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O interesse crescente pela qualidade da atenção em saúde vem sendo prioridade dos serviços de saúde para 

garantir a segurança do paciente. A enfermagem tem um papel significativo em desenvolver a atenção em saúde 

mais segura no âmbito da assistência, gestão e formação profissional. Sendo assim, é reconhecida a importância do 

intercâmbio de conhecimentos  e experiências para a formação na área da saúde/enfermagem com enfoque na 

segurança do paciente enquanto pressuposto teórico-prático. Esta ação de extensão teve como objetivos: contribuir 

para o fortalecimento da troca de experiências sobre a segurança do paciente através da internacionalização do 

conhecimento de Enfermagem; proporcionar bases teórico-científicas sobre segurança do paciente a discentes de 

Enfermagem; fomentar pensamento crítico e científico na área de segurança do paciente e qualidade do processo 

assistencial e realizar intercâmbio de experiência na apresentação do contexto da Enfermagem na Espanha. O 

público alvo da ação contemplou discentes e docentes do Curso de Graduação e Pós Graduação em Enfermagem e 

profissionais da equipe de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As atividades foram divididas em 

três momentos: 1) Workshop: Abordagem geral e atual da segurança do paciente. Segurança do paciente: você faz 

parte desta cultura? Foi realizada aula teórico-prática com técnica interativa entre o grupo apresentando conceitos e 

definições, cultura de segurança do paciente, boas práticas em segurança do paciente, estratégias para o 

desenvolvimento do tema no ensino de enfermagem, entre outros . 2) Integração Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Enfermagem, Educação e Tecnologias - Linha de pesquisa Segurança do Paciente (GEPEETEc-segurança do 

paciente). Foi realizada roda de conversa que buscou explorar as possibilidades de pesquisa no âmbito da segurança 

do paciente, potencializar e fomentar a pesquisa na área de gestão da atenção em saúde com perspec tiva global e 

enfoque inovador trazendo aos  estudantes de iniciação científica, mestrandos e doutorandos novas perspectivas de 

pesquisa e intercâmbios internacionais. 3) Conferência: Panorama da Pós Graduação em Enfermagem na Espanha: 

ensino e pesquisa. Este momento permitiu o intercâmbio de experiência com apresentação do contexto da pós 

graduação em Enfermagem na Espanha, linhas de pesquisa e trabalhos na área da Enfermagem. Participaram do 

ciclo de debates aproximadamente 55 pessoas entre acadêmicos do curso de Enfermagem, docentes da Escola de 

Enfermagem, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós Graduação em Enfermagem e profissionais da saúde 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por meio de uma ficha de avaliação, os participantes avaliaram a atividade 

90% como ótima e 10% como bom. As sugestões dos participantes versaram sobre a ampliação do tempo de debate 

sobre o tema e mais momentos de eventos sobre o tema. Ainda, reforçaram a importância da discussão para a prática 

profissional e formação acadêmica. O intercâmbio de experiências entre a realidade nacional e o debate frente o 

panorama espanhol oportunizaram a reflexão dos participantes e organizadores em fortalecer a parceria e convênio 

estabelecidos para a internacionalização da enfermagem brasileira. 

 

Descritores: Segurança do paciente; Formação profissional em saúde; Qualidade da assistência à saúde; Cooperação 

Internacional.  

 

 

 

 


