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RESUMO 

 

 

 

Introdução: A promoção de uma Cultura de Segurança do Paciente (CSP) nas organizações 

de saúde tem sido recomendada como uma prática que contribui para a redução do risco de 

danos desnecessários associados ao cuidado de saúde, porém não há evidências das 

intervenções em saúde pública que devem ser implantadas. O sistema de saúde brasileiro 

regulou uma série de medidas para este objetivo, porém sua efetividade ainda não foi 

avaliada. Objetivo: Analisar o efeito do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP) na Cultura de Segurança do Paciente. Método: Trata-se de um delineamento quase-

experimental com abordagem descritivo-analítica. A CSP foi avaliada em três hospitais com 

diferentes perfis, três meses antes (n=215) e quinze meses após (n=450) a implantação do 

programa nacional de segurança do paciente. Utilizou-se um instrumento validado e adaptado 

à realidade brasileira (Hospital Survey On Patient Safety Culture). A evolução da CSP foi 

avaliada por meio de 14 indicadores simples e 2 compostos. Resultados: A CSP teve 

evolução positiva de forma consistente após a implementação do PNSP. Os hospitais 

melhoraram a CSP em 14 dos 16 indicadores avaliados, que incluem 11 das 12 dimensões 

avaliadas, a Porcentagem de Respostas Positivas total, a média da nota para a segurança do 

paciente e o índice de CSP. O hospital que apresentou maior melhoria foi o estadual seguido 

do federal e privado, isto demonstra que o PNSP foi um indutor de melhoria dos serviços 

prestados no Brasil, pois esta ordem era inversa do nível de cultura antes do PNSP. 

Conclusão: O estudo evidencia uma melhoria consistente da CSP em hospitais após o PNSP, 

apontando para a efetividade da regulação nacional externa, que por sua vez aparentam ser 

moduladas pela variabilidade do contexto interno. 

 

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Cultura Organizacional, Gerenciamento de 

Segurança, Qualidade da Assistência à Saúde.  
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ABSTRACT 

 

 

Introdution: Promoting Patient Safety Culture (CSP) in health organizations has been 

recommended as a practice that contributes to reducing the risk of unnecessary harm 

associated with health care, but there is no evidence of public health interventions They 

should be deployed. The Brazilian health system has regulated a series of measures for this 

purpose, but its effectiveness has not been evaluated. Objective: To analyze the effect of 

Patient Safety National Program (PNSP) on Patient Safety Culture. Method: This is a 

longitudinal quase-exprimental design with descriptive and analytical approach. The CSP was 

evaluated in three hospitals with different profiles, three months before (n = 215) and fifteen 

months (n = 450) the implementation of national patient safety program. We used a validated 

instrument and adapted to the Brazilian reality (Hospital Survey On Patient Safety Culture). 

The development of CSP was evaluated by simple indicators 14 and 2 compounds. Results: 

The CSP had positive developments consistently following the implementation of PNSP. 

Hospitals improved CSP in 14 of the 16 indicators assessed, including 11 of the 12 

dimensions evaluated, the total Positive Response Percent, the average score for patient safety 

and the CSP index. The hospital with the highest improvement was the state followed by 

federal and private, it shows that PNSP was an inducer of improving of services in Brazil, 

since this order was reversed culture level before PNSP. Conclusion: This study shows a 

consistent improvement of CSP in hospitals after PNSP, pointing to the effectiveness of 

external national regulation, which in turn appear to be modulated by the variability of the 

internal context. 

 

Keywords: Patient Safety, Organizational Culture, Safety Management, Health Care Quality.
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1 INTRODUÇÃO 

 A Qualidade do cuidado está na agenda de saúde global (SCOTT; JHA, 2014). Este é 

um tema que ganha interesse a cada dia junto à segurança do paciente, principalmente após a 

publicação do relatório To err is human do Institute of Medicine (IOM) (IOM, 1999), que 

trouxe um alerta às organizações de saúde e instituições sanitárias de todo o mundo sobre a 

grande ocorrência dos Eventos Adversos (EA), definidos como lesões não intencionais 

causadas pela assistência à saúde, que resultaram em incapacidade mensurável (LEAPE et al, 

1991). 

Os objetivos essenciais da qualidade englobam seis dimensões, sendo estas: segurança, 

efetividade, atenção centrada no paciente, acesso/oportunidade, eficiência e equidade  (IOM, 

2001). Com isto, a avaliação de dados sobre estas dimensões, de forma isolada ou até por 

combinações, pode expressar o nível de qualidade do cuidado em diversos estabelecimentos 

de saúde.  

 A segurança do paciente é componente essencial da qualidade e um requisito para 

bons resultados em saúde. Por isso no início dos anos 2000, este tema entrou para a agenda de 

pesquisadores de todo o mundo. Ela é definida como a redução ao mínimo aceitável do risco 

de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde (WHO, 2009). Logo, não é aceitável 

que os pacientes sofram danos por um cuidado, que a priori, deveriam ajudá-los.  

 Quando comparada com a segurança em indústrias como a química e a aeronáutica, 

por exemplo, a segurança do paciente pode ser descrita, na melhor das hipóteses como 

medíocre (NQF, 2010). Tendo em vista a disseminação limitada dos progressos conseguidos 

após a publicação do relatório To err is human, a segurança do paciente é reconhecida como 

um enorme problema em todo o mundo. Com isto, estima-se que anualmente 23 milhões de 

anos de vida são perdidos por causa de EA comuns e, a grande maioria, ocorre em países em 

desenvolvimento ou em transição como a Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru 

(JHA, 2013). 

Em países desenvolvidos, como o EUA, foi visto que os EA levam a cerca de 44 a 98 mil 

mortes em um ano (IOM, 1999). No Brasil a realidade não é distante, uma avaliação em três 

hospitais de uma capital de referência, mostrou que dos 1103 pacientes analisados, 

aproximadamente 8% sofreram EA sendo que, 67% destes eram evitáveis (MENDES et al, 

2009). 

 Iniciativas internacionais foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar a segurança 

do paciente, dentre elas: a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, desenvolvida pela 
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Organização Mundial da Saúde (OMS), que propôs metas a serem alcançadas para diminuição 

dos EA (WHO, 2005.); o documento de consenso “Práticas seguras para um melhor cuidado 

em saúde”, proposto pelo NQF, aborda a promoção da CSP como base para melhores 

resultados em segurança do cuidado (NQF, 2010); e os sete passos para a segurança do 

paciente, proposto pelo National Health Service (NHS) que trouxe a criação da CSP como o 

primeiro passo para a melhoria da segurança (NHS, 2004). 

 No Brasil, foram criadas iniciativas baseadas nas tendências mundiais para melhoria 

da qualidade e segurança do paciente, como o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP) (BRASIL, 2013a). Este programa engloba quatro eixos: prática assistencial segura, 

envolvimento do cidadão na sua segurança, inclusão do tema segurança no ensino e, 

incremento de pesquisa em segurança do paciente. Dentre os objetivos do PNSP está a 

promoção da CSP, porém não existe ainda estudos que comprovem que as intervenções 

regulatórias propostas são potencialmente eficazes para melhorar a CSP. 

Falhas na segurança são caracterizadas em modelos de análise como o “queijo suíço”, que 

compara a vulnerabilidade da organização aos buracos que este queijo possui, considerando 

que os problemas surgem pelo alinhamento destes vários buracos. O modelo do “queijo 

suíço” considera ainda cada fatia como uma barreira que o sistema pode apresentar a fim de 

evitar o EA (REASON, 2001).  

A cultura organizacional pode funcionar como barreira aos problemas de segurança, pois é 

um fator que determina os comportamentos dos profissionais dentro de um sistema 

(EKVALL, 1996). Experiências em outros setores destacados em segurança, como indústrias 

de alto risco, apontam que o déficit de cultura de segurança afeta diretamente os resultados 

relacionados com a segurança (LIAO, 2015).  

O desenvolvimento de um sistema de saúde seguro tem como grande obstáculo fatores 

relacionados à cultura. Assim, quando uma instituição de saúde cria e estabelece uma Cultura 

de Segurança do Paciente (CSP) entre seus profissionais, obtém melhora nos resultados 

relacionados à segurança (PAESE; DAL SASSO, 2013). CSP é definida como o produto 

individual ou coletivo, de valores, atitudes, percepções, competências e padrões de 

comportamentos que determinam o compromisso, o estilo e a competência de uma 

organização de saúde na promoção de segurança (SAMMER, 2010).  

Instituições e organizações de um modo geral apresentam uma CSP positiva quando são 

caracterizadas pela comunicação fundamentada na confiança entre profissionais, pela 

percepção comum da importância da segurança e na sensibilização para a adesão de medidas 

preventivas (HEALTH AND SAFETY COMISSION, 1993).  
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  Segundo o NQF (2010), a promoção da CSP é influenciada pelo contexto 

(interno e externo) em que as instituições de saúde estão inseridas, a partir do seguimento de 

quatro recomendações sobre a implantação de estruturas e processos que culminam em 

melhores resultados em segurança (NQF, 2010). A estrutura consiste em: (1) implantação de 

sistemas de liderança voltados aos interesses do cuidado seguro. Estes líderes, por sua vez, 

devem realizar processos gestores de (2) monitoramento, divulgação e intervenção na CSP; 

(3) educação para o trabalho em equipe e desenvolvimento de habilidades seguras; e (4) 

identificação e redução contínua dos riscos assistenciais. Estes processos podem resultar na 

melhoria da CSP, impactando na redução dos EA. 

Apesar das recomendações do NQF, ainda não existe evidência empírica sobre as 

intervenções de melhoria da CSP nos hospitais, principalmente a partir de intervenções 

regulatórias externas. A Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ), mostra em 

uma de suas revisões sistemáticas uma série de mecanismos baseados em intervenções 

internas para a promoção da CSP. Entretanto, esta revisão aponta que os estudos já existentes 

trazem heterogeneidade entre as intervenções e os tipos de resultados de segurança relatados, 

evidenciando a necessidade do desenvolvimento de trabalhos com melhor rigor metodológico 

para medir a CSP (AHRQ, 2013). Além disto nenhum estudo abordado relatou o efeito de 

intervenções externas (a nível nacional) na promoção da CSP.  

 Com isto, devido à ausência de estudos que se esforcem para avaliar claramente o 

impacto incremental e diferencial de estratégias de intervenção, principalmente uma de fonte 

externa a nível nacional, como o PNSP, e a fim de avançar significativamente a compreensão 

de como promover a cultura de segurança de modo eficaz, se faz necessário realizar pesquisas 

para avaliar a melhoria da CSP diretamente nas instituições de saúde do país. 

 Estas devem ter a intenção de promover uma análise da evolução da CSP após a 

implementação de uma intervenção externa e, consequentemente, propor a realização de 

normas internas voltadas para prevenir erros a partir dos resultados obtidos por meio da 

avaliação. Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar o efeito do PNSP na CSP.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2.1.1. Qualidade do cuidado em saúde e avaliação da qualidade 

  O interesse pela qualidade do cuidado em saúde não é algo recente. Em 1855, a 

alta mortalidade das tropas britânicas levou a mudanças na organização e na higiene de 

estabelecimentos de saúde. Neste contexto, houve melhorias na qualidade da assistência 

e estas mudanças resultaram em expressiva redução no número de óbitos dos pacientes 

internados (NEUHAUSER D, 2003). 

 O cuidado de qualidade leva a melhores resultados em saúde, por isso este tema 

ganha interesse a cada dia, sendo inspirado pela indústria, já que nesta à gestão da 

qualidade se tornou mais próspera e dinamizada, assim influenciou grande parte das 

iniciativas existentes nos serviços de saúde em geral (GAMA; SATURNO, 2013). 

 Na indústria, um serviço ou produto é de qualidade quando está adequado à 

utilização pretendida, ou seja, serve para o que estava previsto. Logo, existe uma 

consideração inerente sobre as necessidades e expectativas que o serviço ou produto 

pretendem atender (JURAN, 1990). Já na área da saúde, a qualidade se define como 

aquela que promove ao paciente o melhor e mais completo bem-estar, sendo este, 

resultado do equilíbrio entre os benefícios e perdas que o cuidado em saúde pode levar 

em sua extensão (DONABEDIAN, 1980). 

 Existem ainda na literatura outras definições de qualidade em saúde, mas 

nenhuma pode ser considerada a principal, pois variam conforme os objetivos dos 

serviços e as pretensões de quem os avaliam e todos trazem uma visão geral do 

constructo da qualidade. Entretanto uma definição bastante utilizada  (REIS; 

MARTINS; LANGUARDIA, 2013) é a do Institute of Medicine (IOM) (IOM, 1998), 

lançada em 1990, que aborda a qualidade como o “grau com que os serviços de saúde, 

voltados para cuidar de pacientes individuais ou de populações, aumentam a chance de 

produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional 

atual”. 

 Embora sejam complexas, as definições de qualidade em saúde podem ser 

compreendidas em níveis de análise: qualidade em geral, qualidade do sistema de saúde, 

qualidade dos serviços de saúde e qualidade do cuidado em saúde. A figura a seguir, de 

elaboração própria, estabelece a relação entre os níveis de análise da qualidade. 
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Figura1 – Categorização da qualidade e as dimensões da qualidade do cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria. 

 

 A qualidade geral representa o universo que engloba os demais níveis, onde o 

termo qualidade é abordado independente do campo de atuação (indústria, saúde e 

outros) (JURAN, 1990).  No campo da saúde, a qualidade torna-se mais específica, 

podendo em nível mais abrangente ser classificada como a qualidade do sistema de 

saúde - que rege determinada população de diferentes regiões de um território - ou em 

nível mais específico, a qualidade dos serviços ou estabelecimentos de saúde.  

 Por fim temos a qualidade do cuidado, subnível de todos os demais níveis da 

qualidade, voltado às necessidades específicas que levam o paciente ao maior e mais 

completo bem-estar (HARTELOH, 2003). É importante destacar ainda que a figura não 

demonstra que uma subclassificação tem menor ou maior relevância que a outra, apenas 

detalha as relações entre os níveis de modo mais didático. 

Uma das primeiras propostas a ser bastante utilizada para classificar as 

dimensões da qualidade foi a do médico libanês Avedis Donabedian denominado “Sete 

pilares da qualidade” sendo estes: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade, equidade. (DONABEDIAN, 1990).Já o IOM categoriza a 

qualidade em saúde em seis dimensões (IOM, 2001), descritas a seguir:  

“Segurança, ausência de lesões devido à assistência à saúde que 

supostamente deve ser benéfica; Efetividade, prestação de serviços baseados 

no conhecimento científico a todos os que podem beneficiar-se destes, e 

Qualidade dos serviços de saúde 

Qualidade do cuidado 

Qualidade do sistema de saúde 

Qualidade em Geral 

Segurança, Efetividade, Atenção 

centrada no paciente, Oportunidade, 

Eficiência e Equidade.  
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abstendo-se de prestação de serviços para aqueles que não possam se 

beneficiar; Atenção centrada no paciente, leva em consideração o respeito ao 

paciente, suas preferências individuais, necessidades e valores, assegurando 

que a tomada de decisão clínica se guiará por tais valores. 

Oportunidade/entrada (interna e externa), redução de esperas e atrasos, por 

vezes prejudiciais, tanto para os que recebem como para os que prestam à 

atenção em saúde; Eficiência, prevenção do desperdício de equipamentos, 

suprimentos, ideias e energias; Equidade, prestação de serviços que não 

variam a qualidade segundo as características pessoais, tais como gênero, 

etnia, localização geográfica e status socioeconômico”. 

  

No Brasil foi desenvolvido o Programa de Avaliação do Desempenho dos Serviços 

de Saúde (PROADESS), que classifica as dimensões da qualidade em dimensões do 

desempenho dos sistemas de saúde (VIACAVA et al, 2004). O PROADESS considera 

que as dimensões do desempenho envolvem: efetividade, acesso, eficiência, respeito aos 

direitos das pessoas, aceitabilidade, continuidade, adequação e segurança. Mas na 

prática o mais importante é o foco nas dimensões e não na denominação “qualidade” ou 

“desempenho”. Este programa ainda não dispõe de indicadores para as dimensões 

segurança e aceitabilidade. 

 A qualidade em saúde pode ser avaliada através de suas dimensões de forma 

isolada ou até por combinações. Estas avaliações podem ser realizadas por meio de 

indicadores ou questionários, permitindo aos estabelecimentos o reconhecimento de sua 

atual situação em relação à qualidade. A tríade estrutura, processo e resultado é um 

esquema universalmente aceito de dados possíveis de extrair em avaliações da 

qualidade do cuidado (DONABEDIAN, 1988).  

Nesta dissertação será adotado o esquema de dimensões proposto pelo IOM, por ser 

mais extensamente utilizado no mundo e não conter algumas redundâncias ainda 

presentes no esquema do PROADESS referente as dimensões: aceitabilidade e respeito 

ao direito das pessoas; Adequação e efetividade).  

A qualidade em saúde pode ser avaliada através de suas dimensões de forma 

isolada ou até por combinações. Estas avaliações podem ser realizadas por meio de 

indicadores ou questionários, permitindo aos estabelecimentos o reconhecimento de sua 

atual situação em relação à qualidade. A tríade estrutura, processo e resultado é um 

esquema universalmente aceito de dados possíveis de extrair em avaliações da 

qualidade do cuidado (DONABEDIAN, 1988). 

2.1.2. Segurança do paciente: importância e modelo de análise 

 A segurança foi a última dimensão a ser incluída no esquema do IOM, mas 

ganhou grande relevância no meio científico, tornando-se atributo indissociável da 
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qualidade, principalmente após a publicação do relatório To err is human (IOM, 1999). 

Ela foi influenciada por disciplinas de outros campos do conhecimento que se voltaram 

para estudar o erro humano os acidentes e sua prevenção.  

 A Organização Mundial de Saúde define a segurança do paciente como a 

“redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em 

saúde” (WHO, 2009). O destaque desta dimensão serviu como um grande passo de 

alerta as organizações de saúde e instituições sanitárias de todo o mundo quanto a 

grande ocorrência dos Eventos Adversos (EA) em saúde. Estimativas sugerem que 

milhares de cidadãos sofrem comorbidades ou morrem, devido a EA em países de baixa 

ou média renda (SHOJANIA et al, 2001). 

 Apesar de o filósofo Hipócrates ter mencionado há mais de dois mil anos 

“primeiro não cause danos”, até os dias de hoje os EA, os erros e os incidentes 

associados à assistência à saúde ocorrem em grande magnitude trazendo consequências 

alarmantes, pesquisas recentes estimam que existem 421 milhões de internações no 

mundo anualmente, e cerca de 42,7 milhões de EA, o que podem levar a perda de 23 

milhões de anos de vida ajustados por incapacidade (JHA, 2013). 

 Na abordagem de cuidados de saúde em comparação com outras indústrias, 

consideradas de alto risco, a segurança pode ser descrita na melhor das hipóteses como 

medíocre, tendo em vista a disseminação limitada dos progressos conseguidos após a 

publicação do relatório To err is human (NQF, 2010).  

 A segurança é considerada um grave problema de saúde pública em todo o 

mundo, visto que de cada 100 pacientes hospitalizados, sete em países desenvolvidos e 

10 em países em desenvolvimento, provavelmente adquirirão infecções associadas aos 

cuidados de saúde (WHO, internet).  

 A epidemiologia dos EA em diversas partes do mundo demonstra a grande 

necessidade de iniciativas voltadas a melhoria da segurança do paciente. Dois estudos 

realizados, um no Colorado e Utah e outro em Nova York, analisaram que no ano de 

1991 os eventos adversos ocorreram em 2,9 e 3,7% das internações, respectivamente 

(BRENNAN, 1991; LEAPE 1991). Já na Europa, uma pesquisa com objetivo de 

analisar a qualidade da atenção hospitalar, observou que um a cada dez pacientes sofrem 

EA nos hospitais europeus e, 50 a 60% destes são evitáveis (GALLOTTI, 2004). 

 Países latino americanos também apresentam quadro alarmante quanto a EA. 

Uma avaliação em cinco países, mostrou que de 11379 pacientes analisados, 10,46% 
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tiveram pelo menos um EA no período da pesquisa e 59% destes foram julgados como 

evitáveis (ARANAZ-ANDRE´S, 2011). 

No Brasil, uma pesquisa desenvolvida em três instituições de saúde de uma 

importante capital do país analisou 1103 pacientes, onde foi verificado que 

aproximadamente 8% sofreram EA sendo que, 67% destes eram evitáveis (MENDES et 

al, 2009). 

 Modelos de análise como o “queijo suíço” (REASON, 2001), evidenciam o 

surgimento dos EA como decorrente do alinhamento dos vários buracos que este queijo 

possui, e considera estes como falhas humanas e do sistema. Cada fatia do queijo neste 

modelo é relacionada a uma barreira que o sistema pode apresentar afim de evitar o EA. 

Um exemplo de barreira é a cultura organizacional, que possibilita a diminuição dos EA 

pela promoção da segurança entre seus profissionais. O próximo tópico desta revisão 

definirá o que é cultura organizacional, cultura de segurança do paciente e explicará sua 

importância para a qualidade do cuidado em saúde. 

 

2.1.3. Iniciativas internacionais e nacionais para a qualidade em saúde 

segurança do paciente 

A preocupação com a segurança, em serviços de saúde, tem sido uma questão de 

alta prioridade em diversos países do mundo, principalmente os membros da OMS. Um 

marco importante nesse sentido ocorreu em 2004, com o lançamento da World Alliance 

for Patient Safety (Aliança Mundial para a Segurança do Paciente) (WHO, 2004). 

Diante disso, os países devem efetivar o compromisso político lançando planos, 

gerando alertas sobre aspectos sistêmicos e técnicos e realizar iniciativas que concorram 

para a garantia da segurança dos pacientes com base nas metas internacionais para a 

segurança do paciente (ANVISA, 2011). 

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em parceria com a Joint 

Commission International lançou seis metas internacionais de segurança: identificação 

correta do paciente; comunicação efetiva; uso seguro de medicamentos; cirurgia segura; 

prevenção do risco de infecções e; prevenção do risco de quedas (WHO, 2005). 

Baseados nas propostas lançadas pela Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, bem como experiências relatadas como no relatório To Err is Human, diversos 

países do mundo passaram a dar atenção maior ao tema segurança do paciente, 

desenvolvendo políticas nacionais, programas, guidelines, consensos entre outras 
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iniciativas voltadas a promoção da CSP para diminuição de EA e melhoria da qualidade 

do cuidado. 

 Neste contexto O National Patient Safety Agency (NHS) publicou o guia “Sete 

passos para promoção da segurança do paciente” em 2004, que fornece uma lista de 

verificação para ajudar a equipe a planejar suas atividades e medir o desempenho de 

segurança do paciente. Ela ajudará a garantir que o atendimento prestado é tão seguro 

quanto possível, e que, quando as coisas correm mal a ação correta é possa ser tomada, 

também ajudam as organizações de saúde para atender a governança clínica, gestão de 

riscos e controles de prioridades. Este guia aborda a construção da CSP como o 

primeiro passo para a melhoria da segurança (NHS 2004). 

Entretanto a promoção de cultura é detalhada pelo National Quality Fórum (NQF), 

este órgão promoveu a construção de um guideline intitulado “Práticas de segurança 

para melhorar o cuidado em saúde” em 2010, que aborda ações para a melhoria da 

segurança na saúde, destacando a promoção da Cultura de Segurança do Paciente (CSP) 

como base para melhores resultados em saúde (NQF, 2010).  

Alguns países como a Escócia, México e o Brasil tem respondido aos estímulos 

com programas nacionais para melhorar a qualidade e segurança. A Escócia lançou em 

2008 o Scottish Patient Safety Program (SPSP). Seu objetivo principal era melhorar 

significativamente a segurança do paciente nos hospitais de cuidados agudos; definindo 

a redução de 15% na mortalidade e de 30% na ocorrência de EA. Em 2012 o SPSP 

entrou em uma segunda etapa com metas ainda mais audaciosas e com plano para ser 

desenvolvido, desta vez, em três anos (THE SCOTTISH GOVERNMENT, 2012). 

No México, foi criado em 2001 a Cruzada Nacional para a Qualidade (CNQ), 

seus objetivos englobavam: melhorar a qualidade do cuidado e reduzir diferenças na 

qualidade entre instituições, níveis de cuidado e unidades de cuidado individuais; 

garantir resposta às necessidades dos pacientes; e aumentar a satisfação dos 

profissionais de saúde (OECD, 2005). A CNQ mostra claramente a necessidade de 

construir uma cultura de qualidade no cuidado, embora suas iniciativas não foram fortes 

em comparação a de outros países como a Escócia. 

 Já no Brasil, seu contexto geral evidencia a preocupação governamental com a 

melhoria da qualidade e segurança dos serviços de saúde, por meio do desenvolvimento 

de leis, políticas públicas, programas, projetos, dentre outros.  
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 O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema de saúde brasileiro e, desde sua 

regulamentação em 1990 tem passado por vários processos que visam dar qualidade à 

atenção por meio da regulamentação de iniciativas nacionais como: a criação de um 

órgão nacional para a regulação, normatização, controle e fiscalização na área de 

vigilância sanitária a ANVISA (BRASIL, 1999), a criação da ONA que tem enfoque 

nas dimensões da qualidade geral. A política de humanização com forte ênfase na 

atenção centrada no paciente (uma das dimensões da qualidade). O Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ – AB) voltado ao 

acesso e qualidade. O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) 

desenvolvido para a avaliação da qualidade em geral nos hospitais, e mais recentemente 

foi desenvolvido o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) voltado a 

melhoria da qualidade especificamente direcionado a dimensão segurança. 

 O quadro 1 detalha alguns programas desenvolvidos no Brasil, que focam na 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 
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Quadro 1 - Descrição de alguns programas de melhoria da qualidade dos serviços de saúde, Brasil, 2015. 
Programa (sigla) Ano Objetivos Metodologia 

Política Nacional de Humanização 

(PNH)  

2003 Estimular a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir 

processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas 

vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a 

corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no 

cuidado de si. 

As rodas de conversa, o incentivo às 

redes e movimentos sociais e a gestão 

dos conflitos gerados pela inclusão 

das diferenças são ferramentas 

experimentadas nos serviços de saúde 

a partir das orientações da PNH. 

Programa Nacional de Avaliação 

de Serviços de Saúde (PNASS) 

2004 Avaliar os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde nas dimensões de estruturas, 

processos e resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente 

aos serviços de saúde. 

Roteiro de Padrões de Conformidade; 

Indicadores; Pesquisa de Satisfação 

dos Usuários; Pesquisa das Relações 

e Condições de Trabalho. 

Autoavaliação para Melhoria do 

Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica 

(AMAQ-AB) 

2011 Possibilitar a classificação de Dimensões e Subdimensões a partir das respostas 

inseridas no aplicativo; facilitar o monitoramento das autoavaliações; possibilitar a 

comprovação da implementação de Processos Auto avaliativos na Atenção Básica, e 

possibilitar que as equipes e os gestores possam monitorar a execução do plano de 

intervenção, bem como analisar a evolução dos resultados auto avaliativos. 

Utilização de escalas de avaliação 

com pontuação de 0 a 10 para as 

Unidades Básicas de Saúde avaliadas 

Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica 

(PMAQ-AB) 

2011 Induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com 

garantia de um padrão de qualidade e transparência nas ações, bem como a valorização 

de todos os trabalhadores da atenção básica, por intermédio do fomento à implantação 

de instrumentos de democratização e contratualização nos processos de trabalho, com 

possível vinculação de incentivos financeiros ou outras formas de incentivo 

relacionadas ao desempenho.. 

Autoavaliação, monitoramento, 

educação permanente e apoio 

institucional para o município 

focadas nas Unidades Basicas de 

Saúde. 
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Quadro 1 - Descrição dos principais programas de melhorias da qualidade dos serviços de saúde, Brasil, 2015. Continuação 

Programa (sigla) Ano Objetivos Metodologia 

    

Índice de Desempenho do SUS 

(IDSUS) 

2012 Avaliar o desempenho do SUS quanto ao acesso e efetividade. Não contempla a 

dimensão segurança do paciente. 

Compreende avaliação da vigilância e 

do cuidado ao residente de cada 

município brasileiro; adoção de uma 

série de métodos estatísticos; 

Caracterização dos municípios 

brasileiros segundo semelhanças 

socioeconômicas, situação de saúde e 

estrutura do sistema de saúde 

Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP) 

2013 Contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de 

saúde do território nacional. Promover e apoiar a implementação de iniciativas 

voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão 

de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de 

Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde 

Implementação de protocolos, guias e 

manuais de segurança do paciente; 

promoção de processos de 

capacitação de gerentes, profissionais 

e equipes de saúde em segurança;; 

implementação de sistemática de 

vigilância e monitoramento de 

incidentes na assistência à saúde; 

promoção da CSP; e articulação, com 

o Ministério da Educação para 

inclusão do tema segurança do 

paciente nos currículos dos cursos de 

formação em saúde de nível técnico, 

superior e de pós-graduação. 



38 

 

Ainda como estímulo as seis metas globais da OMS (WHO, 2004) foi criado em 2013 

no Brasil o PNSP (BRASIL, 2013a), visando a melhoria da segurança do paciente bem como 

a promoção da cultura. Este programa tem como objetivo geral contribuir para a qualificação 

do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 2013a).  

O PNSP possui quatro eixos: “estímulo a prática assistencial segura”; “envolvimento 

do cidadão na sua segurança”; “inclusão do tema segurança do paciente no ensino” e; 

“incremento de pesquisa em segurança do paciente” (BRASIL, 2014). E ainda regulamenta 

três ações: Implantação de estruturas de liderança nos hospitais, vigilância e monitoramento 

de EA e o plano de segurança do paciente. 

Como objetivos específicos deste programa destacam-se: a implantação de Núcleos de 

Segurança do Paciente nas instituições para melhorar a atenção, organização e gestão; O 

envolvimento de pacientes e familiares nas ações; Ampliação do acesso da sociedade às 

informações; Produção, sistematização e difusão de conhecimentos; e Fomento à inclusão do 

tema no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde (BRASIL, 2014). 

Este programa engloba todas as estratégias propostas pelo NQF para promoção da CSP, mas 

existe a necessidade de saber se este método realmente ajuda a melhorar a CSP nas 

instituições. 

Em consonância com este programa o ministério da saúde já havia apresentado a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 63/2011 que dispõe sobre requisitos para boas 

práticas de funcionamento dos serviços de saúde fundamentados na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio 

ambiente, se aplicando a todos os serviços de saúde do país sejam eles públicos, privados, 

filantrópicos, civis ou militares (BRASIL, 2011).  

Para fortalecer os objetivos do PNSP, foi lançada a RDC 36/2013 que dispõe de ações 

para a segurança do paciente em serviços de saúde, propondo a criação dos núcleos de 

segurança do paciente, plano anual de segurança do paciente e monitoramento e notificação 

dos EA (BRASIL, 2013b) 

 Tanto o PNSP como as RDC 63/2011 e 36/2013, pretendem melhorar a CSP, porém 

voltam este papel aos serviços de saúde, logo essas iniciativas nacionais normatizam 

regulamentações que em teoria devem promover CSP.  

 Portanto, devido a importância do tema qualidade e segurança iniciativas estão sendo 

tomadas para melhores resultados em saúde, melhorias na segurança são alcançadas com 

sucesso quando as instituições de saúde estabelecem e incorporam uma cultura de segurança. 



39 

 

No próximo tópico serão apresentados os conceitos da psicologia organizacional e cultura de 

segurança. 

 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL E CULTURA DE SEGURANÇA 

 As organizações e sistemas em geral possuem características específicas que as 

definem e as distinguem em relação a outras, relacionadas à psicologia organizacional, estas 

influenciam no comportamento das pessoas que as compõe e são relativamente estáveis no 

tempo (EKVALL, 1996). A cultura organizacional assume o papel legitimador em relação aos 

valores, expressos através de hábitos, práticas e crenças comuns aos membros de uma 

organização, que assim produzem normas de comportamento genericamente aceitas por todos 

(PIRES; MACEDO, 2006). Diferente do clima organizacional, a cultura representa as 

assunções compartilhadas na organização, enquanto que o “clima” está ligado mais as 

percepções compartilhadas sobre a organização (SILVA, 1992). 

 Todas as organizações possuem culturas e subculturas e este conjunto forma parte da 

psicologia organizacional, tendo relação direta com as atitudes, percepções e comportamentos 

dos profissionais em relação componentes específicos das organizações como à segurança, 

por exemplo, logo a cultura de segurança é um componente da cultura organizacional (REIS, 

LANGUARDIA; MARTINS, 2012). 

 O termo cultura de segurança foi inicialmente utilizado pelo Grupo Consultivo 

Internacional em Segurança Nuclear, ao publicar o relatório sobre o acidente nuclear de 

Chernobyl, na Ulcrânia em 1986 (IAEA, 1991). Após, este termo passou a ser utilizado 

também em indústrias consideradas de alto risco, como sinônimo de promoção de segurança 

(FLIN et al, 2006), servindo de molde para o desenvolvimento da cultura de segurança na área 

da saúde. 

 Instituições e organizações de um modo geral apresentam uma CSP positiva quando 

são caracterizadas pela comunicação fundamentada na confiança mútua, pela percepção 

comum da importância da segurança e da confiança na efetividade de medidas preventivas 

(HEALTH AND SAFETY COMISSION, 1993). 

 A CSP é definida como “o produto individual ou coletivo, de valores, atitudes, 

percepções, competências e padrões de comportamentos que determinam o compromisso, o 

estilo e a competência de uma organização de saúde na promoção de segurança” (SAMMER, 

2010). Outro estudo aborda ainda que a cultura de segurança refere-se a valores de gestão e de 

pessoal, crenças e normas sobre o que é importante em uma organização de saúde, como os 

membros da organização devem se comportar, quais atitudes adequadas, e que os processos e 
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procedimentos são recompensadas e punidas no que diz respeito à segurança do paciente 

(SORRA et al, 2010). 

 A CSP envolve uma mudança na abordagem de incidentes de segurança, tirando o 

foco de culpabilizar os profissionais que cometeram o erro, passando a tratar estes casos como 

uma oportunidade de melhorar a assistência à saúde (NQF, 2010). Além disto, ela promove 

aos profissionais maior responsabilidade pelos seus atos por meio de uma liderança proativa, 

onde é valorizado o entendimento que o sistema deve possuir barreiras esclarecendo seus 

benefícios, com isto a própria cultura se torna uma barreira contra os EA. Deste modo fica 

clara a imparcialidade no tratamento dos incidentes de segurança e medidas de punição, estas 

perdem destaque para outras atitudes que visam evitar novos danos (SAMMER, 2010).  

 Para alcançar uma adequada CSP é necessária a sensibilização dos profissionais sobre 

o que é importante em um estabelecimento de saúde, quais atitudes, comportamentos e 

valores relacionados à segurança são suportados, recompensados e almejados (SORRA, 

2009). 

 Estudos que visam avaliar a CSP estão mais voltados para avaliação da percepção dos 

profissionais sobre os aspectos superficiais observáveis da cultura em um dado momento 

(ZOHAR, 2010), logo estas pesquisas avaliam o clima de segurança, que é uma medida 

temporal do estado da cultura de segurança da instituição e pode ser avaliada pelas percepções 

individuais sobre as atitudes da organização quanto à CSP (GONZÁLEZ-ROMÁ V, PEIRÓ 

JM, LLORET S, ZORNOZA A, 1999). CSP e clima de segurança são tratados na literatura 

como sinônimos, sendo esta divisão uma didática acadêmica (AHRQ, 2013), porém, por se 

tratar de um termo mais abrangente todo este trabalho será baseado no termo CSP.  

 A investigação representa o primeiro passo na busca de melhorias, através da 

identificação e priorização dos problemas (BATES DW, 2009). Assim o monitoramento da 

CSP serve de marco para implementações de melhorias na segurança do paciente.  

 Os instrumentos mais conhecidos para a avaliação da CSP são: Culture Safety Survey 

– CSS (RIGOBELLO MCG, 2012), Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) (SEXTON et al, 

2006) e o Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) (BLEGEN et al, 2009), estes 

dois últimos apresentam boas propriedades psicométricas (BLEGEN et al, 2009; 

ETCHEGARAY, THOMAS, 2012; NIEVA, SORRA, 2003; SEXTON et al, 2006). 

 O HSOPSC, instrumento de foco desta pesquisa, consiste em um questionário criado 

pela Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), que possui o objetivo de avaliar 

várias dimensões da CSP e questiona a opinião de seus respondentes sobre pontos-chave 
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relacionados à segurança como: valores, crenças e comportamentos da organização, 

notificação de eventos adversos, comunicação, liderança e gestão (NIEVA, SORRA, 2003). 

 Devido à importância do tema é visto a necessidade de instituições de saúde possuir 

uma boa cultura de segurança, levando a melhoria da qualidade do cuidado, neste sentido o 

próximo tópico abordará alguns mecanismos para a promoção da CSP. 

 

2.3 PROMOÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

 A promoção da CSP é uma recomendação presente em várias iniciativas para a 

segurança do paciente (NHS, 2004; NQF, 2010). No entanto, as evidências sobre as 

intervenções que devem ser escolhidas para este objetivo ainda não são consistentes (AHRQ, 

2013).  

Baseados no consenso de especialistas, nos estudos disponíveis e em outras áreas de fora 

da saúde, o NHS e o NQF recomendam algumas práticas que em teoria promovem CSP. As 

práticas recomendadas pelo NHS são 7: (1) “Criação de uma cultura de segurança”; (2) 

“liderança e apoio a equipe”; (3) “Integrar a sua atividade de gestão de risco”; (4). “Promover 

a elaboração de relatórios”; (5) “Envolver e comunicar com os pacientes e ao público”; (6) 

“Aprender e compartilhar lições de segurança” e; (7) “Implementar soluções para evitar 

danos. Estas propostas fornecem uma lista de verificação simples para ajudar as organizações 

a planejar seu desempenho, garantir que o serviço que oferecem é o mais seguro possível, e 

ajudar para que as organizações cumpram os seus objetivos de garantia de governança clínica, 

gestão de riscos e controle. 

As recomendações do NQF, por outro lado englobam quatro estratégias fundamentais para 

a promoção da CSP: “Estrutruras e sistemas de liderança”, “Monitoramento, feedback e 

intervenção sobre na CSP”, “Educação para o trabalho em equipe e habilidades 

seguras” e “Identificação e redução dos riscos” (NQF, 2010). 

 A prática “Estrutruras e sistemas de liderança” está relacionada a uma frente de 

liderança responsável por impulsionar os valores, comportamentos e desempenho necessários 

para criar e manter uma cultura de segurança (NQF, 2010). O “Monitoramento, feedback e 

intervenção sobre na CSP” é uma prática voltada ao monitoramento continuo da CSP, onde 

anualmente os líderes devem avaliar a segurança e qualidade da cultura da organização 

usando um instrumento de pesquisa validado, com consistência e confiabilidade no ambiente 

em que ela será aplicada. Seguido ao monitoramento deverá haver um feedback aos 

profissionais envolvidos para a o esclarecimento sobre a CSP naquele estabelecimento 

(RELIHAN, 2009). 
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 A “Educação para o trabalho em equipe e habilidades seguras” estabelece uma 

prática pró-ativa e sistemática ao desenvolvimento de cuidados em equipe através de 

treinamento, trabalho em equipe e desempenho. A “Identificação e redução dos riscos” é a 

gestão dos riscos, ou seja, são as atividades desempenhadas para identificar e comunicar 

riscos assistenciais a todos os níveis da organização e intervenções para redução dos riscos 

para a melhoria dos resultados em segurança (PIZZI; GOLDFARB; NASH, 2001).  

 Os mecanismos de promoção da CSP ainda não são bem esclarecidos. A AHRQ 

realizou uma revisão sistemática para analisar estratégias encontradas para a promoção da 

CSP, dentre elas destacam-se: intervenções multicomponentes englobando tarefas educativas, 

workshops e manuais de práticas de segurança; intervenções sobre a cultura e o sistema; 

formação da gestão; formação sobre a comunicação; rondas interdisciplinares estruturadas; e 

rondas de segurança (AHRQ, 2013). A literatura destaca ainda outras intervenções, tais como: 

intervenções educativas e na formação continuada do profissional; ciclos PDSA; e programa 

de treinamento didático, vale ressaltar que muitas destas intervenções detalhadas na literatura 

assemelham-se as recomendações propostas pelo NQF. O quadro 2 destaca um resumo dos 

artigos que abordam a promoção da CSP, analisados na revisão sistemática da AHRQ e por 

busca manual.  
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Quadro 2. Resumo das intervenções para melhoria da CSP nos artigos anexados a revisão da AHRQ e por busca manual em base de dados, Brasil 

2015. 
Autor, Ano (n); Metodologia (n); População Intervenção Desfecho 

Abstoss, 2011 Durante um período de 2,5 anos (maio de 

2007 a novembro de 2009), sete 

intervenções foram realizadas afim de 

melhorar a segurança de medicamentos 

concomitante a implementação da 

apresentação de relatórios, a CSP foi 

avaliada por meio do Safety Attitudes 

Questionnaire antes e após as 

intervenções. 

(193); Profissionais ligados a 

assistência de um hospital 

pediátrico. 

Rastreamento de erros de medicação; 

feedback sobre o desempenho da 

equipe; educação permanente (EP), 

E-mails para toda a unidade 

resumindo os erros de medicação; 

Sistema médico computadorizado; 

Formação técnica para entrega de 

medicação; Relatório sobre SP.  

O desenvolvimento de uma CSP 

positiva no nível da unidade pode 

melhorar segurança de 

medicamentos. Mecanismos de 

nível de sistema para promover a 

segurança de medicamentos são 

fatores importantes para a CSP. 

Adams-Pizarro, 

2008 

A CSP foi avaliada pelo HSOPCS 

aplicado aos participantes antes e após a 

intervenção. Intervenções clínicas e 

metas de cultura selecionados. Foi 

prestado apoio colaborativo através de 

workshops, visitas ao local, chamadas de 

conferência e um espaço de trabalho 

virtual. 

(116); Profissionais ligados a 

assistência de 81 hospitais de alto 

risco 

Intervenção Multifacetada:  

Workshops, monitoramento da 

liderança, chamadas de conferência e 

espaço de trabalho virtual. Um kit de 

ferramentas “Guia da Melhoria da 

Cultura” fornecido aos profissionais 

para a compreensão da CSP, 

planejamento e implementação de 

intervenções de CSP. 

As melhorias foram mais notórias 

dentro de cada microssistema e 

menos aparente entre 

microssistemas. 

Blegen, 2010 Avaliação da CSP com o HSPOSC ante e 

após intervenções na cultura. 

(822); equipes multidisciplinares 

das escolas de medicina, 

enfermagem e farmácia da 

Universidade da Califórnia (São 

Francisco) 

Intervenção multifacetada: 

Implementação de intervenções de 

trabalho em equipe e comunicação. 

Cinco das dimensões avaliadas 

mostraram melhora significativa. 

Embora seja difícil isolar os efeitos 

da intervenção: treinamento da 

equipe de outros eventos que 

ocorrem durante o ano entre a 

formação e a avaliação, em geral, a 

intervenção parece ter melhorado a 

CSP nas unidades avaliadas 

Cooper, 2008 Foi realizado um estudo de duas fases 

(antes e depois) do clima de segurança 

comparando quatro hospitais 

experimentais com dois hospitais 

controle. A avaliação da CSP se deu 

através de um questionário de 54 

(272); profissionais da assistência 

nas seis instituições participantes. 

Programa de gestão de recursos crise 

utilizando simulação com base no 

formato do modelo CRM anestesia. 

Para avaliar o clima geral de 

segurança, o impacto do 

treinamento de CRM baseado na 

simulação provavelmente não é um 

bom critério. Treinamentos 

isolados são insuficientes para 
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questões, extraídas da pesquisa  

desenvolvida pela Veterans 

Administration Palo Alto. 

 

alterar comportamentos enraizados. 

È necessário mais ações. 

 

Donahue, 2011 Avaliação da CSP foi realizada pelo 

HSOPSC antes e após intervenções 

focadas no empoderamento profissional e 

percepção de segurança. 

(293); todos os profissionais das 

unidades de cuidado ao paciente. 

Foi desenvolvido o projeto 

“EMPOWER” para promover CSP no 

hospital de Danbury, que envolve s 

intervenções:Tradução de métodos de 

comunicação SBAR (Situação, 

conhecimento, avaliação, 

recomendações) estruturados para 

uso com os profissionais da 

assistência, redução das barreiras  à 

comunicação interdisciplinar, e o 

avaliação do efeito da intervenção 

EMPOWER nos profissionais. 

Melhora na CSP principalmente 

voltada a comunicação entre os 

profissionais avaliados 

Edwards, 2008 o HSOPSC foi utilizado para medir a 

cultura de segurança, na linha de base 

(janeiro de 2005) e depois da 

implementação de iniciativas de melhoria 

da cultura de segurança (Abril de 2006). 

Iniciativas empreendidas para melhorar a 

cultura de segurança e contemplou a 

realização de rodadas mensais sobre 

segurança, melhorando o sistema de auto-

relato, e novos processos de comunicação 

a respeito pacientes. 

(Não relatado); Profissionais da 

assistência a saúde. 

Intervenção Multifacetada: 

Realização de rondas mensais de 

segurança, melhorando o sistema de 

auto relato, e novos processos de 

comunicação a respeito pacientes. 

O follow-up revelou melhorias 

significativas na percepção de 

dimensões de segurança 

relacionados à resposta não 

punitiva ao erro e comunicação, 

criando um ambiente aberto, no 

qual as pessoas aprendem a partir 

de eventos para evitar 

proativamente eventos adversos 

futuros 

Frankel, 2008 Estudo prospectivo do impacto da 

aplicação rigorosa rondas de segurança. 

As rondas de segurança foram realizadas 

semanalmente e de acordo com o guia de 

sete passos das rondas de segurança. A 

avaliação da SP foi realizada por meio do 

questionário Safety Attitudes 

Questionnaire, que foi administrado na 

linha de base e 18 meses de após. 

(1531); Profissionais da área 

clínica de sete hospitais de 

cuidados agudos e um 

ambulatorial em Massachusetts. 

Rondas de segurança foram criadas 

para capacitar as lideranças das 

instituições e estas poderem 

promover uma estrutura e 

cronograma para implementação das 

rondas eum processo para gerenciar 

os dados e fornecer feedback aos 

envolvidos. O treinamento também 

incluiu recomendações para vincular 

Nas áreas de atendimento ao 

paciente que rigorosamente foram 

implementadas as rondas de 

segurançativeram melhoras nos 

scores do SAQ. Seus resultados 

identificaram ainda temas para a 

melhoria da SP. 
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preocupações de segurança 

identificadas durante as rondas de 

segurança a operações existentes do 

hospital. 

O’Leary, 2010 O estudo foi um ensaio clínico controlado 

comparando uma unidade de intervenção 

de ensino médico com semelhante 

unidade de controle. A intervenção SIDR 

(rondas estruturadas interdisciplinares), 

um combinado formato estruturado para a 

comunicação com um fórum para 

reuniões interdisciplinares regulares. 

(159); profissionais da assistência 

do  Northwestern Memorial 

Hospital. 

A intervenção, SIDR, combinou um 

formato estruturado para a 

comunicação com um fórum para 

reuniões interdisciplinares regulares. 

Foram pesquisados os profissionais 

da assistência em cada unidade e 

pediu-lhes para avaliar a qualidade de 

comunicação e colaboração que 

tinham experimentado com outras 

disciplinas utilizando uma escala 

ordinal de cinco pontos. 

As intervenções tiveram efeitos 

positivos sobre os enfermeiros da 

unidade médica de ensino em 

relação ao trabalho em equipe 

O’Leary, 2011 Foi realizado um ensaio clínico 

controlado em unidades médicas gerais 

de internamento. Na unidade de 

intervenção, enfermeiros e médicos 

participaram da SIDR (rondas 

estruturadas interdisciplinares),  

diariamente usando uma comunicação 

padronizada. enfermeiras da unidade 

classificaram a qualidade da 

comunicação e colaboração com os 

profissionais usando uma escala ordinal 

de 5 pontos. 

(48); Profisisonais da assistência 

do Northwestern Memorial 

Hospital. 

A intervenção, SIDR, combinou um 

formato estruturado para a 

comunicação com um fórum para 

reuniões interdisciplinares regulares. 

Foram pesquisados os profissionais 

da assistência em cada unidade e 

pediu-lhes para avaliar a qualidade de 

comunicação e colaboração que 

tinham experimentado com outras 

disciplinas utilizando uma escala 

ordinal de cinco pontos. 

As intervenções tiveram efeitos 

positivos sobre os enfermeiros da 

unidade médica de ensino em 

relação ao trabalho em equipe, não 

houve melhorias relacionadas ao 

custo. 

 

Paine, 2010 Estudo prospectivo de coorte utilizando 

múltiplas intervenções para melhorar o 

clima de segurança em hospital. 144 

unidades clínicas em um hospital 

universitário participaram nesta análise 

que usou o Safety Attitudes Questionnaire 

na avaliação da CSP. 

(87); Profissionais da assistência e 

administração hospitalar 

As intervenções incluíram a CUSP 

(Programa de compreensão das 

unidades sobre segurança) que 

compreendeu: estudos sobre 

segurança, identificação dos riscos 

assistenciais, parceria com as 

lideranças, aprendizagem com os 

erros e o foco na comunicação e 

trabalho em equipe. 

As intervenções culminaram em 

melhorias no clima de segurança 

em todo o hospital 
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Pettker 2009 Foi realizada avaliação da qualidade, no 

período de setembro de 2004 a novembro 

de 2006. Seguida por uma série de 

intervenções na CSP e avaliação final 

utilizando o Safety Attitudes 

Questionnaire. 

(Não relatado); Profissionais da 

assistência e administração do 

Yale–New Haven Hospital. 

Múltiplas intervenções de segurança 

do paciente: Esta iniciativa incluiu 

análise da CSP por peritos, a 

padronização do protocolo de 

segurança, a criação de uma posição 

(enfermeira a segurança do paciente), 

criação da comissão de segurança do 

paciente e treinamento em 

habilidades da equipe e interpretação 

fetal monitorização cardíaca. 

 

Os esforços de melhoria de 

desempenho são ainda incipientes, 

os serviços ainda continuam com a 

presença de eventos adversos, mas 

acredita-se que as aplicações 

continuadas destas estratégias 

podem ter um impacto adicional 

sobre a segurança.  

Pettker, 2011 Foram implementadas medidas para 

melhoria da segurança do paciente na 

enfermaria obstétrica como uso de 

protocolos, treinamento dos profissionais, 

a supervisão por um comitê de segurança 

do paciente. Aplicou-se o Safety Attitudes 

Questionnaire em 4 ocasiões ao longo de 

5 anos (2004-2009) a todos os membros 

da equipe multidisciplinar avaliando o 

trabalho em equipe, a satisfação no 

trabalho, condições de trabalho, o 

reconhecimento do stress, e percepções 

de gestão. 

(762); Profissionais da assistência 

e administração de um hospital de 

cuidados obstétricos. 

Intervenção Multifacetada: Foram 

implementadas medidas para 

identificar os perigos, para corrigir 

riscos e aprender com erros; e 

ferramentas de comunicação e 

trabalho em equipe. Esforços 

educacionais (treinamento, 

monitoramento); sistema de relatórios 

de eventos adversos; protocolo e 

orientação; sistema de comunicação; 

simulações de obstetrícia; Comitê de 

Segurança do Paciente Obstétrica. 

Programas de segurança podem 

melhorar a percepção do trabalho 

mais seguro promovendo um 

melhor clima de segurança 

 

Pronovost, 2005 Desenho quase experimental em que foi 

implementado um programa de segurança 

no Weinburg UTI (WICU), enquanto 

outro UTI cirúrgica (SICU) serviu como 

controle. Seis meses depois, foi realizada 

a intervenção no SICU. Houve dois 

períodos de avaliação de seis meses (pré 

e pós) na WICU, e três períodos de seis 

meses na SICU (pré, controle e post) com 

o instrumento Safety Climate Scale. 

(195); Profissionais da assistência 

e administração de um hospital de 

alto risco 

Programa de Segurança abrangente 

envolvendo 8 passos: condução do 

questionário de CSP, educação dos 

profissionais sobre segurança, 

identificação de prioridades de 

segurança, adoção de medidas de 

trabalho para segurança, 

implementação de melhorias, 

documentar os resultados, 

compartilhamento dos casos e 

repetição da pesquisa sobre cultura. 

 

O método CUSP (Programa de 

compreensão das unidades sobre 

segurança) foi implementado com 

sucesso em duas UTIs, este pode 

melhorar a segurança do paciente 

entre as equipes e reduzir os erros 

de medicação, sendo sua versão 

abreviada fácil de ser 

implementada no cotidiano das 

equipes. 
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Riley, 2011 Programa de treinamento didático 

TeamSTEPPS® (liderança, 

acompanhamento, apoio mútuo, e 

comunicação) e exercícios de simulação, 

com avaliação da Cultura de Segurança 

pré e pós intervenção por meio do Safety 

Attitudes Questionnaire. 

 (134); todos os profissionais dos 

três hospitais de pequeno porte 

em Midwest. 

Programa de treino didático: 

 Programa de treinamento didático 

TeamSTEPPS® (liderança, o 

acompanhamento da situação, apoio 

mútuo, e comunicação) e exercícios 

de treino de simulação. 

O programa de treinamento 

interdisciplinar abrangente 

utilizando simulação pode 

melhorar a segurança peri-natal no 

ambiente hospitalar. Esta é a 

primeira evidência fornecendo uma 

clara associação entre o 

treinamento de simulação e 

melhores resultados dos pacientes.  

Sexton, 2011 Foi implementado um programa de 

segurança, projetado especificamente 

para melhorar os vários elementos da 

cultura de segurança de uma unidade, 

como o trabalho em equipe e do clima de 

segurança. Foi aplicado o Safety Attitudes 

Questionnaire validados no início do 

estudo (2004) e, após 2 anos de 

exposição ao programa de segurança 

(2006) para avaliar a melhoria. 

(7793); Profissionais da 

assistência a saúde de unidade de 

terapia intensida de todos os 

hospitais da cidade de Michigan. 

Programa de segurança baseado em 

unidades abrangente foi à primeira 

intervenção implementada por cada 

unidade de cuidados intensivos.  

A utilização de um abrangente 

programa de segurança do paciente 

foi associada com uma melhoria 

substancial no clima de segurança. 

Thomas, 2005 Estudo randomizado com a realização de 

rondas de segurança em 23 unidades 

clínicas em um hospital terciário de 

ensino. O clima de segurança foi medido 

pelo Safety Climate Survey antes e após 

as rondas.  

(598); Profissionais da assistência 

à saúde do Memorial Hermann 

Hospital. 

Rondas de segurança: Três visitas em 

um período de quadro semanas pelos 

executivos, as unidades que eles 

supervisionavam; educar os 

profissionais sobre as rondas e a 

segurança. Incentivo a uma cultura 

que incentiva a comunicação aberta e 

identifica maneiras de melhorar os 

sistemas.  

As rondas de segurança têm um 

efeito positivo sobre o clima de 

segurança dos profissionais que 

participam, sendo uma ferramenta 

promissora para melhorar o clima 

de segurança e a construção mais 

ampla de cultura de segurança. 

Tiessen, 2008 Avaliação de fatores relacionados a SP 

pré e dois anos após um plano de ação 

para a SP em oito pontos desenvolvido 

pela equipe de gerenciamento 

(290); Profissionais da assistência 

do Leamington District Memorial 

Hospital. 

Oito pontos para o plano de ação em 

segurança do paciente: 1- avaliação 

da CSP; 2- encorajar a aprendizagem 

sobre a segurança do paciente; 3- 

identificação de problemas de 

segurança no trabalho; 4- rondas de 

segurança semanais; 5- priorizar 

esforços de melhoria; 6- implementar 

Analisou-se que estratégias de 

melhoria da comunicação, plano de 

liderança para um conselho de 

administração da SP e melhoria de 

processos clínicos adicionais 

devem ser implementadas junto a 

uma pesquisa sobre a CSP, isto 

despertou na direção do 
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melhorias; 7- compartilhar histórias e 

resultados; 8- reavaliar a CSP 

estabelecimento uma jornada em 

direção a uma CSP 

 

Timmel, 2010 A intervenção CUSP (Programa de 

compreensão das unidades sobre 

segurança) foi incluída em uma iniciativa 

para avaliar e melhorar a cultura de 

segurança no sistema do Hospital John 

Hopkins. 

(55); Profissionais da assistência 

de uma unidade cirúrgica de um 

centro médico. 

Intervenções multifacetadas 

incluindo: rondas de segurança, Uma 

folha de objetivos baseados em 

equipe foi implementado para 

melhorar a comunicação e 

coordenação de metas diárias de 

atendimento. 

Melhorias foram observados em 

clima de segurança, trabalho em 

equipe, volume de negócios e taxas 

de internação após a 

implementação de um programa de 

segurança, como parte do processo 

da CUSP. 

Prat Marín, 2012 Estudo observacional ecológico com 

intervenção formativa em um hospital de 

ensino. 

(103); profissionais do serviço de 

cirurgia ortopédica e 

traumatológica do Hospital 

Clínico Universitário de 

Barcelona 

Intervenção Educativa: Formação e 

sensibilização em relação ao tema da 

segurança clínica 

A intervenção formativa 

estabeleceu uma tendência 

favorável para melhora da 

segurança do paciente, embora o 

período de um ano seja insuficiente 

para objetivar mudanças 

substanciais. 

Simons, 2015      Intervenções multifacetadas com 3 

avaliações para comparação da evolução 

em um hospital. 

(15); Profissionais da assistência e 

administração de um instituto de 

radioterapia da Holanda. 

Intervenção Multifacetada: 

Workshops sobre CSP; Relatórios de 

incidente; sistema de comunicação. 

Com base nos resultados a cultura 

de segurança do paciente melhorou 

significativamente devido as 

atividades e reorganização aos 

cuidados de gestão, a fim de 

facilitar a melhoria contínua. 

Donnelly, 2009 Implementação de um programa de 

segurança do paciente implementado em 

um departamento de Radiologia.  

 

(20); profissionais da assistência 

de um departamento de 

radiologia. 

Intervenção Multifacetada: 

Treinamento de prevenção de erro 

para todos os trabalhadores, 

programa técnico de segurança, 

prêmios de segurança, formação, 

rodadas operacionais com líderes de 

radiologia, plano de ação de 

segurança, programa de lições 

aprendidas. 

Conclui-se que o programa teve um 

efeito positivo sobre o desempenho 

em segurança do paciente. 

AbuAlRub, 2014 Estudo quase experimental sem grupo 

controle, foi utilizado para examinar o 

impacto do programa de educação 

relativa segurança do paciente entre 

(57); Enfermeiros de um hospital 

especializado na região central da 

Jordânia. 

Intervenção Educativa: Workshops e 

oficinas; Programas educacionais 

sobre a segurança do paciente. 

Os resultados do estudo sugerem 

que intervenções educativas de 

segurança podem ser usadas por 

administradores de enfermagem 
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enfermeiros. para aprimorar subculturas de 

segurança, tais como 

"comunicação" e "culpa livre”, e 

para diminuir a taxa de eventos 

adversos. 

Burström, 2014* Estudo transversal repetido, usando o 

questionário HSOPSC antes e depois de 

uma intervenção de melhoria da 

qualidade no departamento emergência 

de dois hospitais, um hospital do 

município e um hospital universitário do 

centro de Sweden. 

(586); Médicos enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem dos 

hospitais participantes. 

Projeto de melhoria de qualidade 

baseado nos princípios de melhoria 

 contínua, usando o ciclo PDSA 

(planejar, fazer, estudar e agir) 

envolvendo as especialidades do 

hospital. 

O resultado mostrou mudanças na 

cultura de segurança do paciente e 

auto-estima, principalmente em 

relação ao trabelho em equipe e 

abertura para comunicação. 

Benn, 2012* Projeto longitudinal com grupo 

Individual repetido com medição em 12 

meses de seguimento. 

(284); Profissionais da assistência 

do departamento de serviços 

anestésico de um grande hospital 

universitário no Reino Unido. 

Intervenção Multifacetada: 

Intervenções focadas: na segurança 

centrada no paciente; impactando 

sobre liderança hospital, 

comunicação, organização e clima de 

segurança. 

Uma gama de fatores social, 

cultural organizacionais podem ser 

sensíveis a este tipo de intervenção, 

mas o efeito mensurável é 

pequeno. 

Storm, 2014* Um estudo quase experimental, composto 

por dois grupos: grupo controle e grupo 

intervenção com profissionais de saúde 

de uma área geográfica que cobre uma 

autoridade regional de saúde norueguesa. 

Os profissionais dos hospitais foram 

avaliados pelo HSOPSC e os 

profissionais dos lares de idosos foram 

avaliados pelo instrumento Nursing 

Home Survey on Patient Safety Culture. 

(Não relatado); A população de 

estudo serão os profissionais de 

saúde que trabalham em serviços 

de saúde de um hospital 

universitário) e os profissionais de 

saúde que trabalham em lares de 

idosos. As unidades de 

enfermarias selecionadas para 

grupos intervenção e controle 

foram a partir de duas seções 

(Medicina Interna e de 

emergência) dentro do mesmo 

hospital, enquanto lar de idosos 

será por três enfermarias de 

diferentes casas. 

Intervenção Educativa: Englobando a 

sensibilização; plataforma de 

discussão para a troca de 

conhecimento e aprendizagem entre 

os diferentes níveis e unidades de 

cuidados e melhoria da cultura de 

segurança do paciente, em particular, 

nos cuidados de transição. 

A principal contribuição do estudo 

foi o conhecimento dos 

componentes influentes de nível 

transversal de um programa 

educacional para profissionais de 

saúde. 

Hoffmann, 2014* Ensaio controlado randomizado aberto, 

com 60 práticas gerais com uso do FaTrix 

(matriz de segurança do paciente 

(60); Profissionais da assistência à 

saúde de hospitais do sul de 

Hesse. 

 Educação sobre segurança do 

paciente através de seminário sobre 

segurança gerenciamento de erros no 

Auto-avaliação e reflexão baseada 

em equipe levou a um número 

considerável de ações destinadas a 
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Frankfurt). Instituto de Clínica Geral em 

Frankfurt e avaliação da CSP antes e 

após a intervenção 

melhorar cultura de segurança, mas 

não resultam numa alteração 

mensurável de estruturas, 

processos organizacionais e de 

clima de segurança. 
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 Os resultados destes estudos mostram que a CSP teve evolução positiva na segunda 

avaliação, porém em dimensões específicas, não havendo melhora em todas as dimensões 

propostas pelos instrumentos. Os principais instrumentos de avaliação utilizados foram o 

HSOPSC e o SAQ. Não foram encontrados estudos que evidenciam sobre as ações em saúde 

pública (gestão externa) que devem ser feitas para a promoção da CSP, o qual é foco desta 

pesquisa. 

 Com isto a AHRQ constatou que não existe uma base de evidências emergentes 

dedicadas a análise de práticas que promovam CSP, e sugere que novas pesquisas sejam 

realizadas com maior rigor metodológico somado a melhor descrição das intervenções 

(AHRQ, 2013) 

 Os estudos encontrados por busca extra, demonstraram um desfecho semelhante a 

revisão da AHRQ, as metodologias eram distintas e sempre intervenções locais, em uma dada 

unidade hospitalar ou em um grupo específico de profissionais. Logo, por mais que os estudos 

demonstrassem melhorias após a intervenção o efeito mensurável sobre a cultura era pequeno. 

 Tanto na revisão sistemática da AHRQ como na busca extra, não foram encontrados 

artigos referentes a intervenções externas e seus efeitos sobre a CSP. O Brasil desenvolveu o 

PNSP que objetiva promover cultura por meio do incentivo à implantação de estruturas de 

liderança representadas pelos Núcleos de Segurança do Paciente, estímulo às práticas seguras 

com protocolos básicos de segurança e estímulo à gestão de riscos mediante a notificação e 

vigilância de eventos adversos. Assim, considerando as recomendações do NQF e os estudos 

sobre promoção de CSP revisados acima, foi construído um modelo teórico que explica como 

a deve ser realizada a promoção da CSP e relacionando com a implementação de um 

programa externo de indução da SP (Figura 2). 
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Figura 2. Modelo teórico de práticas para a promoção da CSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria

CONTEXTO INTERNO 

Recursos financeiros, físicos e humanos; acreditação. 

CONTEXTO EXTERNO 

Cultura, governo, social, econômico, Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

Cultura; Governo; Social; Econômico; Programa Nacional de Segurança do Paciente.  

Práticas Seguras 

Eventos Adversos 

Implantação de estruturas 

e sistemas de liderança 

para a segurança 

Monitorar, divulgar e intervir na 

CSP 

Educar para o trabalho em equipe 

e habilidades seguras 

Identificar e reduzir 

continuamente os riscos 

assistenciais 

Cultura de 

Segurança do 

Paciente 

Estrutura Processos Resultados Impacto 

Segurança do 

Paciente 

Gastos 
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O modelo teórico acima representa um conjunto de fatores contribuintes que tentam 

explicar como promover CSP e estão classificados segundo a tríade estrutura, processo e 

resultado, proposta por Donabedian (DONABEDIAN, 1988). Características contextuais 

internas e/ou externas ao serviço de saúde modulam tanto as estruturas como processos que 

pretendem impactar na melhoria da segurança do paciente (SHEKELLE et al, 2013).  

 O contexto interno engloba a estruturas dos estabelecimentos, tais como: recursos 

financeiros que auxiliam o desenvolvimento de intervenções e construção sistemas voltados a 

segurança, estes recursos estão diretamente ligados à fonte de financiamento hospitalar; 

recursos físicos relacionados à infraestrutura hospitalar (medicamentos, estrutura física (para 

os diversos tipos de atendimento), presença de núcleo de educação permanente e núcleo de 

segurança do paciente, tamanho do hospital e equipamentos básicos as necessidades locais); 

quantidade e qualificação dos recursos humanos; e a presença ou ausência de acreditação, que 

pode ser um preditor da qualidade do serviço de saúde e da CSP local.  

 O contexto externo engloba fatores como: a cultura, que leva o profissional a ter 

percepção, hábitos, valores, competência e comportamentos que geram cuidados seguros em 

saúde; o governo que influencia diretamente a segurança do paciente principalmente quando 

este tem enfoque prioritário para ações na saúde, através de incentivos e políticas públicas 

voltadas a melhoria do cuidado em saúde; o fator social também é um contribuinte para a 

promoção da CSP uma vez que influencia diretamente as relações humanas e de trabalho 

permitindo a ampliação do conhecimento sobre segurança do paciente bem como facilitando 

hábitos e percepções seguras. Por fim o fator econômico pode facilitar, por meio do 

financiamento, a execução de programas e sistemas que promovam a segurança nos serviços 

de saúde.  

 Sofrendo influência dos contextos, a CSP pode ser desenvolvida por meio de 

estruturas e processos seguros, como destacadas pelas práticas propostas pelo NQF (NQF, 

2010). A implantação de estruturas e sistemas de liderança para a segurança envolve uma 

gestão que deve ser proativa, e estar voltada às necessidades do cuidado seguro em saúde. Ela 

é o fator mais importante para transformar as barreiras à consciência, responsabilidade, 

capacidade e ação em aceleradores de melhoria de desempenho e de transformação 

(GOVIER, 2009; GOWEN, 2009), logo falha na execução de estratégias de liderança é um 

componente importante de para o surgimento de problemas de segurança (DENHAM, 2008). 

O papel de líderes é fundamental para a cultura das organizações, já que os líderes conduzem 

valores, valores dirigem comportamentos, e comportamentos impulsionam o desempenho. Os 

comportamentos coletivos de uma organização definem sua cultura (DENHAM, 2007). 
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 Por meio da estrutura de liderança, os estabelecimentos de saúde podem desenvolver 

processos como o monitoramento, intervenção e feedback sobre a CSP. Este deve ser 

realizado pelo menos uma vez ao ano, onde os líderes devem avaliar a segurança e qualidade 

da cultura da organização usando uma ferramenta de pesquisa válida, consistente e confiável 

ao ambiente no qual ela será aplicada e que é conceituada em torno de domínios tais como 

trabalho em equipe, liderança, comunicação e abertura à comunicação. (DEILKÅS, 2008; 

IHI, 2009; RELIHAN, 2009). Os dados desta avaliação devem ser divulgados aos 

profissionais a fim de esclarecer a CSP no hospital servindo de base para a conscientização 

bem como, ser o passo inicial para o planejamento de intervenções específicas para a melhoria 

da segurança do paciente. 

 A terceira recomendação do NQF envolve a educação para o trabalho em equipe e 

desenvolvimento de habilidades em segurança do paciente. Neste caso as organizações de 

saúde devem criar uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de cuidados, através 

do treinamento para o trabalho em equipe, desenvolvendo competências, aprendizagem 

continuada e intervenções de melhoria no desempenho, já que o trabalho em equipe é fator 

determinante na redução de danos evitáveis para os pacientes (IHI, 2009; JCR, 2010). Caso os 

profissionais não recebam formação sobre as habilidades em segurança, será difícil que a CSP 

apareça.  

 A identificação e redução de riscos envolvem a última prática de promoção da CSP 

proposta pelo NQF. Esta prática envolve a contínua identificação e comunicação aberta a 

todos os níveis da organização, pois esta transparência promoverá a redução dos riscos que 

podem surgir no cuidado em saúde (APOLD, 2006; CONWAY, 2008).  

 Assim como mostrado no modelo teórico, os contextos (interno e externo), 

influenciam ao desenvolvimento de estrutura e processos adequados, voltados a segurança, 

que podem promover como resultado a melhoria da CSP. Esta pode levar a maior adesão às 

práticas seguras de cuidado pelos profissionais envolvidos impactando na promoção da 

segurança do paciente e diminuição dos eventos adversos. Não foram identificados na 

literatura estudos que expliquem a relação entre CSP e práticas seguras, por isto na 

explanação deste modelo foi indicado que possuir boa CSP pode influenciar a realização de 

práticas seguras. 

 Além disto, como destaque deste modelo temos uma política nacional influenciando 

diretamente a CSP (PNSP), que possui em seus objetivos mecanismos de promoção de CSP 

semelhantes às práticas seguras do NQF, onde as estruturas e sistemas de liderança são 

representados pelos Núcleos de segurança do paciente a nível estadual, municipal e nos 
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estabelecimentos de saúde; o trabalho em equipe e desenvolvimento de habilidades é 

representado pelo eixo ensino do PNSP e; a identificação e redução contínua dos riscos 

assistenciais são representados pela gestão de risco que envolve a criação de protocolos, plano 

de segurança do paciente e a notificação de incidentes em saúde.  

 Logo, por ser uma intervenção externa que possui ações semelhantes às 

recomendações internacionais de promoção da segurança do paciente (NQF, 2010), é razoável 

pensar que o PNSP pode alcançar seu objetivo de influenciar a CSP nos serviços de saúde 

brasileiros. Este pressuposto é o ponto de partida desta dissertação e que provocou a 

elaboração dos objetivos descritos no tópico seguinte.  
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3 OBJETIVOS 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar o efeito do Programa Nacional de Segurança do Paciente na Cultura de 

Segurança do Paciente em hospitais. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a melhoria da CSP antes e após o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente; 

 Comparar a evolução da CSP em hospitais com diferentes perfis; 

 Identificar prioridades de melhoria que permanecem após o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente. 
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4 METODOLOGIA 
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4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada neste estudo seguiu as diretrizes propostas pelo instrumento 

SQUIRE (Standards for Quality Improvement Reporting Excellence). 

 

4.1 CONTEXTO DO ESTUDO 

 Este estudo foi realizado no contexto dos hospitais do Rio Grande do Norte (RN), sob 

a política nacional externa (PNSP), este contexto é potencialmente influente na CSP. O RN 

representa 6,6% do PIB do Nordeste e 0,9% do PIB nacional, sendo a 18ª economia do país, 

com IDH de 0,684 (considerado médio), porém sua classificação encontra-se abaixo da média 

brasileira (0,727) (IBGE, internet). Avaliações pontuais ou rotineiras da cultura que rodeia os 

serviços de saúde são inexistente no RN. Antes de 2013, não havia uma cultura de segurança 

estabelecida, como também era desconhecida a magnitude e prevenção dos erros e EA no 

sistema estadual ou municipal de saúde. 

 Buscando a representatividade da amostra de hospitais para a região, assim como a 

viabilidade do estudo, buscou-se selecionar o de maior porte dentro dos diferentes perfis 

existentes (federal, estadual e privado). 

 Quanto ao contexto interno dos hospitais, o estadual é o de maior porte entre os 24 

hospitais públicos estaduais do RN. É um hospital geral com pronto atendimento, sendo 

referência em Traumatologia e Urgência para o estado, apresentando 270 leitos. O arranjo 

organizacional é de administração direta pelo governo estadual. A instituição apresentava 

Núcleo de Educação Permanente (NEP), porém o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 

estava em fase de constituição, e ainda, o serviço não possuía sistema de notificação interno 

de incidentes. 

 O hospital privado selecionado é um dos três maiores dentre os hospitais privados do 

estado, sendo o único hospital do RN com selo de acreditação (nível 1) da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA). É um hospital geral com pronto atendimento e possui 86 

leitos. Seu arranjo organizacional é privado sem fins lucrativos, administrado por uma 

cooperativa médica. Possuía NSP e NEP, porém não apresentava sistema de notificação de 

EA interno. Tem como público alvo cidadãos de classe média e alta que possuem plano de 

saúde, não faz parte da rede sentinela* e não atende pacientes do SUS. 
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 O hospital público federal selecionado é o maior dentre os quatro hospitais federais do 

estado. Seu arranjo organizacional é de administração indireta por meio de uma empresa 

pública, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, desde 2014. O hospital é geral 

sem pronto atendimento e possui 242 leitos. Apresenta Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) recém-implantado, sistema de notificação de incidentes interno e núcleo de educação 

permanente. Trata-se de um hospital universitário, certificado como hospital de ensino e 

pertencente a rede de hospitais sentinela. 

 

4.2 INTERVENÇÃO (REGUAMENTAÇÃO NACIONAL) 

 O Brasil é um país em que as políticas para a segurança do paciente ganharam impulso 

principalmente após o PNSP, pois as iniciativas prévias eram isoladas da agência reguladora, 

com limitados efeitos e concentradas nos objetivos globais da OMS. 

 O foco de análise desta pesquisa é uma intervenção nacional externa de saúde não 

controlada pelos pesquisadores, o PNSP. Um programa nacional criado pelo Ministério da 

Saúde do Brasil em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

sendo esta à agência reguladora brasileira responsável pelo licenciamento dos serviços de 

saúde. 

 Esta regulamentação nacional externa objetiva promover e apoiar a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e 

gestão de serviços de saúde, bem como promover a CSP com ênfase no aprendizado e 

aprimoramento organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção 

de incidentes nestes locais.  

 Os objetivos do PNSP envolvem: criação dos Núcleos de Segurança do Paciente a 

nível estadual, municipal e nos estabelecimentos de saúde. Formação do eixo ensino que 

propõe fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e 

pós-graduação na área da saúde, bem como desenvolvimento de pesquisas sobre a segurança 

do paciente. Por fim o estímulo a notificação, monitoramento de EA e implementação de 

planos que incluem protocolos para identificação e redução do risco. Estas propostas de 

intervenção se identificam as propostas do NQF para promoção de CSP (NQF, 2010) 

 

 

4.3 ABORDAGEM PARA AVALIAR O EFEITO DA INTERVENÇÃO 

Trata-se de um delineamento quase experimental do tipo antes e depois, de natureza 

quantitativa, e uma abordagem descritivo-analítica. Os dados foram coletados por meio de um 
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questionário digital autopreenchido por profissionais da assistência à saúde e da gestão de três 

hospitais de uma capital do Nordeste do Brasil com diferentes tipos de gestão, a saber: 

federal, estadual e privado. A coleta foi realizada em dois períodos: três meses antes e quinze 

meses após a regulamentação do PNSP.  

 Os dados da primeira coleta (2013) foram extraídos de um estudo para análise das 

propriedades psicométricas do HSOPSC (MELO, 2015). A segunda coleta dos dados (2015) 

foi realizada para avaliação da CSP nos mesmos hospitais participantes da etapa de validação 

do instrumento, fundamentando-se no objetivo da avaliação da evolução da CSP, onde os 

dados puderam ser transformados em relatórios para os estabelecimentos participantes 

contendo uma análise da CSP após a implementação do PNSP, agregando ainda possíveis 

propostas de melhorias. 

 

4.4 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 O instrumento utilizado para avaliar a CSP foi o questionário autoadministrado 

HSOPSC adaptado à realidade brasileira, disposto de 42 questões que medem 12 Dimensões 

(D) da CSP (REIS; LANGUARDIA; MARTINS, 2012; GAMA et al, 2013): D1. Frequência 

de eventos notificados (3 itens); D2. Percepção de segurança (4 itens); D3. Expectativas e 

ações da direção/supervisão da unidade/serviço que favorecem a segurança (4 itens); D4. 

Aprendizagem organizacional / melhoria continuada (3 itens); D5. Trabalho em equipe na 

unidade / serviço (4 itens); D6. Abertura para comunicações (3 itens); D7. Feedback e 

comunicação sobre erros (3 itens); D8. Resposta não punitiva para erros (3 itens);  D9. 

Dimensionamento de pessoal (4 itens); D10. Apoio da gerência do hospital para a segurança 

do paciente (3 itens); D11. Trabalho em equipe entre unidades (4 itens); D12. Problemas em 

mudanças de turno e transições entre unidades/serviços (4 itens). 

 As 42 questões relativas à CSP foram construídas baseadas em uma escala tipo likert 

de 5 alternativas (variando de discordo totalmente - 1 - a concordo totalmente - 5 - ou 

variando de nunca - 1 - a sempre - 5 -). Adicionalmente, possui uma pergunta de qualificação 

global do nível de segurança do paciente com pontuação entre zero a dez com cinco 

alternativas: péssimo (1-2), ruim (3-4), regular (5-6), bom (7-8), excelente (9-10), exprimindo 

a percepção do indivíduo sobre a segurança do paciente naquele hospital e uma pergunta 

sobre a quantidade de incidentes de segurança notificados pelo profissional no último ano. 
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O instrumento possui itens construídos positivamente, ou seja, a resposta concordante 

a estes é positiva para a cultura de segurança, bem como itens escritos negativamente, cujas 

respostas discordantes são igualmente positivas para cultura de segurança. 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 Inicialmente o questionário foi enviado por e-mail a todos os funcionários ativos 

cadastrados na lista de cada hospital. Com o intuito de se obter o máximo de respostas 

possíveis, foram feitas três tentativas por e-mail para cada hospital no período de 7, 10 e 15 

dias. Os pesquisadores complementaram a coleta em cada instituição portando aparelhos 

eletrônicos: Tablets e Smartphones com sistema operacional mínimo Android 4.0, contendo o 

software ad hoc desenvolvido para coleta e análise automática de dados: E-Questionário de 

Cultura de Segurança do Paciente Hospitalar. Este software contém o questionário HSOPSC e 

foi utilizado por promover uma coleta offline e segura, permitindo a realização da pesquisa 

com os profissionais que não responderam aos e-mails. 

 

4.6 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 A população alvo foi profissionais de saúde que trabalham em hospitais brasileiros. 

Para viabilizar o estudo, definiu-se que os profissionais participantes deveriam possuir 

vínculo contratual, fixo ou temporário, com uma das instituições selecionadas, ligados à 

assistência ou a gestão e logística hospitalar. Além disso, a fim de tornar fidedignas as 

informações e diminuindo os riscos de incluir na amostra os profissionais que não trabalham 

no hospital, ao se encaminhar os questionários foram descartados profissionais que 

realizavam substituições. 

 Na primeira coleta foi definido um mínimo de 150 participantes no total de hospitais, 

já na segunda avaliação foi estabelecido um mínimo de 150 participantes por instituição. Não 

foi realizado cálculo amostral, pois inicialmente a pesquisa tinha função administrativa para a 

melhoria da segurança. Todos os participantes foram inicialmente convidados a responder ao 

questionário por via eletrônica e posteriormente ocorreu coleta de forma presencial em três 

turnos, para tentar garantir a representatividade. 

 

 

 

4.7 VARIÁVEIS DO ESTUDO 
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 A variável dependente deste estudo é baseada na diferença do nível de CSP antes e 

após a implementação do PNSP (melhorias absoluta e relativa). Utilizaram-se 16 indicadores, 

sendo 14 indicadores simples (12 deles referentes às 12 dimensões do HSOPSC, um deles 

referente à percepção de segurança baseada na nota atribuída a segurança no hospital e outro 

relativo à frequência de profissionais que notificaram EA no último ano) e dois compostos 

(um referente ao agregado de respostas positivas ao total de 12 dimensões da CSP e outro 

mediante um índice de CSP baseado nas dimensões da CSP, na percepção de segurança e na 

frequência de notificações de eventos adversos).  

 A única variável independente potencialmente preditora do nível de cultura de 

segurança do paciente utilizada foi o tipo de perfil hospitalar (público federal, público 

estadual ou privado), que refletia o contexto interno.  

 Outras variáveis foram utilizadas para caracterizar a amostra: anos de trabalho na 

profissão, anos de trabalho no hospital, anos de trabalho no serviço, horas de trabalho 

semanais, profissão (médico, enfermeiro, farmacêutico e outros) e unidade ou serviço 

(médico, cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva – UTI, farmácia e outros). 

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 Inicialmente foi realizada a caracterização da amostra, contextualizando os 

participantes segundo sexo, ocupação, unidade de trabalho e horas semanais trabalhadas.  

 Para avaliar o nível de CSP antes e após o PNSP, as respostas a cada um dos 42 itens 

do questionário foram categorizadas em negativas, neutras e positivas (os dados perdidos 

foram considerados como respostas neutras). Posteriormente foram calculados os 14 

indicadores simples: média das notas para a segurança do paciente (NOTA), correspondente à 

média aritmética de todas as notas gerais da SP (excluindo-se os dados atípicos) em uma 

escala de 0 a 10, e posteriormente multiplicada por 10, para ficar numa escala de 0 a 100, 

comparável com os demais indicadores. Porcentagem de profissionais que notificaram EA nos 

últimos 12 meses (% notificantes) e Porcentagem de Respostas Positivas (PRP) para cada 

uma das 12 dimensões. Este último indicador simples pode classificar as dimensões avaliadas 

como fortalezas, quando as respostas aos itens perfazem 75% ou mais de respostas positivas 

(respondendo concordo ou concordo totalmente aos itens escritos positivamente ou discordo 

ou discordo totalmente aos itens escritos negativamente) ou fragilidades cujos percentuais de 

repostas positivas são inferiores a 50%. 

 Utilizando estes indicadores simples, foram calculados outros dois indicadores 

compostos: Porcentagem de Resposta Positiva total (PRPt), correspondente à média 
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aritmética das porcentagens de respostas positivas as 12 dimensões do instrumento; e Índice 

de CSP, baseado nos subindicadores simples NOTA, %notificantes e PRPt, sendo o cálculo 

realizado por meio da média aritmética destes indicadores, como mostrado na fórmula abaixo: 

Índice CSP = NOTA+ %notificantes + PRPt 

3 

 Para cada um destes indicadores foram calculados nas duas avaliações a estimação 

pontual e intervalar, considerando um intervalo de confiança de 95%.  

Para avaliar a evolução da CSP após o PNSP, foram calculadas as melhorias absolutas 

(p2-p1) e relativas [(p2-p1/1-p1)*100] (SATURNO-HERNÁNDEZ, 2015). A melhoria 

relativa é uma medida que considera os diferentes pontos de partida dos hospitais, para uma 

melhora comparação da evolução da CSP nos hospitais e comparação entre os indicadores no 

total. A significância da melhoria absoluta foi avaliada após teste da normalidade dos dados 

mediante o teste de Kolmogorov Smirnov, e finalmente com o teste t de Student para 

amostras independentes, nas variáveis que apresentaram distribuição normal, e teste de Mann 

Whitney, naquelas sem distribuição normal. Quanto aos indicadores Índice de CSP e 

%notificantes, a análise da significância estatística da melhoria foi realizada utilizando-se o 

teste do valor de Z unilateral, testando a hipótese de melhoria.  

 Para comparar se houve variabilidade significativa na melhoria entre os diferentes 

hospitais, comparou-se a variabilidade da melhoria absoluta dos indicadores simples PRP por 

dimensão e NOTA. Mediante o teste ANOVA de um fator juntamente com o teste de Levene, 

para verificar a homogeneidade da variância, que foi rejeitada, utilizou-se o estatístico robusto 

F de Brown–Forsythe e o teste post hoc de Games-Howell. Foi adotado o nível de 

significância de 5% e as hipóteses nulas (a CSP não melhora após o PNSP; os hospitais não 

diferem quanto à melhoria da CSP) foram rejeitadas quando o p-valor foi menor que 0,05. 

 

4.9 CRITÉRIOS ÉTICOS 

 Os dados foram coletados e analisados com ciência e autorização formal das três 

instituições participantes. O presente estudo contou com financiamento interno do projeto de 

ações integradas federal e cumpriu os preceitos éticos para pesquisa, com projeto submetido e 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

sob parecer nº 1.462.434. 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 O perfil de participantes desta pesquisa corresponde à realidade local do 

dimensionamento de profissionais nos hospitais. Um total de 665 questionários foram 

respondidos, sendo 215 na primeira avaliação e 450 na segunda. O sexo de maior prevalência 

foi o feminino com 72% e 79% de participantes no total das duas avaliações respectivamente, 

as principais profissões que estiveram representadas na amostra foram de profissionais ligados 

à assistência, destacando-se: os técnicos e auxiliares de enfermagem (32,5% na primeira 

avaliação e 55,6% na segunda), que são profissionais de nível médio. Os profissionais de 

nível superior da enfermagem (18,2% na primeira avaliação e 16,5% na segunda), e o grupo 

formado pelos demais profissionais (34,9 e 20,8% respectivamente). Além disso, a maioria 

dos profissionais possui experiência na instituição onde prestam serviço, como evidenciado 

pelo tempo de trabalho, onde 100% e 82%, respectivamente nas avaliações, trabalham há 

mais de um ano nos hospitais, como também pelas horas trabalhadas semanalmente, onde 

quase a totalidade da amostra para ambas avaliações (90,7% na primeira e 94,6% na segunda 

avaliação) trabalhavam mais de 20 horas semanais (Tabela 1).  
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Tabela 1. Descrição da amostra por hospital nas duas avaliações, Brasil, 2015. 
VARIÁVEIS AVALIAÇÃO 1  TOTAL  AVALIAÇÃO 2 TOTAL 

H1 H2    H3 AVALIAÇÃO 1 H1     H2  H3 AVALIAÇÃO 2 

n=59 n=84 n=72 n=215 n=150 n=150 n= 150 n=450 

% % % % % % % % 

Sexo         

Masculino 32,1  26,5 18,4 28,0 30,3 13,5  19,0 21,0 

Feminino 67,9  73,5 81,6 72,0 69,7 86,5 81,0 79,0 

Profissão         

Enfermeiros 12,5 18,1 22,9 18,2 17,7 13,8 18,1 16,5 

Técnicos e auxiliares de 

enfermagem 

50,0 19,3  34,3 32,5 49,6  50,0 67,7 55,6 

Médico 3,6 16,9 10,0 11,0 7,1 4,3 2,8 4,7 

Farmacêuticos 7,1 2,4 1,4 3,3 0,0 3,6  3,5 2,4 

Outros 26,8 43,4 31,4 34,9 25,5 28,3 9,0 20,8 

Tempo de trabalho no 

hospital 

        

Menos que 1 ano 1,8 0,0    0,0 0,5 15,8 12,9 26,3 18,0 

1 a 5 anos 58,2 40,5 58,8 51,2 43,1 42,9  43,0 43,2 

6 a 15 anos 40,0 19,2 22,1 25,6 41,1 18,4 27,7 29,1 

16 anos ou mais 0,0 40,3 19,1 22,7 0,0 25,8 3,0 9,7 

Contato direto com paciente         

Sim 74,5 75,6 84,3 78,3 73,5  80,3 94,6 82,7 

Não 25,5 24,4 15,7 21,7 26,5 19,7  5,40 17,3 

Horas semanais trabalhadas       

Até 20 horas 11,1 6,2 11,4 9,3 8,0 5,4 4,8 5,4 

Entre 21 à 39 horas 40,8 30,8 44,3 38,1 34,0 61,2 74,7 56,6 

40 horas ou mais 48,1 63,0 44,3 52,6 58,0 33,4 20,5 38,0 



73 

 

 

5.2 MELHORIA DA CULTURA DE SEGURANÇA APÓS O PNSP 

 A CSP teve evolução positiva de forma consistente após a implementação do PNSP. 

Para o total de hospitais, foi observada melhoria significativa (p<0,05) em 13 dos 16 

indicadores medidos. Por exemplo, a percepção de segurança (NOTA) teve Melhoria 

Absoluta de 7,7% (p-valor<0,001), o desempenho geral nas dimensões da CSP (PRPt) teve 

Melhoria Absoluta de 14,8% (p-valor<0,001) e foi constatada melhoria significativa (p-

valor<0,05) em 11 das 12 dimensões avaliadas (Tabela 2).  

 A evolução positiva da CSP também é destacada pela quantidade de fortalezas e 

fragilidades nas 12 dimensões da CSP medidas pelo HSOPSC. No total de hospitais, havia na 

primeira avaliação 11 dimensões classificadas como fragilidades, com exceção da dimensão 

“Expectativas e ações da direção/supervisão da unidade/serviço que favorecem a segurança”, 

nesta mesma avaliação não houve dimensões com percentual para serem fortaleza. Na 

segunda avaliação apenas seis das doze dimensões apresentaram classificação de fragilidade e 

a dimensão “Aprendizagem organizacional / melhoria continuada” tornou-se uma fortaleza 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Descrição das melhorias nos indicadores simples e compostos no total de hospitais, Brasil, 

2015. 

Indicador Avaliação 1 

p1 (IC95%) 

Avaliação 2 

p2 (IC95%) 

Melhoria 

Absoluta 

 (p2-p1) 

% 

Melhoria 

Relativa 

[(p2-p1/1-

p1)*100] 

% 

p-valor 

TODOS OS HOSPITAIS (n1= 215; n2= 450) 

D1 20,4‡ (16,1-24,8) 46,6‡ (42,5-50,6) 26,2 32,9 <0,001* 

D2 37,4‡ (30,9-43,8) 45,7‡ (43,8-49,6) 8,3 13,2 <0,001* 

D3 64,6 (59,6-69,6) 68,4 (65,3-71,5) 3,8 10,7 0,212 

D4 39,2‡ (34,1-44,3) 76,5┼ (73,5-79,4) 37,3 61,3 <0,001* 

D5 44,3‡ (38,8-49,7) 74,9 (72,1-77,7) 30,6 54,9 <0,001* 

D6 49,3‡ (44,3-54,2) 55,4 (52,2-58,6) 6,1 12,0 0,041* 

D7 30,0‡ (25,2-34,8) 50,7 (47,0-54,3) 20,7 29,5 <0,001* 

D8 20,3‡ (16,7-23,9) 26,6‡ (23,2-28,7) 6,3 79,0 0,017* 

D9 43,8‡ (39,5-48,1) 49,1‡ (46,4-51,9) 5,3 9,4 0,042* 

D10 24,6‡ (21,7-27,5) 30,1‡ (28,1-32,1) 5,5 7,2 0,002* 

D11 45,3‡ (40,2-50,4) 53 (49,8-56,2) 7,7 14,0 0,010* 
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 O indicador referente às notificações de EA (%notificantes) foi o único que piorou no 

aglomerado de hospitais, o que pode ter prejudicado a significância estatística da melhoria do 

Índice CSP (Tabela 2 e Figura 3), já que este é composto pelos indicadores: PRPt, NOTA 

(estes dois apresentando melhoria estatisticamente significativa) e %notificantes. Assim, a 

hipótese de melhoria do Índice CSP não comprovada, embora o resultado tenha sido 

marginalmente significativo, com Melhoria Absoluta de 6,8% e p-valor=0,051. 

D12 26,2‡ (22,1-30,4) 48,8‡ (45,6-52,1) 22,6 30,6 <0,001* 

PRPt 38,0 (35,6-40,5) 52,8 (51,8-54,0) 14,8 23,8 <0,001* 

NOTA 63,6 (60,4-66,8) 71,3 (69,5-73,1) 7,7 21,1 <0,001* 

%notificantes 20,9 (15,4-26,3) 18,8 (15,1-22,4) -2,1 - - 

Índice CSP 40,8 (34,2-47,3) 47,6 (42,9-52,2) 6,8 11,4 0,051 

p1 e p2= porcentagem de respostas positivas na avaliação 1 e 2, respectivamente 

n1 e n2 = tamanho da amostra na avaliação 1 e 2, respectivamente 

PRPt = Porcentagem de Respostas Positivas total 

NOTA = Média das notas gerais a segurança do paciente multiplicado por 10 

Índice de CSP: média aritmética da NOTA, % notificantes e PRPt total 

* = Significância estatística 

┼ = Dimensão classificada como fortaleza 

‡ = Dimensão classificada como fragilidade 
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Figura 3. Evolução dos indicadores: %notificantes, NOTA, PRPt e Índice de CSP, por hospital e total, Brasil, 2015 
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 Os melhores valores da CSP nas dimensões também podem ser observados no gráfico 

de radar (Figura 4), que demonstra os percentuais de resposta às 12 dimensões da CSP. Na 

segunda avaliação (após a regulamentação do PNSP) houve maior percentual de respostas 

positivas as dimensões, logo se observa uma maior área correspondente às respostas positivas 

em relação à cultura de segurança. Além disto, na análise do agregado dos hospitais, não 

ocorre nenhuma interseção entre os valores obtidos nas duas avaliações demonstrando 

melhoria em todas as dimensões do HSOPSC (Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentagem de respostas positivas nas 12 dimensões do HSOPSC nas duas avaliações por 

hospital e total, Brasil, 2015.  
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5.3 COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA SEGUNDO OS 

HOSPITAIS 

 Nos hospitais de forma individualizada, também houve melhoria consistente na CSP 

após a regulamentação nacional externa.  Observa-se melhoria significativa (p-valor<0,05) em 

sete indicadores do hospital privado, incluindo seis dimensões do HSOPSC (com amplitude 

da Melhoria Relativa de 38,2%, p-valor<0,001, até 74,3%, p-valor<0,001) e no indicador 

composto PRPt (Melhoria Relativa=19,2%, p-valor<0,001). No hospital estadual a evolução 

positiva ocorreu em 13 dos 16 indicadores que englobam 11 dimensões da CSP (Melhoria 

Relativa de 8,6%, p-valor=0,024, até 44,1%, p-valor<0,001), e os indicadores compostos 

PRPt (Melhoria Relativa=19,4%, p-valor<0,001) e NOTA (Melhoria Relativa=17,6%, p-

valor=0,002). Já o hospital federal apresentou evolução positiva em nove indicadores, sendo 

sete simples, referente as dimensões do instrumento utilizado (amplitude da Melhoria 

Relativa=15,8%, p-valor=0,014, até 71,6%, p-valor<0,001), e nos indicadores PRPt (Melhoria 

Relativa=26,2, p-valor<0,001) e NOTA, Melhoria Relativa=21,4, p-valor=0,003 (Tabela 3; 

Figura 3). 
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Tabela 3. Descrição das melhorias nos indicadores simples e compostos por hospital, Brasil, 

2015. 

Indicador Avaliação 1 

p1 (IC95%) 

Avaliação 2 

p2 (IC95%) 

Melhoria 

Absoluta 

 (p2-p1) 

% 

Melhoria Relativa 

[(p2-p1/1-p1)*100] 

% 

p-valor 

HOSPITAL 1 – PRIVADO (n1= 59; n2=150) 

D1 34,4‡ (23,8-45,0) 69,7 (63,3-76,1) 35,3 53,8 <0,001* 

D2 61,4 (54,5-68,3) 65,7 (61,4-70,1) 4,3 11,1 0,295 

D3 85,1┼ (78,3-92,0) 76,9┼ (72,2-81,8) -8,2 - 0.71 

D4 53,6 (41,7-65,6) 88,1┼ (84,1-92,2) 34,5 74,3 <0,001* 

D5 55,0 (44,1-66,0) 75,9┼ (71,4-80,5) 20,9 46,4 0,002* 

D6 63,2 (54,2-72,3) 55,4 (50,3-60,6) -7,8 - 0,126 

D7 44,6‡ (33,7-55,5) 70,6 (64,7-76,5) 26,0 47,4 <0,001* 

D8 26,6‡ (19,4-35,9) 29,8‡ (24,7-34,9) 3,2 4,3 0,662 

D9 66,5 (58,0-75,2) 53,6 (48,6-58,5) -12,9 - 0,005* 

D10 29,9‡ (25,7-34,1) 30,9‡ (27,9-33,9) 1,0 1,4 0,880 

D11 71,6 (63,2-79,9) 68,2 (63,0-73,4) -3,4 - 0,498 

D12 35,5‡ (26,1-45,0) 60,2 (54,8-65,5) 24,7 38,2 <0,001* 

PRPt 53,8 (50,3-57,4) 62,7 (59,9-65,6) 8,9 19,2 <0,001* 

NOTA  83,2 (80,1-86,4) 83,1 (81,1-85,0) -0,1 - 0,935 

%notificantes 25,4 (14,2-36,5) 34,6 (26,9-42,2) 9,2 12,3 0,399 

Índice CSP 54,1 (41,3-66,8) 60,1 (52,2-67,9) 6,0 13,0 0,285 

HOSPITAL 2- PÚBLICO ESTADUAL (n1=84; n2=150) 

D1 14,2‡ (7,8-20,7) 28,1‡ (22,1-34,2) 13,9 16,2 0,001* 

D2 21,1‡ (16,8-25,4) 27,1‡ (22,8-31,5) 6,0 7,7 0,052 

D3 47,0‡ (38,9-55,1) 59,2 (53,3-65,1) 12,2 23,0 0,016* 

D4 33,3‡ (26,1-40,5) 61,9 (56,3-67,5) 28,6 42,8 <0,001* 

D5 36,3‡ (28,0-44,5) 64,4 (59,1-69,6) 28,1 44,1 <0,001* 

D6 38,1‡ (30,3-45,8) 57,9 (52,2-63,6) 19,8 31,9 <0,001* 

D7 22,2‡ (15,5-28,9) 35,7‡ (29,7-41,8) 13,5 17,3 0,003* 

D8 15,8‡ (10,4-21,3) 24,1‡ (19,4-28,8) 8,3 9,8 0,029* 

D9 30‡ (25,2-34,8) 37,5‡ (33,8-41,3) 7,5 10,7 0,017* 

D10 17,4‡ (12,6-22,2) 24,6‡ (20,9-28,2) 7,2 8,6 0,024* 
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D12 15,4‡ (10,7-20,2) 30,8‡ (25,8-35,9) 15,4 18,2 <0,001* 

PRPt 26,5 (23,4-29,5) 40,8 (37,8-43,8) 14,3 19,4 <0,001* 

NOTA 46,8 (41,9-51,7) 56,2 (52,9-56,4) 9,4 17,6 0,002* 

%notificantes 21,4 (12,6-30,1) 10,6 (5,6-15,5) -10,8 - - 

Índice CSP 31,5 (21,5-41,47) 35,8 (28,1-43,4) 4,3 6,2 0,245 

HOSPITAL 3 PÚBLICO FEDERAL (n1= 72; n2= 150) 

D1 16,2‡ (10,1-22,2) 41,5‡ (34,8-48,2) 25,3 30,1 <0,001* 

D2 36,8‡ (29,1-44,4) 46,8‡ (42,2-51,4) 10,0 15,8 0,014* 

D3 68,4 (59,9-76,8) 68,8 (63,8-73,8) 0,4 1,2 0,931 

D4 34,2‡ (26,3-42,1) 79,1┼ (74,5-83,7) 44,9 68,2 <0,001* 

D5 44,7‡ (35,2-54,3) 84,3┼ (80,2-88,4) 39,6 71,6 <0,001* 

D6 50,9 (42,5-59,3) 52,8 (47,1-58,6) 1,9 3,8 0,701 

D7 27,3‡ (19,7-34,9) 45,3‡ (39,7-50,9) 18,0 24,7 <0,001* 

D8 19,4‡ (14,0-24,8) 24‡ (19,5-28,5) 4,3 5,3 0,230 

D9 41,3‡ (33,8-48,8) 56,1 (51,1-61,2) 14,8 25,2 0,001* 

D10 28,7‡ (23,2-34,1) 34,8‡ (31,2-38,4) 6,1 8,5 0,087 

D11 50,6 (42,2-59,1) 55,3 (49,8-60,8) 4,7 9,5 0,353 

D12 31,2‡ (23,8-38,6) 55,3 (50,1-60,6) 24,1 35,0 <0,001* 

PRPt 38,6 (35,1-42,2) 54,7 (52,0-57,5) 16,1 26,2 <0,001* 

NOTA 67,3 (63,5-71,2) 74,3 (72,2-76,3) 7,0 21,4 0,003* 

%notificantes 16,6 (8,0-25,1) 11,3 (6,2-16,3) -5,3 - - 

Índice CSP 40,8 (29,4-52,1) 46,7 (38,7-54,6) 5,9 9,9 0,293 

p1 e p2= porcentagem de respostas positivas na avaliação 1 e 2, respectivamente 

n1 e n2 = tamanho da amostra na avaliação 1 e 2, respectivamente 

PRPt = Porcentagem de Respostas Positivas total 

NOTA = Média das notas gerais a segurança do paciente multiplicado por 10 

Índice de CSP: média aritmética da NOTA, % notificantes e PRPt total 

* = Significância estatística; ┼ = Dimensão classificada como fortaleza; ‡ = Dimensão classificada como 

fragilidade 
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 A quantidade de fortalezas nas dimensões analisadas melhorou em dois hospitais 

(privado e federal), com exceção da instituição estadual. O privado passou de uma para três 

fortalezas na segunda avaliação e a instituição federal, que na primeira avaliação não 

apresentou fortalezas, passou a apresentar duas dimensões com esta classificação. A 

quantidade de fragilidades também apresentou evolução positiva já que todas as instituições 

apresentaram menor número de dimensões com esta classificação após o PNSP. O hospital 

privado passou de cinco para duas fragilidades, o estadual passou de doze para oito e o federal 

passou de oito para cinco fragilidades na última avaliação (Tabela 3; Figura 4).  

 Foram comparadas as médias das Melhorias Relativas nas 12 dimensões avaliadas, 

junto à NOTA e %notificantes dos três hospitais, sendo observado que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p-valor=0,745) destes indicadores, concluindo que os hospitais 

evoluíram suas CSP de forma semelhante, assim o perfil hospitalar não foi determinante para 

demonstrar diferenças quanto a evolução da CSP. 

 Mesmo assim, a depender do tipo de gestão hospitalar a quantidade de indicadores que 

melhoraram foi diferente, o que demonstra que o contexto interno de cada hospital pode 

modular a evolução da CSP. Houve hospitais que apresentaram maior quantidade de 

indicadores com melhoria significativa (p-valor<0,05) que outros; Dos 16 de indicadores 

avaliados (sendo 12 indicadores referentes as dimensões do HSOPSC junto a PRPt, NOTA, 

%notificantes e Índice de CSP), o hospital estadual foi o que mais obteve melhoria nos 

indicadores de forma significativa (em 13 dos 16 indicadores avaliados), o federal foi 

intermediário entre as três instituições, pois apresentou melhoria em nove indicadores. Nesta 

classificação o hospital privado foi o que apresentou a menor quantidade de indicadores com 

evolução significativa, em apenas sete dos indicadores, (Tabela 3; Figura 4). 

  

5.4 PRINCIPAIS FRAGILIDADES E PRIORIDADES DE MELHORIA 

 Alguns indicadores avaliados não melhoraram de forma significativa após o PNSP e 

outros permanecem com valores muito baixos. Dentre as dimensões avaliadas do HSOPSC, a 

única em relação a todos os hospitais que não apresentou melhoria estatisticamente 

significativa foi: "expectativas e ações da direção/supervisão da unidade/serviço que 

favorecem a segurança", junto a esta o indicador %notificantes destaca-se também com 

necessidade de ações de melhoria, visto que, em nenhuma instituição este indicador obteve 

melhoria estatisticamente significativa e ainda nos hospitais estadual e federal bem como no 

total de hospitais, este indicador obteve decréscimo, demonstrando problemas de cultura 

relacionados a baixa notificação de EA (Tabela 2-3; Figura 3). 
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 Os indicadores: “Resposta não punitiva para erros” e “Apoio da gerência do hospital 

para a segurança do paciente”, mesmo com melhoras estatisticamente significativas, ainda 

apresentam percentuais de respostas positivas muito baixas (26,6% e 30,1% respectivamente) 

após o PNSP. Assim estas dimensões da cultura destacam-se como prioritárias para o 

planejamento de intervenções de melhoria (Tabela 2; Figura 4). 
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6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

Contribuição geral do estudo 

Este estudo contribui originalmente para a compreensão de como melhorar a CSP a 

partir de intervenções externas ligadas à regulação e políticas de saúde. A maioria dos estudos 

sobre este tema (Quadro 1) tiveram por foco as intervenções internas de promoção da CSP nas 

instituições analisadas (BENN, 2012; BURSTRÖM, 2014; SIMONS, 2015) e as evidências 

sobre o que deve ser feito ainda são inconclusivas (AHRQ, 2013). Esta pesquisa evidencia 

ainda pontos em que a política de saúde não foi eficaz para melhorar a cultura nos hospitais 

avaliados e traz indícios da importância do contexto interno para modular o efeito das 

intervenções.  

O estudo detectou melhoria consistente da cultura de segurança nos hospitais 

participantes, o que sinaliza para a efetividade das ações nacionais externas de promoção da 

CSP implantadas no período do estudo, uma necessidade brasileira, diante da alta frequência 

de eventos adversos evitáveis identificados (MENDES et al, 2009). Esta pesquisa apresenta 

ainda padrões da CSP em hospitais brasileiros e permite a análise de objetivos não alcançados 

pela política e dimensões prioritárias de melhoria. 

 Por que houve melhoria da cultura de segurança do paciente? 

 As iniciativas internacionais evidenciam que a promoção da cultura é uma estratégia 

fundamental para a melhoria da segurança do paciente (NHS, 2004; NQF, 2010), como o 

PNSP é uma regulação nacional que tem como seu objetivo específico promover a cultura, 

possivelmente este foi um fator que influenciou a evolução positiva da CSP nos hospitais após 

este programa. 

A “regulação e estabelecimento de padrões” para os serviços de saúde é considerada 

uma das seis estratégias chaves de melhoria da qualidade dos sistemas de saúde. Apesar de ser 

geralmente a primeira a ser implantada, deve estar acompanhada de outras estratégias, como: 

“participação do usuário”, “informação”, “liderança”, “modelos de atenção” e 

“capacidade organizacional” (BENGOA et al, 2006). Berwick et al (2013), analisaram o 

sistema de saúde inglês sob a ótica da segurança do paciente, e puderam destacar a 

importância da regulação e definição de padrões pelos formuladores de políticas. Assim, estas 

iniciativas podem refletir na melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

  Os resultados da cultura podem também ter melhorado, pois o PNSP 

contemplou de forma acertada recomendações explícitas do NQF (NQF,2010) para a 

promoção de cultura de segurança. “Estruturas e sistemas de liderança”, por meio da 

criação dos Núcleos de Segurança do Paciente a nível estadual, municipal e nos 
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estabelecimentos de saúde. Esta iniciativa corrobora com o estudo de Denham, 2007, o qual 

abordou que os líderes conduzem valores, os valores conduzem comportamentos e 

impulsionam o desempenho, assim os comportamentos coletivos de uma organização definem 

a sua cultura. A segunda recomendação do NQF presente nos objetivos do PNSP é 

“Educação para o trabalho em equipe e habilidades seguras”, representada pela formação 

do eixo ensino que propõe fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino 

técnico, de graduação e pós-graduação na área da saúde, bem como desenvolvimento de 

pesquisas sobre a segurança do paciente, neste ponto pode-se analisar que foram lançados no 

país vários cursos com intuito de capacitar os profissionais de saúde sobre o tema segurança 

do paciente. A última recomendação englobada é a “Identificação e redução dos riscos” 

representada pela gestão de risco que envolve medidas como o plano anual de segurança do 

paciente, notificação e monitoramento de EA tanto locais como em banco de dados nacionais 

como o Sistema Nacional de Notificação (NOTIVISA) e a implantação de protocolos com as 

metas globais de segurança do paciente da OMS (WHO, 2004; BRASIL, 2013a) 

 O PNSP veio como um reforço da liderança nacional para a segurança do paciente, 

que anteriormente estava atrelada apenas a ANVISA, esta focava mais nos EA derivados de 

produtos e, em relação aos cuidados assistenciais, somente tentava de forma isolada incentivar 

os desafios globais da OMS, com efeito limitado. A partir do PNSP, houve o envolvimento 

explícito do Ministério da Saúde que é o principal direcionador das políticas de saúde 

brasileiras. Portanto, esta regulação nacional foi um grande impulso para a valorização da 

segurança do paciente no âmbito nacional. Podendo trazer melhorias a segurança do paciente 

por meio da construção ou mudança na cultura organizacional dos estabelecimentos de saúde 

e incentivo a formação de estruturas de liderança e práticas seguras. 

 Por que alguns indicadores não melhoraram? 

 Alguns indicadores não melhoraram devido à limitação ou ausência da integralidade 

de todas as estratégias chaves de melhoria da qualidade (BENGOA et al, 2006). No Brasil, 

ocorreu de forma efetiva apenas as estratégias, “regulação e estabelecimento de padrões” 

por meio da implementação do PNSP e “liderança” (nacionalmente pelo ministério da saúde 

e por meio do desenvolvimento dos núcleos de segurança do paciente a nível local, municipal 

e estadual). De forma limitada esteve presente: a “capacidade organizacional” que ocorreu 

por meio do eixo ensino, porém não houve alocação de recursos específicos para o programa, 

nem incentivos financeiros para o desempenho em segurança do paciente. A estratégia 

“informação” embora parcialmente presente no documento de referência do PNSP, é outra 

que ocorreu de forma limitada, devido a inexistência de indicadores sobre o programa 
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passados mais de três anos de sua implementação. As estratégias “participação do usuário” 

e “modelos de atenção” infelizmente não estiveram presentes no modelo proposto no Brasil. 

Esta realidade não é apenas brasileira, um relatório produzido no Reino Unido sobre a 

segurança do paciente demostrou também problemas em seu sistema de saúde quanto a 

integração das estratégias chaves, apontando ser este um desfio ao sistema de saúde vigente 

(BERWICK, 2013).  

 Outro fator que levou a não melhora de alguns indicadores foi à ausência a nível 

nacional da estratégia: medição, feedback e intervenção na cultura da CSP aos profissionais, 

uma prática também relacionada à melhoria da cultura, como proposto pelo NQF 

(NQF,2010). Para se estabelecer uma cultura de segurança em uma organização de saúde, o 

primeiro passo é avaliar a cultura corrente (PROVONOST et al, 2004), logo é possível que o 

efeito do programa tivesse sido maior se envolvesse mais esta recomendação. Fornecer 

feedback aos profissionais sobre os dados da CSP é algo de extrema importância na 

qualidade. Organizações de alto desempenho fornecem feedback a suas equipes, isto diminui 

os riscos e melhora os resultados em segurança do cuidado (GALLAGHER, 2009; 

ASHCROFT, PARKER, 2009). 

Nos hospitais participantes houve avaliação da CSP desde 2013 como proposta de 

monitoramento interno por meio de projetos de extensão universitária. Entretanto, nenhuma 

das instituições realizou durante o período da pesquisa um feedback aos profissionais sobre a 

situação da CSP avaliada, se limitando a divulgar os resultados apenas a instancias superiores 

como a direção. Este é um fato prejudicial à segurança nestes estabelecimentos, já que os 

resultados da avaliação da CSP devem ser documentados e disseminados amplamente em toda 

a instituição de forma sistemática e frequente favorecendo a promoção da segurança nas 

instituições, como apontam autores (AUDET et al, 2008; CHADWICK, 2009; 

HUTCHINSON et al, 2009). O Monitoramento, feedback e intervenção na cultura de 

segurança é a segunda recomendação do NQF na promoção de CSP (NQF, 2010), porém ela 

não foi comtemplada no PNSP o que possivelmente poderia melhorar ainda mais a cultura 

avaliada. 

O indicador composto Índice de CSP não obteve melhora após o programa (Tabela 2), 

fato ligado ao fracasso na melhoria das notificações de EA e a dificuldade de implementação 

e adesão a gestão do risco. A detecção e notificação destes eventos é um passo importante 

para a promoção do cuidado seguro, por meio da análise das notificações pode-se planejar 

melhorias baseadas nas causas bases e assim promover a implementação de planos de ação 

corretivos no sistema, para garantir que os erros são se repitam (ERICSSON, 2008). 
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Apenas uma pequena parcela de participantes relatou notificar EA nos últimos 12 

meses, isto demonstra falta de cultura da organização uma vez que ao notificar o profissional 

possibilita a minimização da ocorrência de EA pela aprendizagem com os erros, a pouca 

notificação de EA associa-se a receios e cultura punitiva (FRANCO et al, 2010). 

 A dimensão “expectativas e ações da direção/supervisão da unidade/serviço que 

favorecem a segurança” foi o único indicador simples que não apresentou melhoria 

significativa, mesmo após o PNSP, o que pode estar relacionado possivelmente ao fato de que 

este programa ainda não surtiu efeito nas lideranças intermediárias, o que pode ser um 

trabalho de médio a longo prazo, bem como a dificuldade na implementação dos Núcleos de 

segurança do paciente, que ainda não conseguiram exercer liderança sobre os níveis 

gerenciais mais próximos dos pacientes. 

 

 A sensibilidade do PNSP em diferentes contextos 

 Os resultados relevantes após o PNSP demonstraram-se sensíveis entre os distintos 

contextos analisados. Mesmo sendo observado que o programa teve efeito positivo, é 

internamente que se tomam as decisões e realizam as intervenções para a melhoria da cultura. 

Segundo Palmer, 1983, de fora pode-se avaliar, mas só de dentro pode-se avaliar e melhorar. 

Logo, por mais capaz e eficiente que esta regulação seja, necessita do equilíbrio com as 

propostas internas das instituições. 

 O PNSP aplica-se a diferentes tipos de gestão institucionais do país, logo, esta 

regulamentação influenciou os estabelecimentos de saúde a desenvolverem iniciativas 

internas para a promoção da CSP. Este fato pode estar relacionado a evolução homogênea da 

cultura entre os diferentes perfis hospitalares.  

 O hospital que apresentou maior melhoria foi o estadual seguido do federal e 

privado, isto demonstra que o PNSP foi um indutor da homogeneização dos serviços 

prestados no Brasil, pois esta ordem era inversa do nível de cultura antes do PNSP 

(ANDRADE, 2015). 

 Portanto, o Ministério da Saúde espera que o PNSP seja capaz de melhorar a CSP, 

mesmo sendo uma exigência externa e foi isto que ocorreu no contexto estudado, mesmo 

assim, é importante a sinergia com as ações internas hospitalares para o avanço contínuo da 

melhoria da segurança do paciente. 

 Limitações do estudo 

 O desenho desta pesquisa foi o mais adequado para a análise do contexto estudado, 

ele pode não ter sido o ideal para testar a hipótese do efeito das intervenções que compõem o 
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PNSP, porém, desenhos quase-experimentais são úteis na análise de intervenções, bem como 

na avaliação de políticas de saúde, e  muitas vezes são mais práticos de serem conduzidos que 

os delineamentos do tipo caso-controle. Infelizmente, existem problemas nos estudos quase-

experimentais quanto a causalidade, que não pode ser inferida diretamente (PORTELA, 

2015).  

 Desenhos como o ensaio clinico tem melhor rigor metodológico, maior precisão e 

controle dos participantes, o que leva a analisar especificamente a influência do PNSP na 

melhoria da CSP, porém em se tratando de saúde pública, desenhos como este se tornam 

muito complexos, o que muitas vezes impossibilitam a pesquisa. Neste estudo buscou-se 

analisar a evolução da CSP após uma intervenção externa, este programa teve uma abordagem 

nacional em todas as esferas da atenção a saúde e em diferentes perfis institucionais, o que 

dificulta por exemplo a construção de grupo controle uma vez que todos os participantes 

elegíveis sofreram a intervenção.  

Esta pesquisa classifica-se como um estudo de avaliação, do tipo antes e depois, não 

contolado, baseado nos critérios de classificação para estudos de intervenções de melhoria 

(PORTELA et al, 2015). Por possuir apenas duas avaliações não releva como foi a evolução 

da cultura de segurança antes do período do estudo nem a sustentabilidade da cultura ao longo 

do tempo. Segundo a classificação da saúde pública baseada em evidência proposto por 

Weightman et al (WEIGHTMAN et al, internet), o presente estudo está englobado como um 

nível de evidência 2+ (de uma amplitude que varia de 4 até 1++) e com uma recomendação 

limitada (que varia de nula até sólida).  

 Em relação a seleção, não houve randomização dos hospitais expostos à política, pois 

era inviável do ponto de vista da regulação em saúde. A ausência de um grupo controle, por 

exemplo, com hospitais de outro país, pode ter levado a um falso positivo em relação ao efeito 

do PNSP, pois intervenções internas poderiam ter sido responsáveis pela melhoria, mais do 

que as iniciativas externas que foram reconhecidas no teste de hipótese. Não obstante, 

entende-se que este não foi o caso nos hospitais avaliados, uma vez que todos eles 

constituíram suas "estruturas e sistemas de liderança" para a segurança do paciente após o 

PNSP, motivados pela regulamentação mandatória vigente. Apesar disto, um dos hospitais já 

apresentava iniciativas discretas de "identificação e redução dos riscos" (hospital privado) e, 

foi neste período que todos os hospitais implementaram protocolos básicos obrigatórios do 

PNSP, dinamizaram a notificação interna e externa e incluíram iniciativas de educação 

permanente. Isto permite concluir, que a regulação nacional externa foi um disparador de 
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reconhecidas boas práticas propostas por órgãos internacionais (NQF, 2010), que em teoria, 

influenciam e provavelmente influenciaram a CSP no contexto avaliado. 

A característica da amostra apresentou baixa porcentagem de resposta, mesmo após 

tomar medidas como reenviar o questionário para os mesmos endereços eletrônicos em três 

tentativas e ida presencial aos hospitais, diferente de estudos que apresentam maiores 

percentuais (JONES et al, 2008). Entretanto esta porcentagem de resposta serve como um 

indicador do nível de cultura de segurança, pois quanto maior a cultura, mais os profissionais 

se sentem motivados a responder este tipo de questionário (NQF, 2010). Mesmo assim os 

dados coletados representaram as proporções do dimensionamento das principais profissões 

nas duas avaliações no contexto analisado e continha profissionais que conheciam o serviço, 

evidenciado pela prevalência do tempo de serviço maior que um ano e pelas horas trabalhadas 

semanalmente, onde a maioria relatou trabalhar mais de 20 horas (Tabela 1).  

Os resultados da pesquisa são generalizáveis aos profissionais dos hospitais estudados, 

porém, precisa-se ter precaução quanto a extrapolação dos resultados aos demais hospitais 

brasileiros, ou de mesmo tipo de gestão, pois por mais que o estudo descreveu de forma 

representativa e generalizável a realidade dos três hospitais participantes no contexto descrito, 

os contextos externo e interno podem variar em outras regiões do país, cidades ou instituições 

do mesmo tipo de gestão. Deve haver também cuidado na extrapolação da efetividade das 

intervenções de regulação a outros países, porém, acredita-se que devem ser seriamente 

consideradas por países que ainda não implantaram programas nacionais para melhorar a 

segurança do paciente, particularmente os países em desenvolvimento. 

 Sugere-se ainda a realização de novos estudos para testar as hipóteses em um maior 

número e tipos de estabelecimentos de saúde como hospitais e atenção primária, por exemplo, 

e desenhos mais robustos que incluam um maior seguimento longitudinal (estudo de série 

temporal) e controlado, comparando a evolução com outros contextos, como de países onde 

ainda inexiste uma regulação mais forte por parte do estado ou outras agências reguladoras 

externas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O estudo evidencia uma melhoria consistente da CSP em hospitais após o PNSP, 

apontando para a efetividade da regulação nacional externa, que por sua vez aparentam 

ser moduladas pela variabilidade do contexto interno. O estímulo as notificações de EA 

infelizmente apresenta-se como uma dificuldade do programa principalmente em 

relação aprendizagem com os erros, este é um desafio ao sistema que está implantado. 

Mesmo não apresentando o desenho ideal, os resultados foram adequados para a 

construção de uma visão crítica a cerca de intervenções sobre a melhoria da cultura de 

segurança. Sugere-se a realização de novas pesquisas, com desenho mais controlado, 

para análise da influência de fatores específicos de intervenções externas na CSP, bem 

como a comparação deste contexto nacional com outros países que não possuam uma 

regulação nacional voltada à segurança do paciente. 
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