
Chamada regional Brasil 
- Open School IHI 

Lívia Pedrilio e Sara Moraes - Global Chapter Leaders  
 21 de Novembro de 2018 



WebEx – Instruções rápidas  

Bem-vindos a chamada de hoje! 

• Por favor, usem o chat “All 

Participants” no canto inferior 

direito para perguntas e 

comentários 

• Usem o recurso “levantar a mão” 

quando quiserem falar 

• Mantenham os microfones 

desligados quando não estiverem 

com a palavra 

Levante sua 

mão 

Selecione o contato 

no chat 

Digite o 

texto 

2 



Envie no chat: 

Selecione “All Participants” como destinatário 

 

1. Nome 

2. Nome da Unidade Open School  

3. Seu papel/função na Unidade Open School 

4. O que gostaria de aprender/discutir na 

chamada de hoje? 

Select Chat recipient Enter Text 
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Agenda  

• Check-in, boas vindas e introduções (10 min)  

• Open School IHI Brasil e América Latina: conquistas (10 min) 

• Planejamento de atividades para 2019: inspirem-se no que mais orgulha as 

outras Unidades (20 min) 

   - USP / Ribeirão Preto 

   - Hospital das Clínicas da UFMG 

   - Hospital das Clínicas de Porto Alegre 

• Perguntas e comentários (10 min) 

• Propostas de atividades para a comunidade Open School Brasil para 2019 

(10 min) 



Facilitadores 

Lívia Pedrilio 

Unidade Albert Einstein 

Global Chapter Coaching 

Team 

Sara Moraes 

Unidade HC/UFMG 

New Chapter Coaching 

Team  



 Open School IHI Brasil e 

América Latina: celebrar as 

conquistas de 2019 
10 minutos 



Conteúdo Open School traduzido para o 

Português 



Conteúdo Open School traduzido para o 

Português 

• Formando uma nova Unidade 

• Estrutura da Liderança 

• Recrutamento  

• Motivando Membros 

• Planejando e sediando 

eventos 

• Finanças e arrecadação de 

recursos 

• Sustentando e planejando 

sucessões  

• Comunidade Open School  

 

 



Unidades Open School Brasil 

Associação Paulista de Medicina - SPDM 

EMESCAM - Escola superior de ciencias medicas do Espirito Santo 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Hospital de Ensino Dr. Washington Antonio Barros/ UNIVASF 

Hospital do Coração 

Hospital Israelita Albert Einstein 

Hospital Universitário Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci/ UFSCar 

Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES) 

Rio de Janeiro 

Unimed Cascavel 

University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

IQG - Health Services Accreditation 

Instituto de Oncologia do Vale 



Chamadas Regionais Open School Brasil 

• Janeiro 

• Março 

• Junho 

• Novembro 



Fórum  



Planejamento de atividades 

para 2019: inspirem-se no que 

mais orgulha as outras 

Unidades 
20 minutos 



Comunidade local 

Comunidade global 

SUCESSO 



Estrutura de uma Unidade Open School 

• CADA UNIDADE É ÚNICA. 

• Unidades de estudantes, profissionais ou mistas. 

• Estabelecem sua missão, princípios, metas, organização, agenda 

de encontros, etc. 

• Formação:  

– Líderes de Capítulos 

– Conselheiros 

– Membros 

 

 

 



Unidades 

• Fazem os cursos Open School IHI e revisam o seu 

conteúdo juntos 

• Promovem eventos em suas organizações ou com 

outras Unidades em suas regiões  

• Conduzem projetos de melhoria da qualidade 

• Participam de campanhas nacionais  

• Facilitam atividades/aprendizado de outros 

estudantes, residentes e profissionais de saúde 

• Participam de reformas educacionais para 

incorporar os temas de qualidade e segurança ao 

curriculo formal 
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IHI Open School Day  
Lançamento do Capítulo Institute for Healthcare Improvement 

Open School da Escola de  Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (EERP-USP)  

 



Unidade Open School IHI da Escola de  Enfermagem 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

• Registrada junto à Open School em setembro de 2017;  

• Nomeação de lideranças e sua capacitação; confecção das 

logomarcas; 

• Participação em Fórum Internacional promovido pelo IHI no 

Brasil; 

• Realização de cursos online disponíveis no site da Open School;  

• Participação no curso destinado à formação de líderes 

“Leadership & Organizing for Change”, promovido pelo IHI. 

 



IHI Open School Day  

• Necessidade de realizar um evento para que a comunidade 

acadêmica e profissional atuante soubesse o que é um Capítulo 

da Open School, além de trazer conteúdo específico de 

segurança do paciente e melhoria da qualidade do cuidado em 

saúde. 

 



• Objetivos: 

– compartilhar conhecimento e experiências sobre qualidade e 

segurança do paciente em serviços de saúde;  

– sensibilizar alunos, profissionais de saúde e população em geral, 

sobre a importância da temática;  

– divulgar os objetivos, visão, missão e atividades do Capítulo;  

– divulgar e contextualizar as ações do IHI Open School no Brasil e 

no mundo; 

– atrair a comunidade para juntos avançarmos na melhoria da 

qualidade e das competências em segurança do paciente. 

 

IHI Open School Day 



IHI Open School Day: Comissão Organizadora (método 

Snowflake - “Leadership & Organizing for Change”) 

 



• Dividida em dois eixos 

temáticos:  

– “3º Desafio Global da OMS: 

Medicação sem danos”  

– “IHI e a Open School “ 

 

• Exibição de seis projetos de 

pesquisa que utilizam a 

metodologia de melhoria da 

qualidade do IHI, no formato 

de pôsteres. 

IHI Open School Day - programação científica  



• Estratégias para obtenção de recursos financeiros 

(patrocinadores) e apoiadores. 

• Divulgação do evento: diversos materiais de apoio e a rede social 

Facebook . 

• Produção de um vídeo pelos 

membros do Capítulo para 

divulgar a data da primeira 

reunião e as atividades do 

evento. 

• Link: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YokX9iFjYRw 

 

IHI Open School Day 



• Evento planejado para 100 pessoas, inscreveram-se 78 pessoas, 

mas devido  à paralisação nacional de transportes, 58 inscritos 

participaram do evento juntamente com 16 membros da comissão 

organizadora, totalizando 74 ouvintes.   

• Realização de 4 palestras via webconferência.  

• Encerramento do evento: sorteio de oito brindes fornecidos por 

apoiadores (livros-textos e e-books da área de enfermagem). 

• Disponibilização de link de acesso à avaliação do evento 

(feedback) no envio de certificados aos ouvintes. 

• Logomarcas: 

IHI Open School Day 



IHI Open School Day 
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Hospital das Clínicas 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

Projeto de Ensino 

Abordagem curricular dos cursos da área 

de saúde da UFMG de temas 

relacionados à Segurança do Paciente 



Abordagem curricular segurança do 

paciente na UFMG 

Contexto 

• Importância da presença da cultura de segurança 

nas instituições; 

• Desafios no estabelecimento do tema segurança do 

paciente no ensino superior; 

• Eventos adversos como a segunda maior causa de 

óbitos no país (IESS e UFMG – 2017). 



Guia Curricular 
de Segurança 
do Paciente da 

OMS 

Pesquisa das 
palavras-chave 

e termos 
sugeridos 

Análise e 
identificação de 
disciplinas que 

abordam o tema 

• Cursos mapeados: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e 

Gestão de Serviços de Saúde; 

• 165 termos pesquisados nos títulos e ementas das 

disciplinas. 

Metodologia 

Abordagem curricular segurança do 

paciente na UFMG 



350 Disciplinas 
elegíveis 

15 
Medicina 

11 

Enfermagem 

10 
Fisioterapia 

9 
Gestão 

129 Disciplinas 
encontradas 

Abordagem curricular segurança do 

paciente na UFMG 

Resultados 



• A abordagem do tema na formação dos profissionais 

de saúde ainda é discreta. 

• Iniciar uma transformação na assistência e no 

ensino, repensando os projetos pedagógicos e 

incluindo a segurança do paciente como disciplina 

curricular nas formações em saúde. 

Abordagem curricular segurança do 

paciente na UFMG 

Conclusões 



• Congresso Internacional de Gestão de 

Serviços de Saúde (BH - out/2018); 

• Congresso Brasileiro de Educação 

Médica (COBEM) (Vitória -nov/2018); 

 

 

Abordagem curricular segurança do 

paciente na UFMG 

Impacto 

• XXI Semana do Conhecimento da UFMG 

(out/2018); 

• XXI Encontro de Extensão da UFMG 

promovido pela Pró-Reitoria de Extensão 

(out/2018) ->  selecionado como 

Relevância Acadêmica. 



• Ampliar o mapeamento para outros cursos da área 

da saúde; 

• Trabalhar a presença do tema segurança do 

paciente de forma qualitativa, através de entrevistas 

com professores e coordenadores de curso; 

• Promover um seminário local para discussão dos 

resultados com a comunidade acadêmica local. 

Abordagem curricular segurança do 

paciente na UFMG 

Perspectiva 
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Primeira atividade aberta à 

comunidade 



Primeira atividade aberta à comunidade 

A busca pela melhor forma de mobilizar alunos 

a se interessarem por segurança e qualidade 



Perguntas e comentários 

10 minutos 



Perguntas e comentários  



http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/blogs/looking-for-some-

inspiration-meet-ukraines-first-open-school-chapter 

 

Ukraine’s First Open School Chapter 



Propostas atividades 

comunidade Open School 

Brasil em 2019 
10 minutos 
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Comunidade Brasil 

• Chamadas Open School Brasil 

– Compartilhamento de experiências, discussão de estratégias, programação 

de eventos e atividades conjuntas. 

• Encontros em eventos  

– Fórum Latino Americano – 14 a 16 de outubro/2019 em São Paulo. 

• Rede de Unidades Open School IHI Brasil e países falantes da 

língua portuguesa 

– Tradução e revisão dos módulos on-line. 

– Busca por certificação reconhecida localmente. 

• Criação de conteúdo digital em português 

• Criação e manutenção de página em rede social 

 

 


