
A presente apresentacao faz parte da dissertacao do 
mestrado - Programa de Mestrado Profissional Esnino 
na Saude na Escola de Enfermagem Aurora Afonso 
Costana linha de educação permanente em saude 
como estratégia para redução de incidentes no 
preparo de medicamentos intravenosos na terapia 
intensiva. A autora elegeu a terapia intravenosa por 
referir-se à administração de medicamentos 
diretamente na circulação sanguínea, através de uma 
veia periférica ou central, de ação máxima e 
biodisponibilidade de 100%. 
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Analisar as características da assistência prestada 
pela equipe técnica de saúde que se associam ao 
aparecimento dos incidentes no preparo e 
administração dos medicamentos no setor 
investigado; 
Propor um guia de diluicao de medicamentos  
injetaveis  - diluicao de medicamentos intravenosos 
adulto 

 
 
Pesquisa descritiva, com observação participante, 
Cenario: Centro de Tratamento Intensivo de Adulto 
de um hospital  na Região do Médio Paraíba – RJ 
Populacao: auxiliares e tecnicos de enfermagem.  
Utilizado como instrumento para coleta de dados 
roteiro sistematizado, tipo check-list.  
Critério de inclusão: medicações intravenosas 
preparadas e administradas pelos participantes da 
pesquisa sob prescrição médica.  

A educação permanente é eficaz na reflexão dos 
processos de trabalho cotidiano, com a análise da 
qualidade prestada na assistência aos clientes pela 
equipe técnica de saúde no preparo e administração 
dos medicamentos evidenciando a necessidade da 
implementação de uma medida segura em forma de 
guia de diluição formalizado para o preparo correto de 
administração de medicamentos intravenosos para 
adultos. 

Silva, A.P.A.; Correa, A.L.; Torres, G.C.V; Ferreira, L.F.; 
Junior, P.P.M.. Guia de medicamentos injetáveis : 
diluição de medicamentos Intravenosos.Resende: [s. 
n.], 2017. 37 p. : il. M 
SILVA, A. P. A. Educação permanente: uma estratégia 
para redução dos incidentes no preparo e 
administração dos medicamentos intravenosos na 
terapia intensiva. 2016. 97 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Ensino na Saúde)– Escola de 
enfermagem Aurora de Afonso Costa, Niterói, 2016. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE: ESTRATÉGIA MINIMIZADORA DE 
INCIDENTES NO PREPARO/ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS NA TERAPIA INTENSIVA 


