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Introdução
A valorização da experiência do paciente para o
avanço da segurança consiste em estratégia
incentivada pela Organização Mundial da
Saúde(1), sendo destacada no Programa
Nacional de Segurança do Paciente(2) e em
iniciativas da National Patient Safety
Foundation(3) e Rede Brasileira de Enfermagem
e Segurança do Paciente(4).
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Justificativa
Apesar da segurança do paciente ser pauta nos
serviços de saúde, os resultados alertam para a
frequência dos danos associados à assistência(3)
e para as barreiras culturais que impedem a
coprodução como estratégia de melhoria(5).
Objetivo
Descrever os protocolos assistenciais de
segurança do paciente presentes na experiência
do paciente.

Métodos





Pesquisa qualitativa
Período: 2º semestre 2018
Local: HU público do sul do país
Participantes: 24 pacientes-famílias e 10
profissionais da equipe de saúde
 Coleta de dados: análise documental,
observações e entrevistas guiadas por roteiro
com base na Técnica do Incidente Crítico
 Análise de dados: análise temática
 Aprovação CAEE 01092918.2.0000.5327 e
CEP-HCPA 2018-0511
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Resultados
Protocolos assistenciais que compuseram a
experiência do paciente:
• identificação do paciente;
• administração de medicamentos;
• prevenção de quedas e de lesão por pressão
• higienização de mãos;
• processo de consentimento;
• cirurgia segura.

No entanto, quando os cuidados não são
seguidos, não há sinalização aos profissionais,
por falta de participação ativa nos processos:
• identificação do paciente;
• administração de medicamentos;
• higienização de mãos.
Nos protocolos de prevenção de quedas e
cirurgia segura o paciente reconhece sua
inclusão nos cuidados.
Discussão
Os protocolos de segurança identificados na
experiência dos pacientes alinham-se ao
Programa Nacional de Segurança do Paciente(2).
A coprodução(6) encontra-se em fase inicial, pois
houve envolvimento dos pacientes nas ações de
segurança em dois protocolos. Nos demais, a
coprodução foi dependente da proatividade dos
pacientes, não sendo estimulada pelos
profissionais. Essa condição demarca a
necessidade de preparo dos profissionais para
se desenvolver estratégias de coprodução nos
cuidados em saúde(7).
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Conclusão
Foi possível identificar os elementos do
Incidente Crítico - comportamentos, situações e
consequências - presentes na experiência do
paciente em relação aos protocolos de
segurança, destacando potencialidades e
barreiras para a coprodução em saúde.
A educação de pacientes e de profissionais é
uma necessidade para se ampliar a participação
do paciente na sua segurança.
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