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INTRODUÇÃO

Segurança do paciente é um fator fundamental para a qualidade na assistência; a reflexão acerca desse tema e sua aplicabilidade auxilia

o profissional de saúde na prevenção de erros e no desenvolvimento da cultura de segurança. Assim, o desenvolvimento de indivíduos

comprometidos com a segurança do paciente desde a formação profissional, viabiliza uma perspectiva de excelência na prática

assistencial, possibilitando a formação da cultura de segurança, do comprometimento ético e do cuidado seguro. Portanto, objetivou-se

compreender a percepção do discente de enfermagem em relação à segurança do paciente e discutir a importância da abordagem desta

temática durante a formação.

METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa

Realizada em:

Instituição de ensino superior da cidade de São Paulo

Com aprovação do Comitê de ética: Parecer nº 3.523.919

- Setembro e outubro de 2019

- Entrevistas semiestruturadas com dez 

acadêmicos do curso de enfermagem. 

Coleta de dados:

Obtiveram-se como resultado da análise do conteúdo, três categorias:

Categoria 1

Abordagem da temática de segurança do paciente 

durante a graduação

Categoria 3

A visão do discente acerca da prática hospitalar 

dos profissionais de Enfermagem

Categoria 2

A contribuição do docente na consolidação do 

aprendizado

RESULTADOS

Os resultados permitiram compreender a percepção dos discentes quanto à abordagem da segurança do paciente na graduação,

evidenciando que o ensino formal associado à utilização de metodologias ativas, anterior ao início da prática hospitalar são fatores

essenciais para a compreensão e assimilação da temática. Ademais, a implementação desse conteúdo na grade curricular durante os

primeiros anos do curso, de forma gradual e associada à prática do discente proporciona:

Destacou-se, ainda, a necessidade do aperfeiçoamento dos docentes e dos profissionais que atuam nos campos de estágio acerca

da temática, pois são considerados referências durante o processo de aprendizado e impactam diretamente no desenvolvimento da

cultura de segurança e na formação desses futuros profissionais como líderes e educadores de equipe.

Visão crítica

Incorporação dos 

aspectos de 

segurança à prática 

assistencial

Compreensão 

do erro e sua 

prevenção

Responsabilidade 

individual e coletiva 

da equipe 

multiprofissional
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