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XXI Reunião Nacional da Rede Brasileira  

de Enfermagem e Segurança do paciente. 

    m 16 de outubro realizou-se a 

X X I  R e u n i ã o  N a c i o n a l  d a 

Rebraensp, na Universidade Fe-

deral do Estado de São Paulo 

(Unifesp).  

 
A reunião foi coordenada por Antô-

nio José de Lima Júnior e Luiza Maria 

Gerhardt , tendo contado a a partici-

pação de membros de  diversos Po-

los e Núcleos  da Rebraensp, tanto 

presencialmente quanto através da 

transmissão realizada via streaming.  

 

O primeiro ponto de pauta abordou 

a organização do II Congresso Inter-

nacional da Rebraensp (II CIREBRA-

ENSP), tendo sido apresentado o status atu-

al  do planejamento, além de detalhes so-

bre palestrantes internacionais   já confirma-

dos. 

 

Como segundo ponto de pauta, foi retoma-

da a discussão sobre o Conselho Coordena-

dor para a próxima gestão da Rebraensp 

Nacional, iniciada na XX Reunião, em 20 de 

março de 2018. Segundo o novo modelo de 

gestão, o primeiro Conselho será formado 

pelos coordenadores atuais e mais três mem-

bros. Após a apresentação dos nomes dos 

membros indicados, seguida por ampla dis-

cussão, a proposta da constituição do Conse-

lho foi validada, sendo a mesma composta 

pelos seguintes membros: Maria Regina Lou-

renço Jabur (Coordenadora do Polo São Pau-

lo); Silvio Cesar da Conceição (Coordenador 

do Núcleo Rio de Janeiro);  Thatianny Tanferri 

de Brito Paranaguá (Coordenadora do Polo 

Distrito Federal); Antônio José de Lima Júnior e 

Luiza Maria Gerhardt (Coordenadores da 

REBRAENSP Nacional Gestão 2016-2018). O 

Conselho Coordenador tomará posse em 

abril, durante o II CIREBRAENSP. 

 

Na sequência, foi realizada a reunião semes-

tral do Polo São Paulo, seguida pela apresen-

tação de informes gerais sobre a  Rede. 

 

Os momentos finais da reunião foram marca-

dos pela apresentação da palestra intitulada 

“Sistema Nacional de Notificação de Inciden-

tes de Segurança do Paciente: análise do 

NOTIVISA 2.0 e do perfil das notificações”. 

Trata-se de uma produção do Grupo de Tra-

balho “Área científica”, coordenado por Ma-

ria de Jesus Harada. A apresentação foi con-

duzida por Michelle Alves, uma das autoras 

do trabalho e Coordenadora do Núcleo Curi-

tiba. 
 

Antônio José de Lima Junior  

Luiza Maria Gerhardt  

Silvio Cesar da Conceição 
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Abril pela segurança do paciente: 

a vitória é do paciente... é de todos nós! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     m ano de “campanhas” em nosso 

país, a Rebraensp Nacional saiu na 

frente e já tem o resultado. Para alcan-

çar a vitória a Rede foi estratégica. 

Analisou a conjuntura do atual cenário 

dos serviços de saúde, cada Núcleo 

dialogou com seu público e foi realiza-

da a campanha Rebraensp Abril pela 

segurança do Paciente - 2018. 

 

Após longos debates, reuniões e pes-

quisas, a comunicação foi o tema cen-

tral da campanha, como tática para 

alcançar melhores resultados em nível 

da qualidade assistencial e da segu-

rança do paciente.  

A campanha intitulada como “A co-

municação e a construção da cultura 

de segurança do paciente”, teve co-

mo estratégia central, em todos os 

Núcleos: disseminar informações sobre 

o tema para os profissionais, gestores, 

professores e estudantes da área da 

saúde e a população em geral.  

A tecnologia, mais uma vez, foi muito 

utilizada este ano – foram usados vários 

veículos e instrumentos de comunica-

ção, como: sites institucionais, rádio, 

intranet, jornais, folderes, cartazes, ma-

teriais educativos, aplicativos, murais, e

-mails e whatsapp. As mídias sociais 

(Facebook e Instagram) permitiram 

alcançar a sociedade, com muitos 

registros e informações dos eventos 

realizados durante a campanha em 

todo país.   

A exibição das atividades aconteceu 

nos dias e horários nobres; contudo, os 

coordenadores estavam atentos para 

aqueles, também, em que o fluxo de 

pessoas não é grande, mas é funda-

mental – como o noturno e finais de 

semana.  

Em nível nacional, as “plataformas” 

apresentadas, com participação de 

10.829 pessoas, foram: 

- Sensibilização para segurança do 

paciente através da melhoria na co-

municação; 

- Implantação do protocolo de comu-

nicação segura dentro das instituições; 

- Cultura de Segurança do Paciente; 

- Comunicação efetiva; 

- Mediação de conflitos e prevenção 

de danos pela comunicação não vio-

lenta; 

- Como contagiar os profissionais de 

saúde para um cuidado seguro; 

- Metas internacionais; 

- Sistema informatizado de notificação 

de ocorrências; 

- Como realizar a notificação de even-

to adverso através do prontuário eletrô-

nico; 

- Divulgação de dados de eventos 

adversos ocorridos na instituição; 

- Postura ética e anotação de prontuá-

rio segura de intercorrências; 

- Protocolo de transporte de paciente 

crítico / comunicação da equipe 

- Transição do cuidado e continuidade 

da assistência; 

- Transporte seguro de pacientes e de 

material biológico (check-in e check- 

out); 

- POPs comunicação de intercorrências 

clínicas, exames laboratoriais com re-

sultados críticos e passagem de plan-

tão da equipe de enfermagem.; 

- Segurança do paciente e a comuni-

cação de notícias difíceis ; 

- A importância dos registros para a 

segurança do paciente; 

- Segurança no sistema de medicação 

– Terceiro desafio Global; 

- Erros de medicação e falhas na iden-

tificação do paciente; 

- Acolhimento ao paciente e família/

comunicação; 

- Papel do acompanhante na seguran-

ça do paciente; 

- Implantação/papel do Núcleo de 

Segurança do Paciente; 

- Higienização das mãos; 

- Escala de Morse; 

 

Alguns Núcleos ousaram na criativida-

de e colocaram até forro de mesa nos 

refeitórios e plano de fundo nos com-

putadores da instituição...(não tinha 

como não ter conhecimento das infor-

mações sobre segurança do pacien-

te)! 

E as atividades não pararam por aí, 

não! Os membros da Rede estavam 

incansáveis. Foram às “ruas” e fizeram 

visitas diagnósticas. Realizaram ativida-

des lúdicas, palestras, oficinas, exposi-

ções, dinâmicas e fizeram até uma 

olímpiada e usaram laço na cor laran-

ja, para simbolizar a campanha no mês 

de abril! 

Haja criatividade, motivação e com-

prometimento! 

E finalmente chegamos ao resultado 

da nossa campanha: a vitória 

éééé...éééé.... do PACIENTE! Para ele, 

por ele e com ele...sempre! 

E a todos vocês que vestiram a camisa 

da campanha “A comunicação e a 

construção da cultura de segurança 

do paciente”: nosso parabéns e muito 

obrigada! 

Até 2019! 

Almerinda Luedy 

 
Enfermeira. Doutora. Especialista 

Internacional em Segurança do 

Paciente.  Vice Coordenadora da 

Rebraensp – Núcleo do Recôncavo 

Baiano. Coordenadora de Planeja-

mento da PROGRAD/UFBA. 

Antônio José de Lima Junior 

Luiza Maria Gerhardt 

 
Coordenadores Gestão 2016-2018 
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Observatório Direitos dos Pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Observatório Direitos dos Pa-

cientes é uma iniciativa do Pro-

grama de Pós-Graduação em 

Bioética da Universidade de Bra-

síl ia. O Observatório Direitos dos 

Pacientes tem como objetivo 

central disseminar informação 

sobre os direitos dos pacientes no 

Brasil de modo a promover o res-

peito a tais direitos e a dignidade 

dos pacientes, assim como a sua 

segurança nos cuidados em 

saúde. O Observatório Direitos 

dos Pacientes se alicerça na ideia 

de que é preciso criar uma cultu-

ra de direitos humanos nos 

serviços de saúde, assim como 

alterar a concepção de um 

modelo de cuidado centrado na 

doença para um modelo de 

cuidado centrado no paciente. 

Quanto à relação profissional de 

saúde e paciente, o Observatório 

Direitos dos Pacientes sustenta 

uma relação construtiva e 

baseada no respeito aos direitos 

do paciente, enquanto protago-

nista do cuidado. 

 

O Observatório Direitos dos Pa-

cientes enfoca os direitos dos 

pacientes, ou seja, aqueles 

direitos que todas as pessoas têm 

quando estão sob cuidados por 

profissionais de saúde, inde-

pendentemente de ser ou não 

uma relação de consumo. Tam-

bém, os direitos dos pacientes 

não se confundem com os 

direitos dos usuários, que são 

aqueles direitos que qualquer 

pessoa tem, seja paciente ou 

não, em relação aos serviços de 

saúde, como o direito a medica-

mentos e ao tratamento em tem-

po oportuno. Portanto, é im-

portante distinguir os direitos dos 

pacientes – fundamentados nos 

direitos humanos – dos direitos do 

consumidor – previstos no Código 

de Defesa do Consumidor e dos 

direitos dos usuários – estabeleci-

dos na Constituição Federal e na 

Lei Orgânica da Saúde e outras 

leis do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

 

O Observatório Direitos dos Pa-

cientes se fundamenta em 

princípios e em direitos humanos 

aplicados ao contexto dos cuida-

dos em saúde, que surgiram co-

mo resposta ao discurso cres-

cente sobre a necessidade de 

proteção dos direitos dos pa-

cientes, violados de forma reitera-

da e grave no cenário das 

relações de cuidados. O Obser-

vatório ampara-se na dignidade 

humana inerente de todas as pes-

soas e nos direitos humanos 

reconhecidos internacionalmen-

te, buscando a proteção dos pa-

cientes, sem descuidar dos 

direitos humanos dos profissionais 

de saúde. 

 

Na esfera da segurança do pa-

ciente, o Observatório Direitos 

dos Pacientes parte do entendi-

mento de que o direito aos 

cuidados em saúde com quali-

dade e em segurança consiste 

num direito humano decorrente 

do direito à vida e do direito à 

saúde. Assim, o Estado brasileiro, 

por meio da União, dos Estados e 

dos Municípios, deve ofertar 

cuidados em saúde com quali-

dade e em segurança, bem co-

mo assegurar que os serviços 

privados também provejam 

cuidados que não acarretem da-

nos ao paciente e, eventualmen-

te, a sua morte. Para tanto, é ur-

gente que o Brasil conte com 

uma política pública nacional de 

qualidade e segurança do pa-

ciente, pois apenas por meio des-

sa política será possível a plena 

realização do direito a cuidados 

em saúde com qualidade e em 

segurança. 

 

O Observatório Direitos dos Pa-

cientes produz conhecimento e 

divulga informação sobre os 

direitos dos pacientes para toda 

a sociedade brasileira, bem co-

mo atua em prol da aprovação 

do Projeto de Lei nº 5666/16 – Es-

tatuto de Direitos dos Pacientes. 

 

 

Acesse:  

http://www.observatoriopaciente.com.br/ 

Aline Albuquerque Sant’Anna de 

Oliveira 

 
Coordenadora do Observatório Direitos 

dos Pacientes. Pesquisadora Visitante no 
Instituto Bonavero de Direitos Humanos da 

Universidade de Oxford. Pós-Doutorado 
no Centro de Direitos Humanos da Univer-

sidade de Essex. Professora do Programa 

de Pós-Graduação em Bioética da Uni-

versidade de Brasília. Advogada da 

União. 
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     COREn - Rio de Janeiro, de 

forma significativa e histórica, foi  

o primeiro Regional no Brasil , a 

aderir ao Selo da Qualidade CO-

FEn, no ano de 2017. No dia 25 de 

setembro de 2018, na Universida-

de Federal do Estado do Rio de 

Janeiro- Escola de Enfermagem 

Alfredo Pinto (EEAP), realizou-se o 

I Seminário de Sensibilização do 

Selo da Qualidade. 

 

No Seminário estiveram presentes 

a Conselheira Heloisa Helena Oli-

veira da Silva (representante do 

Presidente do COFEn Manoel Ne-

ri), Claudio Alves Porto( coorde-

nador da Comissão Nacional da 

Qualidade do COFEn), a presi-

dente do COREn Rio de Janeiro, 

Ana Lucia Telles Fonseca e de-

mais autoridades, como a Presi-

dente da ABEN–Rio de Janeiro, 

Sonia Acioli; Deputada Enfermeira 

Rejane e; a anfitriã professora 

Sonia Regina de Souza (diretora 

da EEAP). Como representantes 

das Instituições de Ensino e Assis-

tenciais do Estado, comparece-

ram cerca de 150 enfermeiros, 

professores e Responsáveis Técni-

cos. 

 

Para operacionalizar a proposta 

de concessão do Selo da Quali-

dade COREn-RJ, que tem abran-

gência estadual, foi instituído o 

Grupo de Trabalho/ Comissão 

Regional da Qualidade do COREn 

Rio de Janeiro, através da Porta-

ria No 621/2018, composto pelas 

enfermeiras: Conselheira Carolina 

Alves Felippe, Angela Maria La 

Cava, Ana Paula D´Oliveira 

dos Santos, Ghislaine de Mat-

tos Ferreira Faria, Liliana Rodri-

gues do Amaral e Deyse Maria 

Magalhães Lopes Pinheiro.  

 

As Instituições de Ensino e As-

sistenciais que desejarem se 

candidatar ao Selo da Quali-

dade, deverão atender aos 

critérios de elegibilidade e seguir 

as dimensões, critérios e itens de 

avaliação elencados nos seguin-

tes Manuais:  Formação Profissio-

nal e Assistência de Enfermagem, 

que podem ser acessados no en-

dereço http://www.cofen.gov.br/

selo-da-qualidade. Ainda, no 

mesmo link, encontram-se os 

Guias referentes a cada Manual. 

 

O protagonismo do Rio de Janeiro 

nesta adesão é estratégico e ne-

cessário, e espera-se conceder o 

Selo da Qualidade aos profissio-

nais de Enfermagem, cariocas e 

fluminenses, precipuamente 

aqueles que já norteiam sua prá-

tica profissional embasados nos 

conceitos de qualidade e segu-

rança.  

 

Faça contato com a Comissão 

Regional da Qualidade do COREn

-RJ, através do e-mail:  

selodaqualidade@coren-rj.org.br 

 

NOSSO SLOGAN: “DAR VISIBILIDA-

DE AO QUE JÁ SE FAZ MUITO BEM”.   

Núcleo Rio de Janeiro participa da 

cerimônia de adesão ao Selo de 

Qualidade COFEN pelo COREN-RJ 

Angela Maria La Cava 
 

Enfermeira. Doutora. Docente do Depar-

tamento Materno Infantil da Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP)/UNIRIO. 

Membro do Grupo de Trabalho do Selo 

da Qualidade do No Conselho Regional 

de Enfermagem - Rio de Janeiro. 
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        temática segurança do pa-

ciente tem sido amplamente estu-

dada e disseminada no ambiente 

hospitalar, em detrimento de 

ações voltadas para a implanta-

ção de práticas seguras em servi-

ços de atenção primária em saú-

de.  

Nesse sentido a coordenação da 

REBRAENSP Núcleo Campinas fir-

mou parceria com representantes 

do COREN-SP-subseção Campi-

nas para desenvolvimento de um 

projeto coletivo loco-regional na 

área de Segurança do Paciente 

na Atenção Básica.  

No dia 25 de setembro, na sede 

do COREN Campinas aconteceu 

uma reunião que contou com a 

participação das coordenadoras 

da REBRAENSP Núcleo Campinas, 

Dra. Maria Silvia G. Vergílio e Dra. 

Mileide Morais Pena; a conselhei-

ra e coordenadora do Grupo de 

Trabalho de Práticas Assistenciais 

na Atenção Básica do Coren-SP 

(PAAB), Dra. Rosana Garcia; a 

assessora de assuntos interinstitu-

cionais da subseção do Coren-SP 

em Campinas, Marilene Wagner; 

a docente da Faculdade de En-

fermagem da UNICAMP, Dra. Ma-

ria Filomena de Gouveia Vilela, e 

Roberta Yabu-uti do Valle do De-

partamento de Vigilância em Sa-

úde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Campinas. 

Durante o encontro foi proposto 

como estratégia a inserção da 

temática Segurança do Paciente 

nas “Rodas de Conversas da 

Atenção Básica” promovidas nas 

subseções do Estado de 

São.Paulo pelo GT/PAAB.  Nesses 

encontros os participantes são 

convidados a discutirem questões 

relacionadas à sua prática diária, 

facilidades, dificuldades e propo-

rem medidas de solução. A intro-

dução desse assunto será um de-

safio e estímulo para realização 

de ações assistenciais seguras na 

atenção básica. 

Núcleo Campinas e COREN-SP subseção 

Campinas articulam projeto sobre segu-

rança do paciente na atenção  básica 

Mileide Morais Pena 

Enfermeira. Doutora. Gerente de 

Enfermagem do Hospital PUC-

Campinas.  Coordenadora da 

REBRAENSP - Núcleo Região Cam-

pinas (gestão 2016-2018). 

Maria Silvia Teixeira Giacomasso  

Vergílio 

Enfermeira. Doutora em Ciências 

da Saúde. Coordenadora da 

REBRAENSP - Núcleo Região 

Campinas (2018).  
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Rebraensp participa da XII Reunião das Redes 

Internacionais de Enfermagem 

     ntre os dias 3 e 4 de novembro de 2018, aconteceu 

o XVI Coloquio Panamericano de Investigacíon en 

Enfermería e a XII Reunião das Redes Internacionais de 

Enfermagem, na cidade de Havana, Cuba 

 

Dentre as reuniões temáticas das redes, destacou-se a 

XII Reunião da Rede Internacional de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (RIENSEP), que teve como 

temas de discussão a apresentação e promoção das 

redes internacionais, o desenvolvimento de investiga-

ções multicêntricas, os compromissos conjuntos e o 

lançamento da primeira edição do Boletim Eletrônico 

da RIENSEP. 

 

A coordenação da Rebraensp foi representada na XII 

Reunião da RIENSEP pela Dra Ana Elisa Bauer, Professo-

ra Associada da Faculdade de Enfermagem da Uni-

versidade Federal de Goiás e membro do Polo Goiás. 

 

O Boletim Eletrônico da RIENSEP, é uma produção do 

Grupo de Trabalho de Site e Mídias da Rebraensp, em 

colaboração com a coordenação da RIENSEP, e con-

ta com a participação de membros de redes nacio-

nais de outros países, como Argentina, Equador e Esta-

dos Unidos da América. O boletim terá periodicidade 

semestral, apresentará as principais  atividades realiza-

das nos países membros da RIENSEP e terá papel fun-

damental no compartilhamento de experiências. 

 

A primeira edição do Boletim da RIENSEP pode ser 

acessado através do seguinte link:    boletín Riensep 

Capa da primeira edição do  Boletim Eletrônico da RIENSEP, lançado no 

dia 04 de novembro de 2018, em Cuba. 

Da esquerda para a direita: Rosa Amarilis Zárate Grajales (Mexico) e Maria 

Cristina Cometto (Argentina), coordenadoras da RIENSEP. Tania Magnago 

Bosi, da Universidade Federal de Santa Maria, e Ana Elisa Bauer de Camar-

go Silva, da Universidade Federal de Goiás. 

Página inicial do portal das Redes Internacionais de Enfermagem, também 

lançado durante o evento. Clique na imagem para acessar o site. 
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II Congresso Internacional REBRAENSP 

REBRAENSP/Núcleo Palmas (TO) 

Data criação: 16/4/2018 

E-mail: rebraensp.nucleopalmas@gmail.com 

 

Coordenadora 

Dra. Giselle Pinheiro Lima Aires Góes 

Vice Coordenadora 

Me. Michelle de Jesus Pantoja Filgueira 

de Araújo 

Secretário 

Esp. Pedro Augusto Oliveira de Carva-

lho 

 

 

 

 

Atualmente, a Rebraensp pos-

sui 6 Polos e 34 Núcleos, estan-

do presente nas 5 regiões geo-

gráficas do Brasil. 

 

Clique aqui para acessar os 

Polos e Núcleos da Rebraensp. 

 

 

 

    ncontram-se  abertas as inscrições 

para o II Congresso Internacional 

Rebraensp, que acontecerá nos dias 

2, 3 e 4 de abril de 2019, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul—PUCRS. 

 

O evento contará com a participação de 

palestrantes nacionais e internacionais, 

além do oferecimento de minicursos abor-

dando temas importantes para a área de 

segurança do paciente. Inscrições de gru-

pos com 10 pessoas têm 5% de desconto. 

 

Consulte os valores, inscreva-se e submeta 

seu trabalho científico! 
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