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1.  Introdução 

Pesquisas mostram que o engajamento de pacientes nos seus cuidados de saúde, 

melhoram os resultados relacionados à segurança e a qualidade assistencial, bem 

como auxilia na prevenção de complicações   . 

Este guia tem como objetivo reunir estratégias para ajudar profissionais de saúde e 

lideranças em saúde para trabalharem junto aos pacientes e aos familiares como 

parceiros para a prevenção das infecções relacionadas à assistência de saúde. 

Recomendamos que as estratégias descritas aqui sejam testadas em pequena 

escala, em ciclos de PDSA (Plan, Do, Study, Action) seguindo a metodologia do Modelo 

de Melhoria IHI. Os hospitais que apresentarem os melhores resultados com os testes 

de mudanças e implantação de novos processos para engajamento de pacientes e de 

familiares, terão os seus materiais e resultados anexados a este guia.  

Assim, o desenvolvimento deste guia será permanente durante os três anos 

destinados ao Projeto Colaborativo “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga 

Escala no Brasil”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O paciente e a família como parceiros no cuidado 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o paciente e a família são 

considerados parceiros no cuidado, quando as instituições de saúde se organizam em 

“dar voz ao paciente e a família”, garantindo que o cuidado seja centrado na pessoa, 

integrando-os na equipe de cuidado a saúde .  

São considerados dimensões do cuidado centrado na pessoa :  
 

Dimensões do Cuidado Centrado na 
Pessoa 

Conceito 

Informação, Comunicação, Educação, 
Suporte ao Autocuidado e Decisão 
Compartilhada 

Pacientes e familiares são mantidos 
informados, educados e ativamente 
envolvidos nas decisões médicas 

 
Coordenação e Integração dos Cuidados 

Os cuidados dos pacientes são coordenados 
e integrados entre os grupos que os 
prestam 

Envolvimento da Família e dos Amigos, 
Suporte emocional, Alívio da Ansiedade e 
do Medo e Conforto Físico 

O sistema de prestação dos cuidados 
oferece conforto físico e suporte emocional 
aos pacientes e familiares 

 
 
Empatia, Compaixão e Respeito 

Os profissionais têm entendimento claro 
dos conceitos do paciente sobre sua doença 
e suas crenças e oferecem oportunidades 
constantes para que expressam suas 
necessidades 

 
 

Esses conceitos estão refletidos na nossa teoria de mudança para integrar 

pacientes e familiares na equipe de cuidados e na tomada de decisão na perspectiva 

da liderança e equipes assistenciais, esta, explícita neste Diagrama Direcionador (Fig.1) 

 

 

 

 

 



Implementar,
dentro da 

liderança e 
governança 

organizacional,
um modelo que 

incentive a 
segurança do 
paciente e a 
redução de 
infecções 

Objetivo

Promover uma cultura 
de qualidade e 

segurança, 
particularmente em 

relação à prevenção e 
ao controle de infecção 

Desenvolver uma 
cultura de segurança -
aberta, transparência e 
com envolvimento do 

paciente 

Criar uma 
infraestrutura de 
gestão e suporte 

Direcionadores Primários
Conceitos de Mudança

• Criar as condições para que a equipe de cuidado seja 
competente e com conhecimento para melhorar o 
trabalho/processos

• Certificar-se de que o programa de segurança esteja integrado 
dentro da gestão operacional

• Desenvolver um diálogo aberto e uma cultura “justa”
• Dirigentes envolvidos e comprometidos com a agenda da 

qualidade e segurança
• Cultivar a transparência

• Tornar a segurança do paciente a prioridade da organização
• Definir objetivos mensuráveis de alto nível para a organização
• Demonstrar liderança visível

Diagrama Direcionador:
Liderança

Estabelecer supervisão 
do programa 

Integrar pacientes e 
familiares na equipe de 

cuidado

• Tornar os dirigentes ativamente envolvidos em liderar a 
Colaborativa PROADI

• Tornar os cuidados centrados nos pacientes e nas famílias um 
valor fundamental da organização, engajando-os como 
parceiros em todas as atividades que dizem respeito a eles

• Promover uma comunicação transparente e aberta entre 
pacientes, familiares e membros da equipe multidisciplinar

Desenvolver equipes 
multidisciplinares 
altamente efetivas

• Desenvolver uma cultura de segurança
• Criar um ambiente de colaboração mútua no planejamento e na 

prestação dos cuidados, tornando a equipe de cuidado 
parceiros eficazes

 

 



3. Estratégias para integrar pacientes e familiares na equipe de cuidados e na tomada de decisão 

O diagrama direcionar acima diz o que precisa ser feito (direcionadores primários) e como deve ser feito (conceitos de mudança). Um 

conceito de mudança é uma noção ou abordagem geral que se mostrou útil no desenvolvimento de ideias específicas de mudança que 

resultaram em melhoria. É ainda um conceito amplo e precisa ser desdobrado em ideias específicas de mudança.  

Neste guia focaremos nossa atenção às ideias específicas de mudança, que deverão ser são testadas e implementadas utilizando 

PDSAs.  

 

 

 



 

 

Segue abaixo um exemplo prático de material que poderá ser utilizado como estratégia para informar e empoderar os pacientes e seus 

familiares como parceiros na prevenção das IRAS. 
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