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O projeto visa orientar professores e alunos da Escola de Enfermagem da
UFRGS sobre administração de medicamentos e prevenção de erros.
Com dados de pesquisa realizados com alunos e professores, sobre a
ocorrência de erros durante estágio, serão identificados às necessidades
de orientação a partir das dificuldades encontradas. Serão elaborados
cursos de apoio à aprendizagem com orientação formal presencial e
on-line. Será implantado um sistema de orientação e registro que permita
identificar, analisar, orientar e prevenir erros de medicamentos. A lacuna
existente entre os registros e medidas preventivas relacionadas a erros
na administração de medicamentos durante os estágios dos alunos de
enfermagem mobiliza a construção de apoio a formas de ensino e
aprendizado além das de sala de aula proporcionando uma maior
interatividade e participação do aluno para sanar as dificuldades
encontradas por ele em seus estágios visando maior conhecimento e
aprendizado, trabalhando e prevenindo o erro. No momento as atividades
estão por conta de coleta de referências bibliográficas em periódicos
científicos sobre erro e administração de medicamentos, construção de
material instrucional informatizado e aplicação dos questionários da
primeira fase aos alunos via internet.  PALAVRAS-CHAVE: Administração
de medicamentos, erros de medicamento, sistema de registro de erros,
s is tema de or ientação para ensino.  A ocorrência de erros na
administração de medicamentos durante cuidados prestados aos
pacientes pelos alunos de enfermagem supervisionados pelos
professores e a inexistência de um sistema de registro de erros e critérios
de avaliação juntamente com medidas corretivas e preventivas
educacionais leva a busca de formas de apoio ao ensino e aprendizagem
dos alunos sobre administração de medicamentos objetivando a
prevenção de erros, que podem causar diversos efeitos nocivos. A
atividade extensionista desenvolvida destina-se a alunos do 5° ao 9º
semestre da graduação de enfermagem que desenvolvam estágios
práticos e professores que supervisionam tais alunos. Busca-se  adquirir
informações por parte de ambos sobre acontecimentos de erros e
dificuldades encontradas sobre administração de medicamentos. Será
elaborado um sistema de registro de erros garantindo um maior controle e
orientação dos casos, permitindo analisar, orientar e prevenir esses erros.
Com a aplicação de questionário realizado com os alunos e professores
se trabalhará os dados obtidos mais  bibliografia científica coletada para



elaboração de cursos e treinamentos presenciais e a distância (on-line)
oferecido aos alunos para facilitar seu conhecimento e aprendizado.
Posteriormente será avaliado o impacto desses recursos oferecido aos
alunos na prevenção do erro.


