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Título do capítulo ou módulo

Apresentação da 2ª edição 

As razões que nos levaram a proceder à atualização e alargamento do 
conteúdo do livro Segurança do Paciente: conhecendo os riscos nas organiza-
ções de saúde nesta 2ª edição surgiram, também, da convergência de três 
fatores, assim como a ideia inicial de organizar esse livro. 

O primeiro tem a ver com a velocidade a que o conhecimento tem 
evoluído na ciência e tecnologia em geral e, em particular, na área da 
Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. Tal evolução é expressa 
no aumento exponencial de pesquisas/estudos que têm sido feitos e 
publicados em revista com significativo fator de impacto; no crescente 
número de iniciativas de avaliação, melhoria e garantia da qualidade 
e segurança dos cuidados que temos assistido, um pouco por todo o 
mundo, e pela quantidade cada vez maior de profissionais de saúde que 
têm demonstrado interesse e “paixão” pelo conhecimento, pesquisa/
investigação e ação em qualidade em saúde e segurança do paciente.

O segundo fator se relaciona com a circunstância de considerarmos 
importante refletir sobre a experiência que as três instituições parceiras 
– o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 
em Saúde (Icict), a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(ENSP), ambos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Escola Nacio-
nal de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisbia (UNL) – têm 
vindo a acumular ao longo dos últimos cinco anos e das cinco edições 
(duas no Brasil e três em Portugal) do Curso Qualidade em Saúde e 
Segurança do Paciente. Neste livro foram atualizados, praticamente, 
todos os capítulos, em termos dos conteúdos propostos, dos exemplos 
apresentados e das referências utilizadas. Foram ainda acrescentados 
dois novos capítulos que se debruçam sobre a importância da qualidade 
e segurança dos cuidados, em áreas específicas “Segurança do paciente 
e imagiologia” e “A segurança do paciente no cuidado odontológico”. 

O terceiro e último fator tem a ver com o nosso reconhecimento a 
todos os profissionais de saúde que, diariamente, em suas organiza-
ções se esforçam por prestar cuidados de saúde seguros e de elevada 
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qualidade aos seus pacientes – por vezes, desenvolvendo suas funções 
em condições/contextos que não são os mais adequados ou desejáveis, 
mas, com elevada resiliência, dedicação e profissionalismo, conseguem 
ultrapassar as dificuldades com que se vão deparando. 

Este é, também, o momento para homenagear e agradecer a todos que 
contribuíram para o sucesso deste livro: aos autores, aos revisores, à 
equipa de CDEAD da Fiocruz, à Bárbara Caldas (Brasil) e à Sónia Rodri-
gues (Portugal) pelo apoio na gestão do processo de revisão e atualização. 

Paulo Sousa
Organizador




