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Introdução: a Segurança do Paciente é uma temática com destaque internacional na última década 

por apresentar preocupações relacionadas ao cuidado em saúde seguro, desenvolvimento das 

melhores práticas e prevenção de erros na assistência à saúde1. Por se tratar de um assunto novo, a 

maioria dos cursos de graduação em enfermagem ainda não o incorporou na grade curricular e 

atividades de ensino de enfermagem. O Ministério da Saúde lançou, em Abril/2013, o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) para divulgar e impulsionar a temática e alicerçá-la nos 

serviços de saúde2. Entretanto, grande parte dos docentes não teve acesso a esse conhecimento na 

sua formação, sendo assim, fundamental sensibilizá-los e instrumentalizá-los nessa competência. A 

Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) é uma estratégia de 

articulação e de cooperação técnica entre instituições ligadas à saúde e educação de profissionais, 

com o objetivo de fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade1 preocupada e 

interessada pela segurança do paciente na formação profissional. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) produziu um guia curricular multiprofissional de segurança do paciente, o qual visa 

instrumentalizar os professores da área da saúde para o ensino desse tema de maneira transversal 

durante o processo de formação3. A finalidade desse programa de extensão é contribuir nesse 

processo de formação de professores de enfermagem para a segurança do paciente. Objetivos: 

instrumentalizar os docentes/diretores dos Cursos de Graduação 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. Objetivos específicos: 

sensibilizar os docente/diretores para a necessidade de inserir o tema como temática transversal nas 

grades curriculares, disciplinas e atividades teórico-práticas; desenvolver atividades de formação 

pedagógica para a Segurança do Paciente no ensino de enfermagem; assessorar os Cursos de 

Graduação em Enfermagem na inserção e sistematização da Segurança do Paciente nas atividades 

desenvolvidas no ensino da saúde/enfermagem; mobilizar os órgãos representantes da Classe para o 

desenvolvimento da cultura da Segurança do Paciente no exercício das suas atribuições; apoiar e 

assessorar a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) - Polo RS - 



no desenvolvimento da formação em enfermagem e Segurança do Paciente. Metodologia: o 

programa é estruturado em 4 etapas: 1º Sensibilização dos Diretores dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem do Rio Grande do Sul para a importância do tema no ensino de enfermagem; 2º 

Desenvolvimento de Capacitação/Curso Teórico-Prático, profissionais que incorporem e levem 

adiante a cultura de segurança do paciente Paciente; 3º Sensibilização de Representantes dos Órgãos 

de Classe da Enfermagem (COREN, ABEn e SERGS); 4º Desenvolvimento de grupo de trabalho 

para discussão e definição de diretrizes sobre Segurança do Paciente na formação e atividades dos 

Órgãos de Classe da enfermagem no RS. O grupo de bolsistas está sendo instrumentalizado para 

desenvolver o tema por meio de leituras, pesquisas e seminários temáticos. Foi realizada a leitura do 

livro “Estratégias para a Segurança do Paciente – Manual para profissionais da Saúde” e do Guia 

Curricular Multiprofissional de Segurança do Paciente. Está sendo estruturado um banco de dados 

sobre segurança do paciente nas diversas especialidades da enfermagem. Processos avaliativos: 

serão avaliados o nº de Cursos de Bacharelado em Enfermagem atingidos, o nº de 

coordenadores/diretores, docentes e representantes do COREN, da ABEn-RS e do SERGS que 

participarão, a quantidade de grades curriculares que preveem o assunto ou o inseriram, e a 

avaliação dos participantes das atividades. Esses indicadores ainda não foram mensurados devido a 

proposta estar em planejamento e construção de material didático.  Os bolsistas envolvidos no 

programa consideram favorável a participação nas atividades promovidas pela REBRAENSP e os 

seminários de formação para a segurança do paciente. O grupo participou de reuniões da rede, 2º 

Seminário da REBRAENSP-POLO RS, Atividade no Brique da Redenção e do Fórum de 

Coordenadores de Curso. Considerações finais: a participação de estudantes/bolsista na construção 

do ensino de Segurança do Paciente no RS é uma experiência de grande valor para vida acadêmica, 

pois estar se envolvendo com uma proposta que subsidiará a construção da cultura de segurança no 

ensino de enfermagem e na formação de futuros enfermeiros contribui na assistência à saúde segura 

e de qualidade. 
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