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RESUMO:  

Introdução: Com foco na Cultura de Segurança do Paciente na 

instituição o serviço de saúde criou uma nova metodologia de 

ensino, consistindo em um componente extremamente importante 

na busca pela qualidade das atividades desenvolvidas pela 

assistência. 

Objetivo: Relatar a experiência do uso de metodologias ativas in 

loco para treinamento e desenvolvimento dos colaboradores de 

enfermagem frente às seis metas internacionais de segurança do 

paciente. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência que descreve a 

vivência dos enfermeiros dos serviços: educação continuada; 

núcleo de segurança do paciente, na elaboração de metodologias 

ativas na capacitação das seis metas internacionais de segurança do 

paciente em um Hospital Oncológico Filantrópico, situado na 

cidade de Curitiba-Paraná. O treinamento aconteceu no mês de 

Março de 2021, junto aos profissionais de enfermagem das alas de 

internação, por meio das seguintes temáticas: Cuidados com 

Dispositivos Invasivos; Identificação do Paciente; Comunicação 

Efetiva. Os colaboradores preencheram um questionário pré 

treinamento através de um aplicativo via web, discutiram um caso 

clínico em grupo e tiveram a exposição das Metas Internacionais 

em sua aplicabilidade na instituição e finalizaram o treinamento 

preenchendo um questionário pós treinamento.  

Resultados: Verificou-se que após o treinamento, foi observada no 

software do Painel de Controle de Notificações (Power BI) uma 

melhora significativa nos indicadores referente às notificações de 

incidentes, contribuindo com a promoção de Segurança do Paciente 

na instituição e corroborando no aprendizado dos colaboradores 

frente aos temas aplicados referentes às boas práticas de segurança 

do paciente no ambiente de saúde. 

Conclusões: A interação entre os setores na aplicabilidade de 

novas metodologias de ensino contribuiu para o entretenimento das 

equipes e na agregação de conhecimentos dos mesmos. O 



aprimoramento da cultura de Segurança do Paciente, a redução dos 

eventos adversos, e o conhecimento adquirido são as principais 

contribuições e implicações para a enfermagem na instituição. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Segurança do Paciente; 

Capacitação em serviço; 

REFERÊNCIAS: Brasil. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Resolução-RDC n° 36, de 25 de julho de 2013. Diário 

Oficial da União. 

 

Júnior F.A.L., PantojaM. de S., LimaK. V. M., BorgesR. M., 

OliveiraA. S. de, ChavesA. S. C., BarrosoR. B., & SilvaV. C. da. 

(2019). Implantação do núcleo de segurança do paciente: ações de 

capacitação e desenvolvimento institucional. Revista Eletrônica 

Acervo Saúde, 11(8), e548. https://doi.org/10.25248/reas.e548.2019 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente/Ministério da Saúde; 

Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde; 2014. [citado 20 Jun 

2015]. 

Disponívelem: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documen

to_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf . 

 

REIS, C.T. A cultura de segurança do paciente: validação de um 

instrumento de mensuração para o contexto hospitalar brasileiro. 

Trabalho de Conclusão de Curso [tese de doutorado], Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Aloura, Universidade do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, 2013 

 

 

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf

