tempo reduzido de
coleta de dados.

O emprego dos protocolos assistenciais para a prática
segura no uso dos medicamentos é de fundamental
importância. Cabe aos docentes incluírem nos
conteúdos programáticos a temática para a formação
de um profissional com competência clínica e gerencial
para fortalecimento da cultura de segurança nas
Instituições de Saúde.
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SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
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Figura 01: Segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos (BRASIL, 2013).

 Terceiro desafio global: Segurança em
medicamentos (CONSELHO NACIONAL DE
SECRETÁRIOS DE SAÚDE- CONASS, 2018)

 Parceria ensino- serviço.

 Relato de experiência de um diagnóstico
situacional referente ao uso de medicamentos
em um CTI, desenvolvido em 2017 e 2018, a
partir da auditoria de prontuários realizada por
meio de check list elaborado em
conformidade ao Protocolo de Segurança
protocolo de na Prescrição, Uso e
Administração de Medicamentos do Ministério
da Saúde (BRASIL, 2013), e observação não
participante.


