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Introdução: A segurança do paciente é uma preocupação dos profissionais de saúde, principalmente da enfermagem, por ficar mais próxima ao paciente e realizar procedimentos assistenciais, portanto, mais susceptível a erros. Objetivos: Identificar o conhecimento sobre
o tema segurança do paciente, disciplinas, estratégias de ensino aprendizagem e opinião de
estudantes e enfermeiros docentes quanto ao desenvolvimento deste tema em cursos de graduação em enfermagem. Casuística e Métodos: Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 51 enfermeiros docentes e 167 estudantes do terceiro e quarto
anos, de uma instituição pública e outra privada de São José do Rio Preto, por meio de um
questionário com questões relacionadas à definição, disciplinas, estratégias de ensino – aprendizagem, avaliação e sobre o conhecimento das boas práticas relacionadas aos 10 passos para
a segurança do paciente descritos na cartilha do COREn de 2010. Resultados: Entre as duas
instituições, os estudantes afirmaram conhecer o tema, porém, menos de 40% acertaram sua
definição, com diferença estatisticamente significante. Mais de 60% erraram o conceito de
cada um dos 10 passos para segurança sem diferença estatística entre os dois cursos. Houve
divergências quanto a definição dos conceitos , estratégias de ensino-aprendizagem e experiência , com maior número de acertos na instituição privada. Em ambos os cursos, a maioria
dos estudantes e docentes dizem que conhecem o tema, mas não acertou a definição e as medidas relacionadas às boas práticas em cada um dos passos sobre segurança do paciente. Conclusão: Constatou-se ausência de disciplina específica e conhecimento insuficiente em relação
à temática por parte dos docentes e estudantes, portanto, este estudo contribuiu para fomentar
a necessidade de inclusão do tema em cursos de graduação em enfermagem, a fim de melhorar
a formação do enfermeiro.
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