
Como empoderar o paciente 

como aliado na prevenção de 

eventos adversos



Infecções hospitalares

 As  Infecções relacionadas a assistência a saúde são 

uma das principais causas de danos iatrogêncios em 

todo o mundo

 Aumento de mortalidade e morbiadade

 Aumento de gastos 

 5 a 10% em países desenvolvidos

 Mais de 25% em países em desenvolvimento



Prevenção

 Higiene de mãos

 Foco da higiene de mãos nos profissionais da saúde 

para mudança de comportamento

 Importância da estratégia multimodal para resultados 

mais sustentáveis



Empoderamento faz parte da estratégia 

multimodal para a adesão à higiene de mãos 



Termo empoderamento

 O empoderamento do paciente é um novo conceito 

aplicado nos cuidados em serviços de saúde e está 

relacionado com a segurança do paciente.

 A OMS define o empoderamento como “um 

processo pelo qual as pessoas adquirem um maior 

controle sobre as decisões e ações que afetam sua 

saúde”. 

Anvisa, Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática.2013



Elementos fundamentais 

para o empoderamento

 A compreensão do paciente/família sobre o seu 

papel;  

 Que o paciente adquira conhecimento suficiente 

para ser capaz de se envolver com sua saúde;

 Habilidades do paciente; 

 A presença de um ambiente facilitador.

Anvisa, Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática.2013



Empoderamento

 Empoderamento dá a oportunidade e o direito de 

participar e ajudar a manter o seu cuidado mais 

seguro

 Não significa que a responsabilidade dos profissionais 

de saúde foi transferida para eles,

Anvisa, Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática.2013



Empoderamento como aliado 

na prevenção de eventos 

adversos  

 Ser protagonista do “Empoderamento dos Pacientes” exige que o 

usuário assuma uma posição de sujeito que resultaria em uma 

atitude mais ativa que a comum frente ao profissional da saúde, na 

medida em que ele deveria intervir na qualidade das ações de 

cuidado.

Lovatto, 2013





Evidências

 Grande parte dos estudos analisam a intenção dos 

pacientes em perguntar ao profissional, poucos 

avaliam o comportamento real, através da 

observação direta. 



Estratégias para inclusão do pacientes no 

processo de empoderamento

 Vídeos – avaliaram a intenção de participar

 Lembretes visuais - cartões “obrigado por higienizar as 

mãos”.

 Profissionais usam botons incentivando os pacientes a 

questionar sobre a higienização de mãos.

 Explicação e autorização explícita dos profissionais. 

 Lembretes visuais como cartazes, Folders, folhetos 

explicativos, 



A importância do envolvimento  do 

profissional no empoderamento

 Aumento da intenção após a explicação e 

autorização explícita dos profissionais. 
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Experiência HCPA

 2010

 Foco nos médicos

 Mobilização das equipes

 Folder explicativo

 Cartaz no quarto



 Primeira campanha de empoderamento no HCPA

 Educação dos enfermeiros na admissão, com folder

 Cartazes no quartos











2012



Trechos das 

entrevistas



Amostra

 10 pacientes 

 Unidade de doenças infecto-contagiosas



Significado dos cartazes

 Eu vejo uma médica e o estetoscópio, eu acho que é 

para lembrar alguma coisa, mas eu não sei o que é. 

Ela parece que quer cuidar das pessoas que estão 

aqui, deve ser para lembrar isso. (Usuário 10)

 Eu penso que, se você é médico e está com um 

aparelho, tem obrigação de se preservar e preservar 

os outros (falando da higienização de mãos). (Usuário 

9)



Importância de prevenção 

de infecção

 Higienizar as mãos é fundamental, por isso que a pia 

está ali e eles (os profissionais) fazem isso porque é 

uma maneira de controlar as bactérias para não 

contaminar outros pacientes. (Usuário 9)

 Eu acho que é pra não pegar o que eu tenho e pra 

não passar para as outras pessoas. (Usuário 1)



Não perguntam porque 

acreditam que é função do P.S 

higienizar as mãos 

 Eu acho que não são todos que vão falar. Porque eu 

acho que, se tu estás no hospital, os médicos, as 

enfermeiras ou qualquer um que entrar já tem que ter 

a consciência de já estar com as mãos higienizadas, 

tudo limpinho. (Usuário 6)

 Eu acho que deve (perguntar), mas 99% (dos usuários) 

não perguntam porque ficam com vergonha. Porque 

acham que eles (os profissionais) deveriam saber, daí 

não falam. (Usuário 5)

 Eu acho que não é responsabilidade do paciente 
perguntar ao médico (se higienizou as mãos). Ele (o 

médico) deveria saber, eu não perguntaria, eu me 

sentiria mal, acharia chato. (Usuário 8)



O profissional realiza a ação 

sempre

 É muito difícil tu vires alguém entrar aqui sem lavar as 

mãos. Vai ter que procurar bastante. (Usuário 2)

 Eu até perguntaria para o meu médico, mas ele faz 

tudo direitinho, aí não precisa. (Usuário 10)

Longtin Y, Sax H, Allegranzi B, Hugonnet S, Pittet D. Patients´ Beliefs and Perceptions of their participation to 

increase healthcare worker compliance with hand hygiene. Infection control and hospital epidemiology 
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 Eu acho que eles estão tão habituados a atender o 

paciente rápido, se comparado aos outros andares. 

[...] Então, às vezes, nesse ímpeto de vir e te ajudar e 

te tirar a dor, acaba acontecendo (de não higienizar 

as mãos), mas é raro de ver isso. (Usuário 2)



Reação do profissional

 Depende da pessoa (profissional), do jeito dela. Eu 

não perguntaria. (Usuário 4)

 Tem uns médicos que chegam com a cara 

amarrada, eu não perguntaria. (Usuário 10).

Longtin Y, Sax H, Allegranzi B, Hugonnet S, Pittet D. Patients´ Beliefs and Perceptions of their participation to 

increase healthcare worker compliance with hand hygiene. Infection control and hospital epidemiology 
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Algumas considerações

 O Empoderamento pode estimular e produzir o 

protagonismo dos usuários de modo distinto ou até 

inverso ao esperado.

 A posição de sujeito protagonista, idealizada pelo 

empoderamento, não é realizada sem 

intencionalidade, mas por meio de uma avaliação 

dos riscos dessa ação, o que pode ser interpretado 

como protagonismo e atitude de autocuidado.

Lovatto, 2012



Questões importantes

O envolvimento dos pacientes nas ações dos 

profissionais é bastante complexo.

Ver que o profissional não higienizou as mãos não 

significa que o paciente irá pedir.

Só o conhecimento não muda a atitude do paciente.
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Como realizar uma campanha 

de empoderamento de 

pacientes com sucesso?

 Realizar um survey com familiares, pacientes e profissionais para 

saber qual o perfil

 Realizar uma campanha voltada para TODOS os profissionais.

 Envolver os profissionais para estimularem seus pacientes a pedirem 

à eles para higienizar as mãos.

 Realizar uma campanha para os pacientes 


