DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE
No dia 23 de outubro de 2020, atendendo ao convite formalizado pela Sociedade Federal de
Instrumentação Cirúrgica - SFIC, na pessoa da presidente Regiane Xavier, par�cipei de evento comemora�vo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, que reservou o dia 17 de setembro para as comemorações.
Da direita pra esquerda: Eliane Cajuru (Jornalista, Diretora,
Escritora e Médica); Tania de Oliveira Ortega (Representante do
Conselho Federal de Enfermagem COFEN, membro da Comissão
Nacional de Qualidade (CNQ) e membro do comitê de crise do
COFEN); Regiane Gama Xavier (Presidente Sociedade Federal de
Instrumentação Cirúrgica - SFIC); Ana Miranda (Diretora Executiva do Núcleo de Assessoria Capacitação e Especialização em
Central de Material e Esterilização NASCECME); Caroline Rocha
(Enfermeira Especialista em Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização e Recuperação Anestésica, Enfermeira do
Centro Cirúrgico Hospital São Luís Itaim da rede D’or).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 130 milhões de eventos adversos
ocorrem a cada ano no mundo.
Os dados da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) es�mam
que os danos ao paciente sejam a 14ª causa principal da carga global de doenças, comparável à tuberculose, à malária, a alguns �pos de câncer e que, em média, uma em cada 10 hospitalizações resulta
em falha de segurança ou evento adverso.
Quatro em cada 10 pacientes experimentam problemas de segurança em ambientes de atendimento primário e ambulatorial. Até 15% das despesas e a�vidades hospitalares nos países podem ser
atribuídas ao tratamento de falhas na segurança do paciente. Muitos eventos adversos são evitáveis.
Os custos da prevenção são superados pelos custos do fracasso, levando ao desperdício nos sistemas
de saúde.
Em 2020, a OMS elegeu o tema “Proﬁssionais de Saúde Seguros, Pacientes Seguros” para as
comemorações do Dia Internacional da Segurança do Paciente. Consideramos que este tema foi bastante oportuno tendo em vista a problemá�ca e insegurança gerada pela pandemia do coronavírus.

Além desta data comemora�va, destacamos o
Ano Internacional da Enfermagem em meio a
pandemia do coronavírus. Os 200 anos da Enfermagem coincide com o ano de nascimento de
Florence Nigh�ngale. Pode-se inferir que �vemos uma comemoração ínﬁma diante de tanto
sofrimento, dor, medo e mortes.
É oportuno também lembrar que este ano temos Eleições nos Conselhos Regionais de Enfermagem e ainda as Eleições Municipais no Brasil. Também neste ano, o Sistema Único de Saúde (SUS)
comemorou 30 anos de existência e a efe�va ação do sistema de saúde nacional respondeu pelo atendimento de milhares de usuários acome�dos pelo coronavírus. Cabe destacar que cerca de 55% dos
proﬁssionais de Enfermagem atuam no SUS, número que jus�ﬁcaria uma interlocução mais aprofundada entre os gestores do SUS e a categoria de Enfermagem.
Em que medida esses acontecimentos interferem na Segurança do Paciente?
Como garan�r segurança do paciente se,
por vezes, falta segurança para o proﬁssional?
Sabe-se que as questões de estrutura e
de processo interferem diretamente na qualidade da assistência e podem propiciar erros humanos. Neste sen�do, a pandemia escancarou as
péssimas condições de trabalho da categoria. E
sobretudo as desigualdades sociais.
Sabe-se que a segurança do paciente é mul�disciplinar e transversal. Todos precisam estar
envolvidos desde a alta gestão ao operacional. Cada um cuidando de si e do outro. Segurança do
paciente é questão estratégica, mas, durante a pandemia, como equilibrar estratégia e atendimento
seguro ao paciente, diante de uma doença tão recente, com poucos precedentes na história da saúde?
Como avançar nas estratégias no pós-pandemia ou nos preparar para uma outra pandemia, considerando-se a Ciência associada à segurança do paciente?
Algumas medidas básicas anteriormente propostas por Florence Nigh�ngale como higiene das mãos,

ven�lação ambiental, separação dos pacientes e o envolvimento do paciente/cidadão no seu tratamento foram resgatadas pelos enfermeiros na luta contra esse inimigo arrasador, contribuindo como
fatores de segurança. O afastamento do proﬁssional da enfermagem com suspeita de ter contraído o
coronavírus também foi uma estratégia para sua segurança, dos demais colegas e segurança do
paciente.
A ampliação de recursos materiais como Equipamento de Proteção Individual (EPI) em quan�dade e em qualidade foi fator determinante no atendimento seguro ao paciente. Mas não são somente esses os fatores que conﬁguram segurança. A capacitação técnica e conhecimento cien�ﬁco associados aos aspectos de saúde e segurança emocional também foram quesitos fundamentais para
segurança do cuidador e do agente do cuidado.
Desde 2013, o órgão regulador ins�tuiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente que
tem por obje�vo o controle de eventos adversos, com enfoque mul�disciplinar na gestão de riscos.
Hoje, somos 2 milhões e 349 mil proﬁssionais de Enfermagem e respondemos por cerca de 70%
da força de trabalho do Sistema de Saúde nacional. Desta forma, você se arrisca a aﬁrmar que temos
um Sistema de Saúde seguro?
Vejamos os números. Desses 2 milhões e 349 mil proﬁssionais de Enfermagem temos:
•

1.358.798 Técnicos de Enfermagem

•

575.528 Enfermeiros

•

432.612 Auxiliares de Enfermagem

•

300 Obstetrizes

De acordo com dados, a categoria de técnico de enfermagem é a segunda proﬁssão mais perigosa do Brasil no quesito acidente de trabalho. (FONTE: Observatório do Min. Público do Trabalho
2012 – 2017.)
Fica evidente que temos indica�vos quanto à necessidade de melhorarmos os processos de
trabalho e, assim, oferecer mais segurança ao proﬁssional e, por conseguinte, ao paciente. Quais os
programas ou ações efe�vas que têm contribuído para diminuir essa escalada de riscos, que técnicos
de enfermagem estão expostos?

Já os números da pandemia nos mostram que até 30 de setembro foram registrados 432
óbitos de proﬁssionais de enfermagem devido ao coronavírus. Esses números nos colocam no
desastroso patamar de recordistas mundiais de mortes entre os demais proﬁssionais de saúde.

Fonte: Relatório Anistia Internacional 2020. Nursing professionals perform an act in honour of the nurses victims of coronavirus(COVID-19) in Brazil amidst the coronavirus pandemic at the Museu da República on May 12, 2020 in Brasilia. © 2020 Getty Images

E por que todo este preâmbulo para comentar com você como foi o evento do dia 23 de
outubro alusivo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente?
Porque você infelizmente não estava lá! Mais uma vez você se furtou a discu�r temas relevantes e per�nentes à Enfermagem. Sim, essa Enfermagem que você enaltece nas redes sociais e rotula
com “Tenho Orgulho de Ser Enfermeiro”. Então, responda: Será que esses chavões e hashtags são suﬁcientes para conscien�zar a sociedade em geral de “Quem Somos” no contexto da assistência à saúde?
Que orgulho é esse que o impede de par�cipar, discu�r, reﬂe�r sobre temas do dia a dia da prá�ca da
Enfermagem? Será que devido ao fato do evento ser promovido e realizado por um instrumentador
cirúrgico causou estranheza? Ou foi o fato do evento ser realizado em auditório da câmara Municipal
de São Paulo, também conhecida como “A Casa do Povo”, tornou-se fator inibidor da sua presença? Ou
seria algum componente polí�co par�dário que o desagradou? Lembro a você que estávamos na

“Nossa Casa”, na “Casa do Povo”, em evento suprapar�dário, ou ideológico. Aliás, não é você que por
vezes comenta que falta protagonismo e envolvimento do proﬁssional Enfermeiro nas questões polí�cas deste país? Ora... me parece um tanto estranha e equivocada a visão de alguns de vocês. Como ter
protagonismo polí�co sem envolvimento com os responsáveis por ações polí�cas deste país? Ora...
me parece um tanto estranha e equivocada a visão de alguns de vocês. Como ter protagonismo polí�co sem envolvimento com os responsáveis por ações polí�cas neste país? Como se fazer notar estando
ausente?
E mais uma vez recorro aos números, pois a leitura numérica é de entendimento universal.
Aqui no Estado de São Paulo somos 533.646 proﬁssionais sendo: 242.216 Técnicos de Enfermagem,
215.563 Auxiliares de Enfermagem, 143.245 Enfermeiros e 200 Obstetrizes.
Os dados apontam que 86,3% dos proﬁssionais de Enfermagem em São Paulo são do gênero
feminino. E que 55% dos proﬁssionais atuam no setor público e no setor privado. 9,6% estão vinculados ao ensino.
Sim, somos um número expressivo de proﬁssionais de Enfermagem no Estado de São Paulo. E,
desta forma, aproveitando a ocasião e a presença do Conselho Federal de Enfermagem, representado
pela Sra. Tania de Oliveira Ortega, propomos a criação da Campanha Nacional “EU POSSO”, uma
inicia�va do NASCECME e SFIC.
Espera-se que esta Campanha desperte no Enfermeiro algumas convicções como, por exemplo,
“Eu posso acreditar na minha proﬁssão”, “Eu posso inves�r e adquirir mais conhecimento”, “Eu posso
lutar por condições dignas de trabalho”, “Eu posso reivindicar salários adequados”, “Eu posso fazer a
diferença na sociedade”, “Eu posso ser numericamente decisivo”. “EU POSSO”. Isto signiﬁca que cole�vamente NÓS PODEMOS!!!
Esperamos que o Conselho Federal de Enfermagem abrace essa Campanha, na expecta�va de
darmos unicidade de voz e visibilidade à Categoria de Enfermagem.

