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APRESENTAÇÃO
19ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ENFERMAGEM NA PROTEÇÃO E
SEGURANÇA À SAÚDE
É com grande satisfação que iniciamos hoje a 19ª Semana de Enfermagem da Escola
de Enfermagem da UFRGS e do Grupo de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre com a temática “Enfermagem na Proteção e Segurança à Saúde”.
No ambiente de trabalho em enfermagem os profissionais e pacientes estão sujeitos a
diversos tipos de riscos físicos, químicos e biológicos, relacionados a agentes
medicamentosos e/ou a materiais orgânicos presentes durante os cuidados. Embora as
publicações

encontradas

na

literatura

enfocando

biossegurança

sejam

voltadas

predominantemente para a prevenção de transmissão de doenças e de exposição a estes
agentes, a exposição a situações administrativas difíceis influenciam o equilíbrio emocional
dos gerentes e da equipe de saúde, por isso necessitam atenção especial. As conseqüências
do equilíbrio, ou desequilíbrio dos trabalhadores, para os pacientes, podem ser positivas ou
negativas. O impacto das ações nesse âmbito, portanto, serão decisivas para o cuidado
seguro.
O enfoque do cuidado profissional seguro, protetor para os pacientes, buscando o
equilíbrio como qualidade de vida do trabalhador de enfermagem será a tônica do nosso
evento.
Aspectos relacionados aos cuidados de enfermagem, à gestão da assistência, ao
ensino e à pesquisa serão abordados por nossos convidados, profissionais de destaque
regional e nacional, demonstrando a preocupação atual da enfermagem e da nossa sociedade
em discutir e proporcionar qualidade de vida no trabalho e condições seguras aos
trabalhadores e pacientes no desenvolvimento de ações de saúde.
Refletir sobre Proteção e Segurança à Saúde significa buscar caminhos para
promover saúde, prevenir agravos, divulgar nossas melhores práticas, encontrar novas
alternativas, aprender com os estudos, referenciais teóricos e com as vivências que vão ser
compartilhadas nestes três dias de encontro. Discutir sobre Proteção e Segurança à Saúde é
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um exercício de cuidado com a equipe de saúde, com os pacientes e com o ambiente.
Repensar continuamente o nosso processo de trabalho é um compromisso profissional, visto
que a enfermagem envolve não só o desenvolvimento de uma atividade especializada, mas o
cultivo de uma atitude de cuidado, que demonstra a eterna preocupação com a proteção e o
bem estar das pessoas.
Quem cuida e é cuidado cresce!
Desejamos a todos uma boa Semana de Enfermagem!

Liana Lautert
Diretora da Escola de Enfermagem
UFRGS

Ana Maria Muller de Magalhães
Coordenadora do GEnf/HCPA
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