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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. Nesse contexto, em 

2008, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) iniciou suas atividades com o 

intuito de difundir os preceitos de segurança do paciente entre os estudantes, profissionais e as instituições, além de 

contribuir no desenvolvimento da cultura da segurança do paciente. A REBRAENSP está organizada em Polos 

estaduais e Núcleos regionais em todo o país. O objetivo geral do projeto de extensão é assessorar o Polo Rio 

Grande do Sul no desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho definido pela Rede Internacional 

de Enfermagem e Segurança do Paciente, com ênfase nas ações educativas e participação em pesquisa. As 

atividades dos bolsistas são desenvolvidas por meio da participação em reuniões, palestras, oficinas, eventos, 

planejamento de atividades educativas sobre segurança do paciente e divulgação da REBRAENSP, entre outras. 

Houve participação ativa no Núcleo Porto Alegre, nas reuniões de trabalho e planejamento das atividades, e em 

reuniões de trabalho estaduais e nacionais da REBRAENSP. Em maio de 2016, houve integração à atividade 

comemorativa ao “Dia Mundial de higienização das mãos” no Parque Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, 

organizada pela REBRAENSP/Núcleo Porto Alegre e voltada para a comunidade. Em setembro, será realizada uma 

oficina sobre a Segurança do Paciente sob a organização da equipe executora do projeto em parceria com a Liga 

Acadêmica de Enfermagem da UFRGS. Essa oficina será desenvolvida em dois encontros na Escola de 

Enfermagem, tendo como público-alvo estudantes, professores e profissionais de saúde.  Para outubro de 2016, 

estão em planejamento atividades em comemoração ao Dia do Idoso e ao Dia da Criança, que acontecerão, 

respectivamente, na Praça Comendador Souza de Gomes, no bairro Tristeza, e na Base Aérea de Canoas em parceria 

com a Aeronáutica. Em novembro de 2016, a oficina sobre segurança do paciente será oferecida para estudantes de 

outras instituições de ensino superior de Porto Alegre/RS para disseminar o tema entre os futuros profissionais de 

enfermagem. Para os bolsistas, destaca-se a aquisição de conhecimentos teóricos, de recursos educativos em saúde e 

proatividade na construção da cultura da segurança na atenção à saúde. Para a comunidade, observou-se um maior 

engajamento na adesão a higienização das mãos e espera-se que a segurança na atenção à saúde se consolide como 

tema valorizado para os profissionais da saúde e comunidade. A avaliação das atividades demonstra que o assunto é 

pouco debatido entre a comunidade e os estudantes da área da saúde, entretanto, percebe-se que a partir do 

envolvimento de todos na promoção na segurança do paciente é possível qualificar a atenção à saúde e prevenir 

erros nos processos de cuidado em saúde. 

 

Descritores: Segurança do Paciente; Formação profissional; Enfermagem; Serviço de Saúde. 

 


