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Como tema transversal no ensino da área da saúde, a segurança do paciente é considerada pela Organização 

Mundial de Saúde, prioridade na formação dos profissionais da equipe de saúde. O objetivo geral do programa de 

extensão é instrumentalizar os docentes/diretores dos Cursos de Graduação e Nível Técnico em Enfermagem e 

Representantes dos Órgãos de Classe do Rio Grande do Sul para a inserção e desenvolvimento da temática da 

Segurança do Paciente nas práticas/ações/ensino de enfermagem, sensibilizando-os para a necessidade de inserir a 

Segurança do Paciente como temática transversal nas grades curriculares, disciplinas e atividades teórico-práticas. 
As atividades são desenvolvidas a partir da oficina "Construindo competências para a Segurança do Paciente" para o 

público-alvo - docentes de cursos de graduação e nível técnico - na Escola de Enfermagem pela equipe que estuda e 

pesquisa a temática. Essa ação tem apoio da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(REBRAENSP) que fomenta o assunto no país desde 2008, da qual toda a equipe executora é membro. Foram 

realizadas três edições com vagas para trinta docentes da enfermagem da graduação ou curso técnico. Os convites 

são encaminhados diretamente para os coordenadores de curso pelas bolsistas que gerenciam as inscrições. As 

oficinas estão estruturadas em três etapas: a primeira abrange uma fundamentação conceitual para a sensibilização a 

respeito da Segurança do Paciente e debate entre os participantes; na segunda, os docentes são convidados a elaborar 

um mapa conceitual a respeito do tema, apontando especificidades do tema na sua prática docente e área de maior 

adesão; por fim, são realizadas ponderações sobre o encontro e uma síntese sobre a atividade. No encerramento da 

atividade é entregue um CD com materiais bibliográficos selecionados pela equipe do programa para subsidiar os 
docentes nas suas atividades de ensino e também para disseminar entre os colegas da instituição de origem o tema 

da segurança do paciente. O grupo de bolsistas atua em todas as etapas da oficina, instrumentalizando-se 

previamente através de leituras, pesquisas e seminários temáticos. O principal indicador de sucesso da atividade foi 

o alcance obtido: 47 docentes, representando 14 instituições de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. Entre 

relatos verbais e contatos via e-mail, pode-se perceber um retorno positivo dos participantes, que parabenizaram a 

iniciativa do programa, a qualidade do conteúdo apresentado e a preparação dos envolvidos. Em geral, os docentes 

demonstraram interesse em propagar as ideias discutidas em suas respectivas instituições, atuando como 

multiplicadores do tema e qualificando a formação de novos profissionais em enfermagem e Segurança do Paciente.  
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