Cronograma do curso sobre cálculo, administração e preparo de medicação - 15 e 16/abr de 2021
Horário

Carga
Horária

Modulo I

08:00- 09:00h

01:00

Questões éticas e legais sobre o preparo e administração de medicamento: Portaria nº 529/2013, Lei do exercício
profissional 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 564/17, medidas internações de segurança e NR 32.

Modulo II

09:00-10:00h

01:00

Cálculos matemáticos básicos: adição, subtração, divisão e multiplicação.

10:00-10:20h

00:20

Intervalo

10:20-11:00h

00:40

Revisão da regra de três e fórmulas: conceito geral utilizado para o cálculo de medicamentos.

Modulo IV

11:00-12:00h

01:00

Cálculos simples de medicações: diluição, gotas/min e doses fracionadas.

Módulo V

12:00-13:00h

01:00

Cálculos complexos de medicações: rediluição (medicações em Pediatria), cálculos com Unidade/peso/tempo (Ex:
mg/kg/min), transformação de soro, proporções e porcentagem.

Debriefing

08:00-08:30h

00:30

Módulo

Intervalo
Modulo III

Data

15/abr
08:00-12:00h

Estratégia
da aula

Aula ao
vivo

Tema

Debriefing
Cálculo de medicações especificas: situações PCR (dose, administração e ação), cálculos com drogas vasoativas,
administração de medicação em bomba de infusão, antibióticoterapia e anticoagulante.

Modulo VI

08:30-09:30h

01:00

Modulo VII

09:30-10:30h

01:00

Formas de apresentação dos medicamentos: estado final que as substâncias ativas ou excipientes apresentam: aerossol
, cápsula, colírio, comprimido, elixir, emulsão, enema, injetável, pastilha, pílulas, pomada, supositório e xarope.

10:30-10:50h

00:20

Intervalo

Modulo VIII

10:50-11:50h

01:00

Vias administração: cuidados de enfermagem na administração de medicamentos pelas vias: tópico ou cutânea,
oftálmica, otológica, nasal, inalatória, oral, sublingual, nasoenteral, vaginal, retal, intramuscular e subcutânea.

Modulo IX

11:50-12:50h

01:00

Materiais utilizados no preparo e administração de medicamentos: equipamentos de proteção individual (EPI's),
materiais para punção venosa e infusão de soluções.

Debriefing

12:50-13:00h

00:10

Debriefing

Intervalo

16/abr
08:00-12:00h

Docente

Eliza Costa Cijevschi
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