V CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Oficina
"Segurança do Paciente e o Processo de Formação
na Área da Saúde"
PROPONENTES:
Associação Brasileira de Educação Farmacêutica-ABEF
Subgrupo “Capacitação e Formação” do CIPNSP
PÚBLICO ALVO:
Representantes do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, da
ANVISA, do subgrupo “Capacitação e Formação” do CIPNSP, do Fórum Nacional de
Educação para as Profissões na Área da Saúde-FNEPAS, GT-VISA/ABRASCO, Escolas
Técnicas, membros das Comissões de Ensino dos Conselhos Profissionais, Coordenação das
gerências de risco hospitalar e demais profissionais interessados.
INFORMAÇÕES GERAIS:
VAGAS: 30
DATA: 22/09/14
CARGA HORÁRIA: 8 horas
HORÁRIO: 8:00 às 12:00 e 14:00 às18:00
LOCAL: Centro de Eventos Anhembi, São Paulo - SP.
APRESENTAÇÃO
A segurança do paciente é entendida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de
dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. É tema recomendado pela 57ª Assembléia
Mundial da Saúde a todos os estados-membros da Organização Mundial da Saúde, dada a
magnitude dos Eventos Adversos ocasionados pelo uso de tecnologias, que inclui os
medicamentos, e serviços de saúde.
Considerando a necessidade de se desenvolver estratégias, produtos e ações direcionadas aos
gestores, profissionais e usuários da saúde, o Brasil, através da Portaria GM/MS no. 529, de 1
de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Uma das
estratégias do programa é a necessidade de inclusão do tema segurança do paciente nos
currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação, e
recomenda que seja feita articulação com o Ministério da Educação e com o Conselho
Nacional de Educação. A proposta da presente oficina vai além e pretende reunir todos os
atores que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com esta questão, com a intenção de
fortalecer o compromisso de todos na qualificação do cuidado em saúde.

OBJETIVOS:
➢ Analisar o atual cenário da educação superior em saúde e a formação de profissionais
capacitados para promover a segurança do paciente;

➢ Discutir a inserção do tema “uso racional de medicamentos e segurança do paciente”
nos cursos de graduação em saúde;
➢ Propor estratégias de ensino-aprendizagem e cenários de prática para a formação de
profissionais de saúde habilitados para promover a segurança do paciente;
➢ Apresentar os trabalhos e os produtos desenvolvidos pela CIPNSP e discutir a forma
mais adequada de sua inserção no ensino em saúde;
➢ Apresentar experiências profissionais inovadoras na área da saúde relacionadas à
segurança de pacientes.

METODOLOGIA
A oficina estará organizada em duas etapas. Na primeira metade acontecerá uma conferência
e a apresentação de três experiências educativas exitosas na temática da oficina, seguido de
espaço para discussão. Este momento visa subsidiar os participantes com informações e
conhecimentos necessários para os trabalhos de grupo no período da tarde (segunda parte).
No período da tarde, os participantes discutirão os temas propostos pela organização em
grupos e apresentarão seus resultados na plenária, que será aberta a discussão. Ao final, será
elaborado um documento oriundo das discussões da oficina com recomendações para a
inserção ou aprimoramento da temática na graduação e pós-graduação.
Como resultado, propõe-se distribuir deste documento para as várias instituições de ensino de
graduação e pós-graduação em saúde para que as informações sejam compartilhadas e que as
ideias propostas sejam multiplicadas entre as diversas Instituições de Ensino Superior
(graduação e programas de pós-graduação).

PROGRAMAÇÃO
Horário
8:30 às 9:00

9:00 às 9:30

9:30 às 11:00

11:00 às 12:30
12:30 às 14:00
14:00 às 16:30
16:30 às17:30
17:30 às18:00

Abertura

Atividades

Participantes
CIPNSP
DEGES/SGTES/MS
MEC
ABEF

Conferência: A segurança do
paciente no contexto da atenção em CIPNSP
saúde.
Relato de casos: 03 Experiências
educativas na área da segurança do
paciente (gestão do risco e Núcleo de
Segurança do Paciente)
Espaço para perguntas e discussão
Almoço
Discussão em grupos
Plenária com apresentação dos
resultados dos grupos e redação do
documento oficial da oficina
Encerramento

