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RESUMO
Apesar dos avanços nas diversas áreas que envolvem a saúde, como, a descoberta de novos medicamentos, novas
tecnologias e tantos outros, infelizmente no cenário atual, ainda há uma defasagem na qualidade da assistência prestada
nos ambientes de saúde, onde pacientes estão expostos a diferentes riscos quando submetidas aos procedimentos,
principalmente  nos  ambientes  hospitalares  devido  à  complexidade das  ações realizadas.  Em 2004,  a  Organização
Mundial de Saúde (OMS) criou o projeto Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, cujo objetivo fundamental é
prevenir danos aos pacientes. Diante da preocupação atual em reduzir os índices de problemas evitáveis nos ambientes
de saúde, foi instituído no Brasil em 2013 a portaria que trata da criação do Núcleo de Segurança do Paciente. O objetivo
deste estudo é relatar a experiência da integração ensino-serviço como estratégia para implantação e manutenção do
Núcleo de Segurança do Paciente em um hospital Londrina Paraná. Caracteriza-se como um projeto de pesquisa com
ações  de  extensão,  que  envolve  professores  e  alunos  do  Instituto  Federal  do  Paraná,  dos  Cursos  Técnico  em
Enfermagem e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.  A projeto encontra-se cadastrado no Comitê de
Pesquisa e Extensão e desenvolve suas ações desde 05 de dezembro de 2016. Até o momento foram desenvolvidas
ações de extensão, que resultou na elaboração de um vídeo institucional.   Conclui-se que a estratégia encontrada tem
se revelado como uma ferramenta importante no processo de comunicação serviço-paciente, tornando o serviço mais
organizado e os usuários mais esclarecidos, condição imperante na assistência à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do paciente, Educação em Enfermagem, Tecnologia. 

1 INTRODUÇÃO

  Desde a antiguidade há uma preocupação com a segurança do paciente, Hipócrates (460 a
370 a.C.) cunhou o postulado  Primum non nocere,  que significa – “primeiro não cause o dano”,
tendo a noção que o cuidado poderia causar algum tipo de prejuízo para a saúde dos pacientes.
Além deste, há outros personagens que colaboraram com a melhoria da qualidade em saúde, como
por exemplo: Florence Nightingale, Ignaz Semmelweiss, Ernest Codman, Avedis Donabedian, John
E. Wennberg e Archibald Leman Cochrane (Wennberg, 2010 apud BRASIL, 2014).

Através  da  visão  ampliada  deles  foi  possível  conhecer  a  relevância  da  transmissão  da
infecção através das mãos, da organização do cuidado, da criação de padrões de qualidade em
saúde, da avaliação dos estabelecimentos de Saúde, da variabilidade clínica e da medicina baseada
em evidência (BRASIL, 2014).

A segurança do paciente é compreendida como ações cujo escopo é impedir, precaver e
minimizar os desfechos adversos a partir da assistência de saúde (CASSIANI, 2005). No livro série
Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde Investigação de Eventos Adversos em
Serviços  de  Saúde,  os  autores  contextualizam  que  o  serviço  de  saúde  é  o  “estabelecimento
destinado a prestar assistência à população na prevenção de doenças, no tratamento, recuperação
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e na reabilitação de pacientes, compreendendo que a função das instituições e de profissionais de
saúde é melhorar, curar, tratar os pacientes sob seus cuidados.

Os  estudos  mostram que  o  avanço  nas  pesquisas  de  cuidado  à  saúde  colabora  para  a
melhoria do cuidado prestado. Porém, apesar de tantos avanços nas diversas áreas que envolvem a
saúde, como por exemplo, a descoberta de novos medicamentos, novas tecnologias e tantos outros,
o cenário apresentado infelizmente mostra que, as pessoas estão ainda expostas a diferentes riscos
quando submetidas aos cuidados, independente da instituição onde esteja recebendo assistência,
no entanto em virtude da complexidade das ações executadas em ambientes hospitalares, estes
acabam sendo o foco das atenções (RADUENZ et.al., 2010).

A assistência oferecida pelos serviços de saúde, sofreram várias mudanças, e assim, vão
surgindo novas demandas, dentre elas a avaliação da qualidade no desempenho dos serviços de
saúde, que vem ganhando relevância no contexto brasileiro. Ao observar o cenário internacional,
percebe-se  que  preocupações  com  a  qualidade,  existem  há  décadas,  e  que  desencadearam
análises da qualidade dos serviços de saúde, com ênfase nos cuidados hospitalares. Os esforços de
melhoria da qualidade dos serviços de saúde focam para os seguintes problemas de qualidade: uso
desnecessário  ou  inadequado  de  serviços;  prestação  em  excesso  de  serviços  adequados;
subutilização de serviços  necessários,  eficazes e  adequados;  e  falhas nos aspectos  técnicos e
interpessoais da assistência (MENDES JÚNIOR, 2007).

A justificativa para a implantação deste projeto foi pautada na literatura científica, estudos
revelam que  10% dos  pacientes  internados  sofrem algum tipo  de  evento  adverso,  estes,  66%
poderiam ser evitados. Devido a isso, a segurança do paciente tem se tornado preocupação mundial
para o sistema de saúde desde a década de 90. Dados de pesquisa obtidos dos Estados Unidos em
1999, indicam que os erros de cuidado à saúde causam aproximadamente 44 a 98 mil  eventos
adversos  nos  hospitais  daquele  país  anualmente.  A  partir  desse  estudo,  tem  se  destacado  o
movimento global para a segurança do paciente. Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
criou o projeto Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, cujo objetivo fundamental é prevenir
danos aos pacientes. Um dos elementos centrais da aliança mundial da OMS é a ação conhecida
como Desafio  Global,  o  qual  lança um tema prioritário  a  cada dois  anos para  a  adoção pelos
membros da (OMS) (BRASIL, 2013).

No Brasil o Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, inseriu esse tema na agenda
prioritária do sistema de saúde público e privado do país, e através da PORTARIA Nº 529, DE 1º DE
ABRIL DE 2013 instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (BRASIL, 2013).

Para nortear/orientar profissionais na ampliação da segurança do paciente nos serviços de
saúde, foram elaborados pela Fiocruz, o Ministério da Saúde e a Anvisa elaboraram, seis protocolos
de segurança do paciente envolvendo: identificação do paciente; prevenção de úlcera por pressão;
segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; cirurgia segura; prática de higiene
das mãos em serviços de saúde; e prevenção de quedas. Além deles, o programa criou Núcleos de
Segurança  do  Paciente  nos  serviços  de  saúde,  tanto  públicos  como  particulares  e  prevê  a
notificação  de  eventos  adversos  associados  à  assistência  do  paciente,  bem como  a  chamada
pública do setor produtivo da saúde para apresentação de medidas de ampliação da segurança dos
pacientes em serviços de saúde (BRASIL, 2013).

O objetivo deste estudo foi relatar a experiência da integração ensino-serviço, na implantação
e  manutenção  do  Núcleo  de  Segurança  do  Paciente  em um hospital  secundário  em Londrina-
Paraná.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Caracteriza-se  como  um  projeto  de  pesquisa  com  ações  de  extensão,  que  envolve
professores e alunos do Instituto Federal do Paraná, dos Cursos Técnico em Enfermagem e Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio. A projeto encontra-se cadastrado no Comitê de Pesquisa
e Extensão (COPE) do Instituto Federal do Paraná- IFPR- Londrina e desenvolve suas ações desde
05 de dezembro de 2016 até os dias atuais.

 A ações desenvolvidas pelo projeto são direcionadas para o Hospital Dr. Eulalino Ignácio de
Andrade de Londrina  (HZSL),  um hospital  público  secundário,  que possui  como missão prestar
assistência  à saúde com excelência,  qualidade e humanização,  integrada ao Sistema Único de
Saúde, com desenvolvimento e valorização profissional, contribuindo com a qualidade de vida da
população. Foi inaugurado em 02 de abril de 1990, atendendo uma reivindicação de toda população
da Região Sul  de Londrina.  Pertence à SESA – Secretaria  Estadual  de Saúde e faz parte  das
Unidades Próprias do Estado do Paraná, coordenado pela Superintendência das Unidades Próprias.
O hospital possui 117 leitos (23 de cirurgia geral, 70 para clínica geral, 20 para pediatria clínica e 4
para pediatria cirúrgica) e 369 profissionais.  São prestados atendimentos ambulatoriais, urgência,
internação e o fluxo é por demanda espontânea.

Até  o  momento  foram desenvolvidas  ações  de  extensão.  Em relação  ao  método,  foram
seguidas  as  etapas:  1)  Reuniões dos  professores  com os  gestores  hospitalar,  cujo  objetivo  foi
identificar as demandas, ficou acordado entre os pares, que a prioridade seria a confecção de um
vídeo  institucional  com  finalidade  de  orientar  a  população  leiga,  quanto  a    estratificação  e
classificação de risco.  2) Discussão quanto as estratégias necessárias para atender a demanda. Os
integrantes do referido projeto, professores, estudantes do curso técnico em enfermagem e Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio, idealizaram a elaboração de um vídeo educativo que
fosse realizado numa linguagem popular, que possuíssem imagens coloridas, cada detalhe seria
muito importante, pois este recurso deveria levar informações simples e claras a população, sobre a
temática em questão. 3) Cronograma de execução das atividades.4) Desenvolvimento da ação; 5)
Término do vídeo; 6) Encaminhamento do produto para o hospital apreciar e testar. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos resultados do estudo, até o momento foi realizado ações de extensão, que foi
a consolidação do vídeo institucional, que está sendo exibido numa televisão na sala de espera do
pronto  socorro,  nas 24 horas,  desde junho de 2017 no hospital  já  nominado,  cuja  finalidade é
orientar a população leiga, quanto a   estratificação e classificação de risco, quanto ao processo de
atendimento.

Apresenta-se abaixo, conforme quadro 1 fotos do vídeo institucional, cuja finalidade é orientar
a população leiga, quanto a   estratificação e classificação de risco, no Hospital Dr. Eulalino Ignácio
de Andrade de Londrina (HZSL). 
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Quadro 1 – Fotos do vídeo institucional cuja finalidade é orientar a população leiga, quanto a   
estratificação e classificação de risco, no Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade de Londrina (HZSL).  
Fonte: Do autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia encontrada tem se revelada como uma ferramenta importante no processo de
comunicação serviço-paciente, tornando o serviço mais organizado e os usuários mais esclarecidos,
condição imperante na assistência à saúde.
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