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RESUMO 

Introdução: Em anos recentes, a segurança do paciente vem sendo enfatizada mundialmente, 

devido ao crescente número de eventos adversos, considerado um problema inerente ao 

moderno sistema de cuidados de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 

cada dez pacientes, um sofre danos/lesões decorrentes de cuidados assistenciais, que se 

refletem no aumento dos custos hospitalares e na morbimortalidade evitável. A Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), caracterizada pela alta complexidade e especificidade, é um ambiente 

propício à ocorrência de eventos adversos, exigindo mais atenção e preparo técnico-científico 

dos profissionais. Então, indaga-se: Como os profissionais da área de Saúde, enfermeiros e 

técnicos de Enfermagem percebem a segurança do paciente? Objetivo: Esta pesquisa objetiva 

compreender o significado da segurança do paciente no ambiente hospitalar para os 

enfermeiros e os técnicos de Enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo/exploratório, 

qualitativo, com abordagem etnometodológica, proposta por Harold Garfinkel. A pesquisa foi 

realizada em um hospital universitário de Natal/RN, no setor de UTI, no período de agosto a 

setembro de 2015. A amostra foi composta por um grupo de cinco enfermeiros e cinco 

técnicos de enfermagem com experiência em terapia intensiva há, pelo menos, dois anos. Os 

dados foram coletados por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, que foram 

gravadas e analisadas utilizando-se a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. As 

categorias de análise definidas foram: significado da segurança do paciente e cuidado 

humanizado; cotidiano das práticas na unidade de terapia intensiva; fragilidades para o 

desenvolvimento da segurança do paciente e perspectivas de uma assistência segura. 

Resultados e discussão: A pesquisa mostrou que a palavra segurança está relacionada à 

recuperação do paciente, ao seu bem-estar, à responsabilidade e à qualidade da assistência 

oferecida pela equipe multidisciplinar. Os tipos de danos mais citados foram os relacionados à 

administração de medicamentos, aos procedimentos, ao desenvolvimento de úlceras por 

pressão e à ocorrência de quedas. Os múltiplos fatores que dificultam o desenvolvimento de 

ações voltadas para o cuidado seguro incluem problemas no processo de trabalho, como a 

falta de colaboração/comunicação da equipe; insumos insuficientes; reduzido número de 

profissionais em contraste com a grande quantidade de estudantes e de profissionais sem 

experiência; estrutura física inadequada e falta de incentivo da gestão. Diante disso, os 

profissionais adotam como principais estratégias a identificação do paciente, o controle de 

infecção, os cuidados na administração de medicamentos e a prevenção de quedas e úlceras 

por pressão. Como sugestões, foram indicadas a capacitação e o treinamento da equipe, e a 

melhoria dos processos de trabalho, incluindo-se a atualização de protocolos, disponibilização 



 
 

de materiais e equipamentos, e a manutenção de um quantitativo adequado de profissionais. 

Conclusão: O significado do termo segurança do paciente vai além do que apenas proteger o 

paciente de danos. Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia de trabalho, a equipe de 

Enfermagem consegue projetar uma visão preventiva e desenvolver ações voltadas para a 

segurança do paciente de forma responsável, sensível e ética. 

Palavras-chave: Assistência à saúde; segurança do paciente; terapia intensiva; equipe de 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: In recent years, patient safety has been emphasized worldwide due to the 

increasing number of adverse events, considered a problem inherent in the modern health care 

system. According to the World Health Organization, of every ten patients, one suffering 

damage / injury arising from supportive care, which are reflected in increased hospital costs 

and avoidable morbidity and mortality. The Intensive Care Unit (ICU), characterized by high 

complexity and specificity, is an environment conducive to the occurrence of adverse events, 

requiring more attention and technical and scientific staff training. So if asks-: As health 

professionals, nurses and nursing perceive patient safety? Objective: This research aims to 

understand the significance of patient safety in the hospital environment for nurses and 

technicians of Nursing. Methodology: descriptive / exploratory qualitative study with 

ethnomethodological approach, proposed by Harold Garfinkel. The survey was conducted at a 

university hospital in Natal / RN in the ICU sector in the period from August to September 

2015. The sample consisted of a group of five nurses and five nursing technicians with 

experience in intensive care for at least two years. Data were collected through semi-

structured individual interviews, which were recorded and analyzed using content analysis 

technique proposed by Bardin. The defined categories were: meaning of patient safety and 

humane care; daily practice in the intensive care unit; fragility for the development of patient 

safety and prospects for the safe handling. Results and Discussion: Research has shown that 

the security word is related to the recovery of the patient, their well-being, responsibility and 

quality of care provided by the multidisciplinary team. The types of damage most often cited 

were related to medication administration, procedures, the development of pressure ulcers and 

falls. The multiple factors that hinder the development of actions for care insurance include 

problems in the work process, such as lack of cooperation / team communication; insufficient 

resources; reduced number of professionals in contrast to the large number of students and 

professionals without experience; inappropriate and lack of incentive management. Therefore, 

professionals adopt as key strategies identifying the patient, infection control, care medication 

administration and prevention of pressure ulcers and falls. As suggestions were given training 

and staff training, and improvement of work processes, including updating protocols, 

availability of materials and equipment, and the maintenance of an adequate number of 

professionals. Conclusion: The significance of patient safety term goes beyond just 

protecting the damage to the patient. Despite the difficulties encountered in day to day work, 

the nursing staff can design a preventive vision and develop actions for the safety of 

responsibly patient, sensitive and ethics. 



 
 

Keywords: Health care; patient safety; intensive care; Nursing team. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A segurança do paciente tem recebido, nas últimas décadas, crescente atenção da 

área da saúde, porquanto esse é um grave problema de saúde pública. Devido à preocupação 

com o alarmante índice de erros relacionados à prestação de cuidados e com a qualidade da 

assistência e ao aumento de custos hospitalares, as organizações de saúde vêm se articulando 

em prol para reduzir incidentes e eventos adversos (EA) relacionados à assistência (LIMA, 

2014).  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o incidente como evento ou 

circunstância decorrente do cuidado, que poderia ter resultado, ou resultou em dano 

desnecessário ao paciente. Já os EA, como ocorrências não intencionais, ou seja, incidentes 

que resultam em danos não relacionados à evolução natural da doença do paciente, derivados 

de ações realizadas durante a prestação de cuidados de saúde. A OMS concebe, ainda, a 

segurança do paciente como o direito das pessoas de terem o "risco de um dano desnecessário 

associado com o cuidado de saúde reduzido a um mínimo aceitável” (BRASIL, 2014, p. 6). 

Segundo a OMS, pelo menos 5% dos pacientes admitidos em hospitais contraem 

alguma infecção, e um em cada dez daqueles que recebem cuidados assistenciais sofrem 

danos ou lesões decorrentes deles. De fato, as consequências desses eventos podem ser graves 

ou fatais, sendo extremamente dolorosas para suas vítimas e muito onerosas para os sistemas 

de saúde (REIS, 2013; WHO, 2008a). Em todos os casos de pacientes hospitalizados, os erros 

ocorrem entre 4% a 16%, e isso estreita a relação entre o processo de cuidado e a ocorrência 

indesejável de erros (MENDES et al, 2009). No que diz respeito à magnitude financeira, em 

um estudo realizado em hospitais no Brasil, Porto constatou que o valor gasto com as 

internações hospitalares é 200,5% maior na ocorrência de eventos, e o tempo de internação, 

em média, 28,3 dias a mais do que nas internações sem eventos (PORTO et al, 2010). 

Embora preveníveis, esses eventos são constantemente observados na prática 

assistencial, e sua ocorrência varia de acordo com a complexidade da assistência. Em geral, as 

áreas que apresentam grande demanda de pacientes mais graves e com complexidade clínica, 

como Unidades de Terapia Intensiva (UTI), estão mais sujeitas às ocorrências desses eventos, 

que resultam no aumento de morbimortalidade evitável, além de gastos adicionais com o 

aumento do tempo de permanência da internação. As UTIs se diferenciam das demais pela 

concentração de recursos tecnológicos avançados e os procedimentos específicos, que exigem 

dos profissionais de Enfermagem mais qualificação e preparo técnico-científico 
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(PELLICIOTTI; KIMURA, 2010). 

Esse contexto incentivou, nas últimas décadas, a promoção de iniciativas para tornar 

os cuidados de saúde mais seguros. Entretanto, essa preocupação tem-se iniciado já há algum 

tempo.  Hipócrates (460 a 370 a.C.), o pai da Medicina, cunhou o postulado Primum non 

nocere, que significa – Primeiro não cause o dano. Ao longo da história, outros estudiosos 

contribuíram com algum conhecimento sobre a qualidade em saúde relacionado à segurança 

do cuidado. Por exemplo, por meio de Florence Nightingale, foi possível conhecer a 

transmissão da infecção pelas mãos, além de Ignaz Semmelweiss, Ernest Codman, John E. 

Wennberg, Archibald Leman Cochrane, entre outros (RUNCIMAN et al., 2009).  

Os estudos com enfoque na cultura organizacional tiveram seu ápice na década de 80 

do Século XX, depois do acidente nuclear de Chernobyl, considerado o pior da história de 

energia nuclear, e a principal causa de uma “cultura de segurança fraca”. A partir daí, 

iniciaram os estudos e as pesquisas sobre cultura de segurança (RUNCIMAN et al., 2009). 

No contexto hospitalar, com a publicação do relatório do Instituto de Medicina: Errar 

é humano, publicado em 1999, no Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos da 

América (EUA), o tema segurança do paciente ganhou relevância. Esse relatório indicou, 

além dos graves prejuízos financeiros, uma alta incidência de eventos adversos e, na época, 

resultou em uma taxa de mortalidade maior do que a dos pacientes com HIV positivo, câncer 

de mama e atropelamentos. Estudos realizados em outros países, inclusive no Brasil, 

confirmaram também uma alta incidência de EAs e enfatizaram a necessidade de fortalecer 

uma cultura de segurança em nível organizacional (RUNCIMAN et al., 2009).  

De acordo com a OMS, a cultura de segurança é definida como um produto de 

valores, percepções, competências e padrões de comportamento que determinam o 

compromisso da gestão de uma organização saudável e segura. E a depender de como é 

trabalhada dentro da instituição, a cultura é um fator que pode afetar positiva ou 

negativamente todos os processos e defesas do sistema (WHO, 2009a). 

Assim, compreendendo a segurança do paciente como dimensão fundamental da 

qualidade em saúde e os erros relacionado a assistência como um problema de saúde pública, 

a OMS lançou, em 2004, uma aliança mundial para a segurança do paciente e recomendou aos 

países mais atenção ao tema segurança do paciente. Isso significou um importante passo para 

fortalecer a cultura de segurança nas organizações e fomentar medidas de prevenção efetivas 

(WHO, 2008b).  

Essa aliança tem o objetivo de despertar a consciência e o comprometimento para 

melhorar a segurança na assistência, além de apoiar os países no desenvolvimento de políticas 
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públicas e práticas para a segurança do paciente em todo o mundo. Desde então, os países da 

América Latina e outros países vêm se articulando para cumprir as ações previstas que 

concorram para garantir a segurança dos pacientes com base nas metas internacionais 

elaboradas pela Joint Commission International. No Brasil, em 2013, através da Portaria nº 

529, de 1º de abril de 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente, em 

parceria com a OMS, baseada nessas metas internacionais (BRASIL, 2014). 

Segundo a OMS, os incidentes e os eventos adversos têm causa multifatorial e são 

uma consequência do encadeamento de fatores sistêmicos. Alguns elementos estão 

relacionados ao profissional (como personalidade, estado de saúde, formação profissional e 

número de empregos), ao paciente (comorbidades e as limitações físicas e mentais) ou  

infraestrutura organizacional (turno, dinâmica de trabalho e cultura organizacional de 

segurança) (PELLICIOTTI; KIMURA, 2010; WHO, 2009a). Embora, muitas vezes, a 

ocorrência do erro seja atribuída à incompetência profissional, aspectos da cultura 

organizacional têm uma profunda influência na segurança do paciente. Os profissionais da 

área de Saúde estão mais suscetíveis a cometer algum erro, principalmente quando os 

processos organizacionais e técnicos são complexos e mal planejados (JANEIDE; 

SAYONARA, 2013).  

Nas organizações de saúde, a cultura de segurança enfrenta, pelo menos, dois 

obstáculos para se fortalecer: a crença de que os profissionais não erram, portanto não 

planejam ações voltadas para a prevenção, e a tendência à punição diante de um erro, pois o 

erro, muitas vezes, é interpretado como incompetência profissional. Entretanto, errar é uma 

condição humana e deve ser atribuída a uma consequência da deficiência do sistema 

organizacional. Lima (2014) entende que deve haver empenho institucional, a fim de superar 

a cultura tradicional de culpa e castigo e defender uma cultura proativa de aprendizado a partir 

dos erros, ou seja, o erro deve ser visto como o ponto de partida para identificar e planejar 

ações que garantam a prestação de cuidados de saúde seguros (WHO, 2009a; REIS, 2013).    

 Diante disso, cresce o reconhecimento de profissionais e gestores da saúde sobre a 

importância da segurança do paciente e a necessidade de melhorar os sistemas de prestação de 

cuidados de saúde que envolvam os profissionais de saúde e a organização como um todo. 

Assim, é necessário estimular o desenvolvimento de intervenções que resultem em produtos 

capazes de buscar, de modo articulado, ações que transformem o sistema de saúde e que 

tenham a segurança dos pacientes como meta (REIS, 2013).  

 Assim, como a Enfermagem é a categoria de maior força de trabalho em saúde e está 

constante e ininterruptamente presente na assistência ao paciente, ela é essencial para o 
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reconhecimento desses riscos e como são os profissionais que estão na ponta da assistência, é 

ela a primeira a ser atingida pelas medidas de segurança do paciente (JANEIDE; 

SAYONARA, 2013). De acordo com o Código de Ética, os enfermeiros devem considerar as 

necessidades da população e focar na pessoa, na família e na coletividade, e em conjunto com 

os pacientes, defender o cuidado que deve ser dispensado à saúde, livre de riscos e danos e 

acessível a toda a população (BRASIL, 2007). Assim, a Enfermagem tem a responsabilidade, 

como membro da equipe, de garantir a segurança e a integridade do paciente, proporcionando 

os cuidados necessários e a satisfação de suas necessidades de saúde.  

 Um dos motivos que me levaram a desenvolver esta pesquisa foi o fato de, durante a 

prática profissional como enfermeira assistencial, observar inúmeros incidentes que colocam 

em risco a segurança do paciente no processo de cuidar. Assim, inquieta-me o fato de um 

evento, muitas vezes evitável, resultar em tantas consequências negativas para o paciente, a 

instituição, a sociedade e a saúde pública como um todo e saber que os mesmos cuidados 

direcionados ao paciente para sua recuperação podem, em algum momento, colocar sua vida 

em risco e, ao mesmo tempo, enxergar a importância da equipe de enfermagem como agentes 

essenciais na prevenção de riscos. Isso me faz pensar na necessidade de juntar esforços e 

estimular atitudes concretas e proativas que contribuam para minimizar esses riscos, que 

considero complexos e desafiadores. 

 Nessa perspectiva, a avaliação dos EAs pode requerer diferentes abordagens, e a 

análise subjetiva é uma medida qualitativa para avaliar determinados aspectos do cuidado 

com o paciente. Compreender o significado que os profissionais atribuem à cultura de 

segurança do paciente é uma forma de identificar as áreas mais problemáticas e auxiliar a 

gestão a direcionar estratégias com as quais se possa melhorar a oferta de serviços com 

padrões de qualidade e segurança para o paciente hospitalizado. Diante disso, podemos 

indagar: Qual o significado da segurança do paciente para os enfermeiros e os técnicos de 

Enfermagem e que comportamentos no processo de cuidado hospitalar podem colocá-lo em 

risco? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

2.1.1 O Século XIX de Florence Nightingale e Ignaz Semmelweis 

 

 O conhecimento da Enfermagem, assim como o da Medicina, foi construído com 

diversas contribuições, ao longo da história, inclusive com o aprendizado a partir dos erros 

cometidos na própria atividade do cuidar. Hipócrates (460 a 370 a.C.), conhecido como o pai 

da Medicina, escreveu o postulado ‘Primum non nocere’, cuja tradução significa ‘Primeiro 

não cause o dano’. Ou seja, naquela época, Hipócrates já imaginava os riscos que o cuidado 

poderia causar (BRASIL, 2014).  

 O Século XIX foi caracterizado por um acentuado progresso da Medicina, como a 

criação do estetoscópio, as descobertas fisiológicas de Claude Bernard, os achados 

microbiológicos de Louis Pasteur e o desenvolvimento da anestesia, que foi considerado um 

dos grandes avanços na área médica (MARGOTTA, 1998). Na Enfermagem, a busca pela 

melhoria dos cuidados é conhecida pela figura de Florence Nightingale, responsável por 

fundar a Enfermagem moderna. Na época, ela foi homenageada pela Rainha Vitória devido às 

contribuições que deu para a área. Entre 1854 e 1857, durante a guerra da Crimeia, por meio 

de primitivos conhecimentos epidemiológicos, Florence constatou que a mortalidade dos 

soldados no hospital, devido a complicações patológicas evitáveis, estava maior do que as que 

aconteciam em campo de batalha (REIS, 2013). Depois de introduzir ações destinadas a 

melhorar a higienização e de padronizar cuidados de saúde, Florence conseguiu reduzir 

consideravelmente a incidência das infecções no hospital de guerra (FEE; GAROFALO, 

2010).  

 Nessa época, destaca-se a importância dos achados do obstetra húngaro, Ignaz 

Philipp Semmelweis (1818-1865), médico da maternidade do Hospital-escola Allgemeine 

Krankenhaus de Viena, no então Império austríaco. Ele observou que as mulheres cujos partos 

era realizados por médicos ou estudantes de Medicina tinham maiores taxas de mortalidade 

pós-parto do que os que eram feitos por parteiras. Semmelweis acreditava que isso era 

causado pela manipulação de cadáveres em autópsias feitas pelos médicos antes de realizar os 

partos, o que levaria partículas daquelas a provocar infecções. Por essa razão, desenvolveu 
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uma política imperiosa de lavagem de mãos e rígido método de trabalho, que resultou na 

redução acentuada da mortalidade pós-parto (ZAMBON, 2014). 

 Seu trabalho não foi bem aceito na época e só começou a ser valorizado mais de duas 

décadas depois de sua morte, com as evidências de Pasteur, Koch e Lister sobre germes e 

teorias antissépticas. Ainda assim, Semmelweis foi o primeiro profissional da saúde a 

demonstrar que a lavagem de mãos poderia prevenir infecções. Ele observou uma situação 

inadequada na prática médica e identificou uma oportunidade de melhorar o processo de 

assistência, criando uma iniciativa histórica em termos de segurança para o paciente 

(STEWARDSON; PITTET, 2011). 

 

2.1.2 Primeira metade do Século XX: a era das descobertas médicas 

  

O Século XX foi marcado pelas guerras mundiais, pelo holocausto, pela revolução 

russa, pela crise econômica de 1929 e pela guerra fria. Foi nesse período, também, em que 

houve avanços tecnológicos significativos, como a criação de automóveis e computadores 

mais sofisticados, internet, telefonia móvel, além das descobertas científicas. Um marco 

importante para a Medicina foi a descoberta dos antibióticos por Alexander Fleming, o 

nascimento da Psiquiatria, por Freud, da radiologia, por Roentgen, e do avanço da genética, 

com a descoberta do DNA por James Watson e Francis Crick, o primeiro transplante cardíaco 

feito por Christian Barnard, o desenvolvimento da fertilização in vitro, da endoscopia, da 

videolaparoscopia e de uma infinidade de novos fármacos (ZAMBON, 2014). 

 Paralelamente a esses avanços, houve um aumento gradativo da preocupação com a 

qualidade da assistência e dos riscos a que são submetidos os pacientes.  Em 1918, o cirurgião 

Ernest Amory Codman (1869- 1940) acompanhou o seguimento de 337 pacientes 

hospitalizados em seu hospital, em Bostom, e constatou a ocorrência de 123 erros 

relacionados à assistência. Seu objetivo era de melhorar a qualidade dos cuidados e da 

Medicina, porquanto a divulgação abriria espaço para se discutir sobre esses erros 

(ZAMBON, 2014). 

Codman formulou a proposta “The End Result System Standardization”, uma 

iniciativa inovadora no sistema de gerenciamento de resultados, que propunha um sistema de 

padronização para os cuidados hospitalares. Caso os resultados não fossem satisfatórios, o 

hospital deveria investigar as causas e corrigir as falhas. Essa padronização, posteriormente, 

foi adotada por outros hospitais, como o Colégio Americano de Cirurgiões (REIS, 2013). 
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Depois da II Guerra Mundial, Edward Deming e Joseph Juran desenvolveram, no 

Japão, a Teoria da Melhoria Contínua da Qualidade, cujos princípios de procura contínua por 

oportunidade de melhoria de todos os processos na indústria, denominado de Qualidade Total, 

foram estendidos posteriormente ao setor de Saúde por Berwick em 1989 (REIS, 2013). 

Na farmacologia, a expansão rápida do número de fármacos chamou à atenção para 

o consequente aumento de reações medicamentosas, na época, aceita por alguns como o 

preço pago pelo progresso da descoberta de medicamentos inovadores e criticado por outros 

como o resultado de uma prática sem critérios claros de custo/benefício. Em 1955, segundo 

Ethan Brown (1955), 90% dos fármacos haviam sido descobertos naqueles últimos 25 anos. 

Algumas reações incluíam o lúpus induzido por hidralazina, as hepatites causadas por 

anticonvulsivantes e sulfas, a agranulocitose, por antitiroidianos, e a colite 

pseudomembranosa, por antibióticos (ZAMBON, 2014). 

 

2.1.3 Segunda metade do Século XX: a revelação das pesquisas e a preocupação com 

a qualidade do cuidado 

 

A abordagem sobre a qualidade do cuidado de saúde surgiu nos Estados Unidos, a 

partir dos estudos de Donabedian (1980). Para ele, a avaliação da qualidade do processo de 

cuidado é baseada na contribuição de resultados positivos, guiado pela tríade “estrutura – 

processo – resultado” (RUNCIMAN et al., 2009). A “estrutura” inclui a infraestrutura física e 

os sistemas de apoio, a engenharia biomédica, a organização dos serviços em relação aos 

recursos humanos e materiais, escalas de serviço e equipamentos; o “processo” refere-se ao 

cuidado com o paciente, à forma como as intervenções são realizadas e como a estrutura é 

usada dentro do sistema; e o “resultado” diz respeito ao impacto desses processos no estado 

de saúde do paciente e os efeitos para a organização (DONABEDIAN, 1980; REIS, 2013). 

Nas discussões sobre os riscos decorrentes das práticas assistenciais, um dos 

primeiros estudos foi desenvolvido em meados de 1960, na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Yale, pelo médico Elihu Schimmel. Esse estudo é considerado um marco 

sobre a qualidade da assistência à saúde, entretanto, só foi reconhecido posteriormente 

(ZAMBON, 2014). 

Schimmel estudou 1.014 pacientes internados na enfermaria e foram registrados, de 

forma prospectiva, 240 iatrogenias em 198 pacientes, decorrentes de procedimento 

diagnóstico ou terapêutico instituído durante a internação. Configurou-se que 20% dos 
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pacientes sofreram um ou mais episódios durante suas internações: 45,8% foram considerados 

leves; 34,2%, moderados; 20%, graves; e 6,7% levaram a fatalidades. Em seu estudo, os 

pacientes que sofreram episódios nocivos tiveram um tempo médio de internação de 28,7 dias 

em comparação com 11,4 dias de internação para os pacientes que não sofreram qualquer 

episódio durante o internamento. Em seus achados, Schimmel enfatizou a magnitude dos 

riscos ao qual o paciente é exposto durante a hospitalização e que procedimentos diagnósticos 

e terapêuticos deveriam ser feitos de maneira judiciosa, com base no conhecimento de seus 

riscos e benefícios (ZAMBON, 2014). 

Outros estudos semelhantes foram sendo realizados, como o de Steel et al, em 1981, 

no Hospital Universitário dos Estados Unidos, que constataram que 36% dos 815 pacientes 

estudados tiveram  uma  ou  mais  doenças  iatrogênicas relacionadas a procedimentos 

terapêuticos, diagnósticos ou à própria hospitalização, como quedas ou úlceras por pressão 

(UPP). Em 2% do total de casos, a doença iatrogênica havia contribuído para a morte dos 

pacientes. As principais causas em frequência foram drogas, cateterismo cardíaco e quedas. 

Os autores também encontraram uma relação entre essas doenças iatrogênicas, o tempo de 

internação e o número de medicações usadas pelos pacientes durante o tempo em que ficaram 

no hospital (STEEL et al., 1981 apud ZAMBON, 2014).  

Em 1974, foi feito um levantamento de mais de 20 mil prontuários de 23 hospitais, 

no estado da Califórnia, por Mills et al. Nesse estudo, foi encontrada uma frequência de 

4,65% de casos de danos relacionados à assistência de saúde, sendo que 9,7% dessas 

ocorrências se relacionaram com a morte do paciente (ZAMBON, 2014). Posteriormente, no 

início da década de 1980, outro grande estudo foi realizado no estado de Nova Iorque, 

intitulado Harvard Medical Practice Study (HMPS), do qual foi criado o conceito de EAs. Até 

então, o termo “doença iatrogênica” era o mais empregado e significava doença gerada pelo 

médico, de acordo com as palavras gregas “iatros”, que significa médico, e “gênesis”, origem. 

No estudo, foram revisados 30.121 prontuários, escolhidos de forma randomizada, de 51 

hospitais do estado de Nova Iorque. Os EAs ocorreram em 3,7% das hospitalizações, sendo 

que 27,6% deles foram considerados decorrentes de negligência. Dentre os EAs, 6,5% 

causaram um dano permanente, e 13,6% levaram o paciente à morte. Provavelmente, mais de 

13 mil pacientes haviam morrido naquele ano devido a EAs. Outro dado apresentado foi que 

pacientes com 65 anos ou mais tinham mais do que o dobro de risco de ter EAs do que os com 

faixa etária de 16 a 44 anos, porém não havia diferença de frequência de EAs entre os 

gêneros. Em 48% dos casos, o EA foi associado a um procedimento cirúrgico.  As infecções 

de feridas cirúrgicas e complicações técnicas em cirurgias causaram, respectivamente, 14% e 
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13% do total de eventos. Eventos causados por medicamentos também foram muito comuns e 

provocaram 19% dos EAs (ZAMBON, 2014). 

Na década de 80 daquele século, emergiram os estudos sobre a cultura 

organizacional, incorporados à Teoria das Organizações. O termo “cultura de segurança” foi 

usado pela primeira vez e expandiu-se a partir do acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, 

considerado o pior acidente na história da geração de energia nuclear. Segundo a International 

Atomic Energy Agency (IAEA), sua principal causa foi uma cultura de segurança fraca. Logo 

depois, dois acidentes graves ocorreram, o “Piper Alpha” e o “King Cross”, também causados 

por falhas humanas, administrativas e organizacionais, associadas à cultura de segurança. A 

partir de então, a cultura passou a ser discutida por indústrias de alto risco, como a de aviação, 

de energia nuclear, de óleo e gás e, recentemente, as organizações prestadoras de cuidado. O 

termo “cultura de segurança” é definido como um sistema integrado de valores, crenças e 

regras de conduta determinado pela sociedade. É o produto de percepções e comportamentos 

individuais e grupais que delimita a dinâmica e define as condutas da gestão de uma 

organização (RUNCIMAN et al., 2009; CAMPOSA; DIAS, 2012; REIS, 2013). 

 

2.1.4 O relatório “Errar é humano” e o movimento de segurança do paciente 

 

Em novembro de 1999, foi publicada, no IOM dos EUA, a obra intitulada “To err is 

human: building a safer Health System” - Errar é humano: construindo um Sistema de Saúde 

mais seguro. Nela o tema segurança do paciente ganhou relevância, ao enfatizar os riscos 

decorrentes do cuidado de saúde. Nesse relatório, consta que cerca de 44.000 a 98.000 

pessoas morriam todos os anos, naquele país, vítimas de iatrogenias, e que 7.000 desses casos 

estavam relacionados aos erros com medicação (ZAMBON, 2014). 

De acordo com o IOM, as mortes por EA superavam as mortes por acidentes, câncer 

de mama e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), colocando-as como a oitava 

causa de morte no EUA. Estimava-se que quase um milhão de EAs ocorriam durante o ano 

nos EUA, o que reforça a necessidade de dirigir um olhar mais criterioso para aplicar técnicas 

de segurança focadas nos indivíduos (RIGOBELLO et al., 2012). O relatório alertou para os 

graves prejuízos financeiros decorrentes de EAs evitáveis e de questões litigiosas. Nos EUA, 

os gastos anuais decorrentes de EAs foram estimados em torno de 17 e 29 bilhões de dólares 

anuais. No final, fala da importância de se fortalecer uma cultura de segurança em nível 
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organizacional, como medida fundamental para o processo de melhoria da segurança do 

paciente no contexto hospitalar (KOHN et al., 2000).  

Estudos semelhantes realizados em países como Austrália, Inglaterra, Canadá, Nova 

Zelândia, França, Portugal, Espanha, Suécia, Brasil e outros também confirmaram uma alta 

incidência de EAs. Em média, 10% dos pacientes internados sofrem com algum tipo de 

evento adverso, 50% dos quais são evitáveis (KOHN et al., 2000). Esse relatório também 

apontou que a causa desses eventos não estaria nos indivíduos, mas em falhas no próprio 

sistema. Isso trouxe muita discussão e marcou o início do movimento de segurança do 

paciente. Em 2001, nos EUA, 50 milhões de dólares foram destinados a pesquisas na área de 

segurança do paciente e lançados vários estudos e websites, como o Patient Safety Network, 

em 2005, com informações atualizadas e disponíveis para a população em geral (ZAMBON, 

2014). 

Em 2002, a OMS registrou, durante sua assembleia mundial, uma resolução em que 

solicitava a todos os seus países membros que criassem estratégias, a fim de melhorar a 

qualidade e a segurança do paciente na assistência. Essa resolução resultou na criação, em 

2004, da World Alliance for Patient Safety (Aliança  Mundial  para  Segurança  do  Paciente),  

atualmente conhecida como World Health Organization (WHO) Patient Safety, em que foram 

organizados alguns conceitos sobre segurança do paciente e se lançaram diretrizes e 

estratégias para incentivar práticas de segurança do paciente e metas internacionais em nível 

mundial (WHO, 2008b, 2009a). 

Nesse mesmo ano, os EUA lançaram, pela Joint Comission, o processo de 

acreditação e certificação hospitalar, focado em normas de funcionamento para hospitais, um 

conjunto de metas para a segurança do paciente - o National Patient Safety Goals. Surgiram, 

então, organizações não governamentais em vários países como o Canadá, a Espanha, a 

Dinamarca, a Suécia e a Suíça, com iniciativas semelhantes voltadas para melhorar a 

assistência em saúde (ZAMBON, 2014). 

No Brasil, esse tipo de iniciativa é mais recente. Em 2013, o Ministério da Saúde e a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) lançaram o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, que institui as ações para promover a segurança do paciente e 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde no país (BRASIL, 2013). O impacto dessas 

políticas vem sendo verificado no aumento considerável do número de publicações e 

pesquisas na área de segurança do paciente (ZAMBON, 2014). Desde então, compartilhar 

uma cultura de segurança positiva nas instituições de saúde é um dos requisitos essenciais 
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para reduzir a ocorrência de eventos adversos, por meio do aprendizado proativo a partir dos 

erros (REIS, 2013). 

 

2.2 METAS MUNDIAIS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Nas últimas décadas, a discussão sobre a melhoria da segurança do paciente tem sido 

cada vez mais prioritária nas instituições de saúde em nível mundial. Com o avanço da 

complexidade dos cuidados, aumentou a possibilidade de erros ao paciente, sendo esses 

eventos importantes indicadores da qualidade dos serviços de saúde (RIGOBELLO et al., 

2012). 

 A Joint Commission International, em parceria com a OMS, estabeleceu seis metas 

internacionais na Aliança Mundial para a segurança do paciente, baseadas em prioridades, 

com o objetivo de melhorar a assistência em áreas consideradas de maior risco. Essas metas 

são: identificação correta do paciente; comunicação efetiva no ambiente dos serviços de 

saúde; correta prescrição, dispensação, uso e administração de medicamentos; cirurgia segura; 

prevenção do risco de infecções e prevenção do risco de quedas e UPP. 

A correta identificação de paciente é mister para reduzir diversos outros erros, ou 

seja, ela é o ponto de partida para se executarem corretamente diversas outras etapas do 

cuidado. Essa meta orienta que se deve colocar uma pulseira no paciente, no momento em que 

ele for admitido - mesmo naqueles que possam responder por si mesmos – com a qual ele 

deve ficar até a alta. A identificação deve conter, pelo menos, dois dados: nome completo do 

paciente (sem abreviaturas), nome completo de sua mãe e número do prontuário ou data de 

nascimento (no formato DD/MM/AAAA). O número do leito não deve ser usado na 

identificação por causa de possíveis trocas no decorrer da estada do paciente no serviço 

(BRASIL, 2014, anexo 2). 

Esse protocolo visa garantir que o tratamento e/ou procedimento seja prestado ao 

paciente certo, por meio da checagem obrigatória das informações antes de qualquer cuidado, 

como administração de medicamentos, hemoderivados, exames, coletas, cirurgias, dietas, 

procedimentos invasivos e outros. A cada ano, nos EUA, cerca de 850 pacientes são 

erroneamente transfundidos com sangue destinados a outros pacientes e, aproximadamente, 

3% desses pacientes vão a óbito. Em cada 1.000 pacientes que recebem transfusões de sangue 

ou de hemocomponentes, um indivíduo recebe o que é destinado a outra pessoa. Em dois 

terços dos casos, o motivo é a identificação errada da bolsa (BRASIL, 2014, anexo 2). 
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Essa meta deve ser aplicada em todos os ambientes de prestação de cuidados, como 

unidades de internação, ambulatório, sala de emergência, centro cirúrgico e outros, e almeja 

reduzir os erros, principalmente na presença de fatores potenciais, como o estado de 

inconsciência do paciente, mudanças de leito/setor e alternância de profissionais na 

instituição. A pulseira é colocada, geralmente, no punho do paciente (caso não seja possível 

ou em recém-nascidos, orienta-se a colocação no tornozelo). Ela deve ser branca, de material 

flexível, liso, impermeável, lavável e não alergênico, e a impressão de forma digital ou 

manuscrita. Se o paciente for transferido para outro serviço de saúde, deve-se acrescentar na 

identificação seu endereço. Na ausência dele, o serviço de saúde deve determinar outro 

identificador (BRASIL, 2014, anexo 2). 

A segurança da assistência também está relacionada a uma comunicação efetiva 

entre os profissionais. É necessário um canal por meio do qual as equipes possam transmitir 

e receber informações de forma clara e precisa, principalmente nas trocas de plantão, nas 

transferências do paciente e nas situações de emergência. Nesse processo, o registro clínico é 

indispensável, pois falhas no processo de comunicação são, muitas vezes, as principais causas 

de erros e, consequentemente, de eventos adversos (LEITÃO et al., 2013). 

O registro é a forma escrita de transmitir os dados relacionados ao paciente e a todos 

os cuidados prestados. É considerado um elemento essencial no processo de assistência e, ao 

mesmo tempo, indicador de qualidade dos cuidados em saúde. Além disso, essas informações 

podem destinar-se a outros fins, como pesquisas, auditorias e processos jurídicos. Por essa 

razão, ele precisa ser completo e sem ambiguidades (LEITÃO et al., 2013).  

Há que se ressaltar que é sobremaneira importante propiciar a análise sistêmica dos 

eventos adversos e traçar estratégias a fim de mitigar novas ocorrências, ou seja, a notificação 

atua também como medida preventiva de novos eventos. Entretanto, ainda é frequente a 

subnotificação de eventos adversos, porquanto os profissionais têm medo de punição, de 

perder o emprego e de responder a processos ético-legais além de refletir um sentimento de 

vergonha de ter errado (LEITÃO et al., 2013). Segundo pesquisas, a subnotificação também 

pode estar relacionada ao fato de a maioria dos profissionais só considerar como eventos 

adversos os casos que comprometem a vida do paciente, por isso, a maioria deles não é 

registrada (ROQUE; MELO, 2010). 

Um estudo norte-americano, ao comparar os registros dos pacientes com seus relatos, 

constatou que dos 23% que haviam sofrido algum evento adverso, apenas 11% deles havia 

algum registro referente ao evento no prontuário do paciente, revelando a subnotificação 

(LEITÃO et al., 2013). Assim, a comunicação precisa ser incentivada pelos enfermeiros e a 
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equipe e deve ressaltar os registros como ferramentas indispensáveis, porque reúnem as 

informações necessárias para uma assistência de boa qualidade, documentam os cuidados 

realizados, respaldam os profissionais em ações legais e fortalecem a sistematização da 

assistência de enfermagem (AZEVÊDO et al., 2012). 

A correta prescrição, a dispensação, o uso e a administração de medicamentos 

objetivam promover práticas seguras para preparar e administrar adequadamente os 

medicamentos, principalmente os de alto risco, como os anticoagulantes, os sedativos, os 

narcóticos, a insulina, os eletrólitos de alta concentração etc., além de sangue e 

hemoderivados. Essa meta visa identificar o local, a rotulagem e a armazenagem dos 

medicamentos de alta vigilância e inclui a atenção para evitar erros relacionados ao tipo, à 

dose e às vias de administração, principalmente aqueles com nomes e embalagens 

semelhantes (INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES, 2012).  

De acordo com o IOM, a maioria dos eventos adversos relacionados a medicamentos 

(EAM) são evitáveis, entretanto, mesmo quando preparados e administrados de forma correta, 

eles ainda podem causar danos significativos (SOUZA; SILVA, 2014). No Brasil, a 

preocupação com o impacto dos erros de medicação na segurança do paciente é evidenciada 

pelo número de estudos desenvolvidos na última década (RIGOBELLO et al., 2012). As 

orientações envolvem a padronização da prescrição, dispensação, preparação, administração e 

armazenamento de medicamentos; o uso de etiquetas coloridas nas embalagens como sinal de 

alerta; estímulo à prática de dupla checagem na dispensação, no preparo e na administração; 

limitação da quantidade de estoque desses medicamentos nas unidades assistenciais e a 

manutenção dessas medicações em alcance restrito (INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION 

PRACTICES, 2012).  

As recomendações para controlar eventos adversos relacionados a medicamentos 

também incluem a utilização dos nove certos, ou seja, nove checagens ao se administrar uma 

medicação. São eles: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, 

registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Também orientam 

que as prescrições sejam legíveis, completas e sem abreviaturas, que sejam utilizados nomes 

genéricos dos medicamentos e se evitem prescrições manuais. É importante, ainda, o acesso 

dos profissionais às informações sobre interações e reações medicamentosas e conhecimentos 

sobre farmacologia (INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES, 2012). 

O correto procedimento cirúrgico é uma meta que envolve medidas de redução do 

risco no período anterior, durante e após as cirurgias, e que visa assegurar o atendimento ao 

paciente, o tipo de procedimento e o local a ser operado corretos. A assistência cirúrgica tem 
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sido um componente essencial da assistência de saúde, porquanto o seu aumento acompanha o 

crescimento da incidência de injúrias traumáticas, cânceres e doenças cardiovasculares. A 

cada ano, estima-se que, aproximadamente, 63 milhões de pessoas sejam submetidas a 

tratamentos cirúrgicos devido a injúrias traumáticas, outras 10 milhões por complicações 

relacionadas à gravidez e mais 31 milhões para tratar malignidades (BRASIL, 2009a). 

No mundo, anualmente, estima-se que 234 milhões de cirurgias extensas sejam 

realizadas. Isso corresponde a uma operação para cada 25 pessoas vivas. Entretanto, a falta de 

acesso à assistência cirúrgica de alta qualidade continua sendo um problema significativo em 

muitas partes do mundo, porque a falha de segurança nos processos de assistência cirúrgica 

pode causar danos consideráveis. Em países industrializados, complicações importantes são 

relatadas em 3-16% dos procedimentos cirúrgicos em pacientes internados, com taxas de 

incapacidade permanente ou morte em, aproximadamente, 0,4-0,8%. Em países em 

desenvolvimento, os estudos sugerem uma taxa de mortalidade de 5-10% durante cirurgias 

mais extensas (BRASIL, 2009a). 

No pós-operatório, infecções e outras morbidades também são uma séria 

preocupação. As complicações cirúrgicas atingem, no mínimo, sete milhões de pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos a cada ano, sendo que, pelo menos, um milhão de 

pacientes morrem durante ou imediatamente após um procedimento. Tais problemas de 

segurança são reconhecidos e, dentre as dificuldades, estão as condições insuficientes da 

infraestrutura e dos equipamentos, os suprimentos e a baixa qualidade de medicamentos 

utilizados, as falhas na administração das organizações e no controle de infecções, a falta de 

capacitação e de treinamento dos profissionais, além do precário investimento financeiro na 

área. Portanto, uma abordagem que compreenda todos os sistemas visando à assistência 

cirúrgica mais segura poderia salvar vidas de milhões de pessoas pelo mundo (BRASIL, 

2009a). 

A higienização correta das mãos é uma meta-chave de grande importância para 

prevenir infecções em todo o mundo. Sabe-se que a higienização das mãos é uma das formas 

mais eficazes de reduzir a transmissão e a taxa de infecção hospitalar e contribui para 

melhorar a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes em ambientes de cuidados à 

saúde. As infecções relacionadas à assistência são uma das principais causas de morte e 

morbidade em todas as idades, além de custos em todo o mundo, que afetam tanto os países 

desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos (WHO, 2009b; BRASIL, 2005). 

Um estudo coordenado pela OMS, feito em 55 hospitais de 14 países (Sudeste da 

Ásia, Europa, Mediterrâneo Oriental e Pacífico Ocidental), revelou que, em média, 8,7% dos 



26 
 

doentes em hospitais sofrem infecções nosocomiais e que 1,4 milhões de pessoas em todo o 

mundo desenvolvem complicações relacionadas à infecção na assistência de saúde. Nos EUA, 

de cada 136 doentes hospitalizados, um fica gravemente doente como resultado da aquisição 

de uma infecção hospitalar. Isso equivale a 2.000.000 de casos e cerca de 80.000 mortes 

anualmente. Na Inglaterra, as infecções nosocomiais provocam 5.000 mortes por ano. No 

Reino Unido, mais de 320.000 pacientes adquirem infecções durante a permanência 

hospitalar. Entre os doentes graves, pelo menos 25% desenvolvem uma infecção relacionada à 

assistência de saúde (BRASIL, 2005). 

No México, por exemplo, as infecções nosocomiais são a terceira causa mais comum 

de morte em toda a população. Em países em desenvolvimento, essa proporção é ainda maior 

e pode chegar a 40% ou mais. Em todo o mundo, pelo menos um a quatro pacientes de 

cuidados intensivos adquirem uma infecção nosocomial. Essa estimativa pode ser duplicada 

naqueles países, porém o impacto maior é entre os pacientes mais vulneráveis. Nas infecções 

neonatais, a taxa de infecção em cateteres vasculares é de três a vinte vezes maior e uma taxa 

de letalidade 12 vezes maior em países em desenvolvimento em relação aos países 

desenvolvidos. No Brasil e na Indonésia, mais da metade dos neonatos admitidos em unidades 

neonatais adquire infecções associadas à assistência de saúde, com uma taxa de letalidade 

entre 12 e 52%. As infecções de sítio cirúrgico são a principal causa de morbimortalidade em 

alguns hospitais na África subsaariana (BRASIL, 2005). 

Já os custos de infecções relacionadas à assistência de saúde variam em cada país e 

são significativos em todos eles. Nos EUA, são estimados em US$ 4.500 - 5.700 milhões por 

ano; na Inglaterra, custam, anualmente, 1.000 milhão de libras ao Serviço Nacional de Saúde; 

na Tailândia, alguns hospitais gastam 10% do seu orçamento anual para administrar as 

infecções, e, no México, esses custos representam 70% do orçamento total no Ministério da 

Saúde. Para termos noção do impacto financeiro, o custo com uma única infecção grave de 

sítio cirúrgico, do trato expiratório inferior ou da corrente sanguínea, por exemplo, pode 

custar para o hospital mais do que o orçamento total anual para a compra de antissépticos 

usados na higienização das mãos. Some-se a isso o considerável sofrimento humano 

provocado por infecções relacionadas à assistência de saúde (BRASIL, 2005). 

Os hospitais são instituições projetadas para curar e, ironicamente, os avanços 

tecnológicos e médicos trouxeram a infecção hospitalar como principal causa de morte em 

vários países, principalmente em serviços de saúde superlotados, com pessoal insuficiente e 

recursos precários. Nesse cenário, associado à resistência dos microrganismos, o arsenal de 

drogas disponíveis e eficazes está sendo esgotado progressivamente e vem limitando a 
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quantidade desses medicamentos para uso. Assim, como a higienização das mãos é uma 

prática simples e de baixo custo, ela continua sendo a principal medida para reduzir as 

infecções relacionadas à assistência de saúde e à resistência microbiana (WHO, 2009b).  

Apesar da ênfase dos programas de promoção e disseminação do conhecimento sobre 

as medidas para prevenir infecções, a adesão à prática de higienização das mãos ainda é muito 

baixa em todo o mundo, o que favorece a disseminação de patógenos e de surtos, causando 

impactos severos. O motivo para isso pode ser devido ao pouco treinamento, além do 

financiamento insuficiente dos programas e de sua aplicação irregular nos diferentes países e 

instituições de saúde. Assim, a maioria das mortes e dos sofrimentos desnecessários de 

pacientes relacionados à infecção poderia ser evitada por meio do aperfeiçoamento de 

procedimentos básicos e de mais atenção à higienização dos profissionais que estão prestando 

a assistência (WHO, 2009b; BRASIL, 2005). 

A prevenção de quedas e úlcera por pressão é a sexta meta para a segurança do 

paciente e tem o objetivo de reduzir a ocorrência de quedas e/ou lesões subjacentes de 

pacientes nos ambientes de assistência à saúde e o dano dela decorrente. A queda pode ser 

definida como a situação em que o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum 

plano mais baixo em relação à sua posição inicial. Por ser uma ocorrência indesejável e de 

natureza danosa, é um evento adverso, que deve ser prevenido e pode ser gerenciado com 

avaliação periódica de risco e implantação de medidas preventivas e de protocolos (BRITO, 

2011). 

De acordo com Santos e colaboradores, alguns dos principais fatores predisponentes 

ao risco de quedas para os pacientes hospitalizados são: crianças, idosos com idades ≥ 65anos; 

sexo feminino, devido a mais propensão à osteoporose; pacientes com declínio cognitivo; 

vascular cerebral prévio, tonturas, hipotensão postural, baixo índice de massa corpórea, 

anemia, insônia, incontinência ou urgência miccional, artrites/osteoartrites, história prévia de 

quedas; necessidade de disponibilidade de auxílio à marcha, inatividade; comprometimento 

sensorial/visual e uso de medicações (benzodiazepínicos, antiarrítmicos, anti-histamínicos, 

antipsicóticos, antidepressivos, digitálicos, diuréticos, laxativos, relaxantes musculares) 

(SANTOS; DANTAS; RAMOS, 2010).  

Nos EUA, mais de um terço dos idosos hospitalizados caem anualmente. Com o 

aumento da idade, o uso de polifármacos, os problemas de mobilidade, em decorrência de 

doenças degenerativas, a probabilidade de risco de queda aumenta consideravelmente, na 

ordem de mais de 50%. No Brasil, como nem todas as instituições hospitalares notificam os 

eventos adversos, não existem dados exatos sobre o número de casos de queda de pacientes 
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no ambiente hospitalar. A subnotificação desses casos, muitas vezes, dá-se devido ao contexto 

do medo de punição, entretanto, a notificação desses eventos é de caráter corretivo para futura 

prevenção. O evento deve ser notificado pelo enfermeiro responsável na unidade de 

internação onde ele aconteceu, conforme a normatização da Organização Nacional de 

Acreditação e por meio de Formulários de Eventos Adversos (FEAs) (BRITO, 2011). 

Já as UPP são definidas como uma lesão na pele e/ou nos tecidos ou estruturas 

subjacentes, geralmente localizadas sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão 

isolada, ou combinada com fricção e/ou cisalhamento. A avaliação periódica dos riscos para a 

ocorrência de úlceras orienta os profissionais a criarem estratégias para preveni-la, de acordo 

com o grau de risco de cada paciente. Isso visa promover o cuidado multiprofissional em um 

ambiente seguro e promover a educação do paciente, dos familiares e dos profissionais 

(BRITO, 2011). 

Um aspecto importante é a educação continuada voltada para conscientizar e 

envolver toda a equipe sobre os riscos, para criar estratégias de segurança, como a realização 

de treinamentos e debates, além de estimular uma cultura de segurança positiva na instituição, 

porquanto a responsabilização pelos erros deve ser transversal (LEITÃO et al., 2013). 

 

2.3 A CULTURA DE SEGURANÇA COMO FATOR CONTRIBUINTE PARA O CUIDADO 

SEGURO 

 

Segundo a definição de Health and Safety Comission (1993), a cultura de segurança 

é definida como o produto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento 

individuais e grupais, que determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da 

administração de uma organização saudável e segura. Em outras palavras, a cultura de 

segurança é o conjunto de pressupostos compartilhados entre seus membros sobre o que 

pensam ser correto, útil e importante na instituição e o modo como interagem com o sistema. 

Com a avaliação da cultura de segurança na instituição, podem-se identificar áreas mais 

problemáticas, para planejar e implementar intervenções, ou seja, é o ponto de partida para se 

pensar em estratégias, a fim de construir uma cultura de segurança efetiva e imprescindível 

em qualquer tipo de análise e prática organizacional (REIS, 2013). 

De acordo com a OMS, a cultura organizacional pode influenciar positiva ou 

negativamente todos os processos do sistema. Nas organizações onde se trabalha com 

cuidados de saúde, a cultura tem, pelo menos, duas barreiras para fortalecer a segurança. A 
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primeira é a crença no perfeccionismo do treinado, pois, depois de períodos de treinamento, 

espera-se que os profissionais não cometam erros. E a segunda, a tendência a se punirem as 

falhas, uma vez que, intuitivamente, o erro é traduzido como incompetência profissional e, 

dificilmente, associado a problemas do sistema organizacional. Juntas, essas influências 

inibem os profissionais de saúde a admitirem seus erros (WHO, 2009a; MELLO; BARBOSA, 

2013). 

Assim, uma cultura de segurança positiva deve ser cada vez mais incentivada no 

âmbito das organizações de saúde, e o paradigma da culpa e do castigo superado e substituído 

pela aprendizagem a partir dos erros. Para isso, é fundamental reconhecer a possibilidade das 

falhas como condição humana e compreendê-las como consequência, e não, como causa e, a 

partir daí, possibilitar mudanças no delineamento do sistema, reduzindo os fatores que 

contribuem para um cuidado inseguro (REIS, 2013). É sabido que as deficiências do sistema 

organizacional nas instituições prestadoras de cuidados, em sua concepção e funcionamento, 

são os principais fatores responsáveis pela ocorrência de danos. Assim, os erros são esperados 

e, embora não possamos mudar essa condição, podemos mudar as circunstâncias em que os 

seres humanos trabalham (LIMA, 2014).  

Uma cultura de segurança fortalecida no âmbito hospitalar emerge como um dos 

requisitos essenciais para melhorar a segurança do paciente e, consequentemente, a qualidade 

do cuidado de saúde, que, globalmente, é um grave problema de saúde pública. Por 

conseguinte, cresce o reconhecimento de gestores da saúde sobre a importância da segurança 

e da cultura do paciente e sobre a necessidade de buscar melhorias nos sistemas de prestação 

de cuidados de saúde. Isso requer uma cultura de segurança que inclua os profissionais de 

saúde e a organização como um todo, para que a segurança do paciente seja encarada como 

responsabilidade de todos, e não, somente de alguns (REIS, 2013; LIMA, 2014). 

Reason e colaboradores sugeriram um modelo conhecido como “queijo suíço” para 

explicar o caráter multifatorial subjacente às falhas de segurança. Nesse modelo, as fatias do 

queijo representam camadas sucessivas de defesas, e os furos, as vulnerabilidades do sistema 

de saúde, que seriam as falhas estruturais ou pontuais, a má prática ou negligência dos 

profissionais de saúde, comportamentos inseguros, ou comportamentos de risco por parte dos 

pacientes (REASON, CARTHEY, LEVAL, 2001).  

Assim, a ocorrência dos eventos adversos se deve a múltiplos fatores, ou seja, ao 

alinhamento de diversos furos, e a causa dos acidentes é relacionada às falhas ativas e 

latentes. As falhas ativas são omissões ou atos inseguros cometidos por indivíduos cujas 

consequências resultam em um evento adverso imediato para o paciente. Elas podem 
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acontecer devido a um erro, à quebra de regras ou à assunção de riscos. As falhas latentes são 

características existentes no sistema, que permanecem ocultas até que um evento ou incidente 

ocorra e as exponha. Em hospitais, podem estar relacionadas às condições de trabalho, à 

supervisão inadequada, à falta de treinamento, a ambiente estressante, à sobrecarga de 

trabalho e a sistemas de comunicação inadequados (REIS, 2013). 

Destarte, é necessário que as instituições hospitalares tenham gerência de risco, a fim 

de coordenar e planejar ações específicas sobre a segurança do paciente, tratando os 

problemas de forma multiprofissional e sistêmica para que os furos não se alinhem. De fato, a 

causa dos erros é multifatorial. E quanto mais complexos, fragmentados e mal planejados 

forem os processos organizacionais e técnicos, mais suscetíveis a erros os profissionais de 

saúde estarão no dia a dia de trabalho (LIMA, 2014).  

Então, conhecer os problemas que geram mais impacto no trabalho dos profissionais 

de Enfermagem possibilita o planejamento de ações de prevenção de riscos. A gestão deve 

promover regras de segurança viáveis e realistas, treinar as equipes e garantir que elas 

compreendam os riscos e as formas de preveni-los, colaborando para o feedback e a 

construção da cultura de segurança positiva. As ações de promoção à saúde, nas diferentes 

categorias de enfermagem, também merecem atenção e investimento por parte das instituições 

hospitalares, na tentativa de melhorar a qualidade de vida dos profissionais e, 

consequentemente, seu desempenho e evitar falhas (PELLICIOTTI; KIMURA, 2010).  

 

2.4 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM ENFERMAGEM NA UTI E A 

OCORRÊNCIA DE FALHAS 

 

 Atualmente, os serviços de saúde vêm procurando atingir níveis cada vez mais altos 

de produtividade e excelência no atendimento. Os eventos adversos e os erros relacionados à 

assistência têm constituído importantes indicadores da qualidade desses serviços 

(PELLICIOTTI; KIMURA, 2010). Nesse contexto, a Enfermagem desempenha um papel 

fundamental no reconhecimento e gerenciamento do cuidado em relação à segurança do 

paciente, seja por seu contingente, seja pela proximidade constante e ininterrupta na 

assistência ao paciente (MELLO; BARBOSA, 2013). O processo de trabalho da Enfermagem, 

além de atender às necessidades de saúde dos pacientes, articula, integra e coordena a equipe, 

visando a uma organização do trabalho que favoreça a qualidade da assistência e a 

minimização de riscos. Assim, as percepções da Enfermagem sobre segurança do paciente são 
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de grande valia para auxiliar o planejamento das ações de segurança do paciente 

(GONÇALVES et al., 2012).  

Entretanto, os mesmos profissionais que atuam diariamente na prevenção de riscos e 

danos aos pacientes estão presos a esses riscos devido à própria estrutura organizacional do 

trabalho. Nas organizações de saúde, existem várias situações que favorecem o 

desencadeamento de erros nos ambientes de trabalho da Enfermagem, como horas de trabalho 

prolongadas e fadiga, locais de trabalho e processos de atendimento mal projetados, falta de 

sistemas de apoio à tomada de decisão e de comunicação ineficaz entre os membros da 

equipe. Assim, mudanças nesses ambientes são necessárias para reduzir os erros e melhorar a 

segurança do paciente (MELLO; BARBOSA, 2013). 

Uma série de pesquisas demonstrou que a sobrecarga de trabalho está associada a 

problemas de segurança do paciente. A carga horária excessiva, comprovadamente, afeta, de 

maneira adversa, o bem-estar, a saúde e o desempenho desses profissionais, e a redução das 

horas de trabalho conduz à diminuição de três a quatro vezes as taxas de erros 

(LANDRIGAN, 2011). 

Outro aspecto relevante são as condições de trabalho, entre elas, a adequação do 

número de profissionais de Enfermagem, o que também compromete a qualidade do cuidado. 

Observa-se, na prática clínica, que não só o quantitativo da equipe de enfermagem pode favo-

recer a ocorrência de eventos adversos como também sua alocação, ou seja, a distribuição 

inadequada por número de pacientes. Afinal, a adequação quantitativa de profissionais, 

segundo as necessidades dos pacientes, pode diminuir não só os riscos para os pacientes como 

também a incidência de agravos à saúde dos trabalhadores. Algumas pesquisas revelaram que 

um aumento de 0,1% na razão paciente/enfermeiro levou a um acréscimo de 28,0% na taxa de 

eventos adversos (GONÇALVES et al., 2012). 

Evidências apontam que, embora os avanços científicos na área da saúde promovam 

o tratamento de diversas patologias, o paciente está sujeito a riscos em diferentes ambientes 

onde essa assistência é oferecida (MELLO; BARBOSA, 2013). A UTI, devido às suas 

características, é considerada um cenário assistencial de alto risco. Essa unidade tem como 

peculiaridade um cuidado intensivo, prestado de forma ininterrupta e rápida, que envolve 

muitos procedimentos complexos e produz um grande volume de informações. Na UTI, os 

cuidados são realizados por um grande e variado número de profissionais que, por causa da 

gravidade dos pacientes, trabalham sob forte stress, por lidarem diretamente com situações de 

vida e de morte em que as decisões devem ser tomadas em tempo hábil. Todos esses fatores 
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provocam tensão e fadiga nesses profissionais e aumentam a probabilidade de erros (MELLO; 

BARBOSA, 2013).  

Pesquisas mostram que o ambiente, as tarefas, a organização e a tecnologia são 

elementos do sistema de trabalho que interferem na qualidade da assistência prestada ao 

paciente crítico. Portanto, nas UTIs, pacientes que requerem cuidados intensivos são 

considerados de risco para eventos adversos, tendo em vista as constantes alterações 

hemodinâmicas e o iminente risco de morte (GONÇALVES et al., 2012). 

Sob a égide da segurança ao paciente, os recursos materiais, que incluem 

ventiladores, monitores, bombas de infusão, entre outros, são essenciais para o cuidado e o 

tratamento dos pacientes. No entanto, quando esses dispositivos não são submetidos a uma 

avaliação rigorosa para se adequar ao processo de seleção e aquisição, ou quando são usados 

indevidamente, podem causar danos aos pacientes. A padronização de equipamentos e de 

tecnologia é uma estratégia importante e tem sido estimulada para diminuir os erros. Além 

disso, os equipamentos e a tecnologia devem ser avaliados do ponto de vista das habilidades 

necessárias do usuário, e se necessário, os profissionais devem ser treinados antes de usá-los, 

a fim de ajudar os indivíduos a utilizarem dispositivos e tecnologia de forma segura e 

eficiente (MELLO; BARBOSA, 2013). 

 

2.5 A ETNOMETODOLOGIA COMO INSTRUMENTO PARA SE COMPREENDER O 

FENÔMENO DE PRÁTICAS COTIDIANAS 

 

A Etnometodologia teve como principal fundador o sociólogo Harold Garfinkel, cuja 

obra mais conhecida é Studies in Ethnomethodology, publicada em 1967 (COULON, 2005; 

RAWLS, 2008).  

O termo Etnometodologia refere-se à metodologia de todo dia, em que etno significa 

membro de um grupo ou do próprio grupo em si, e metodologia, os métodos dos membros. 

Assim, a Etnometodologia diz respeito às atividades, às crenças e aos comportamentos 

cotidianos, corriqueiros ou não, de um grupo, necessários para produzir organização social, 

situadas em determinado contexto. Tais práticas consistem em uma realização sem fim, 

contínua e contingente (GARFINKEL, 1996). 

Coulon (2005) define a Etnometodologia como “a busca empírica dos métodos 

empregados pelos indivíduos para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar suas ações de 

todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar”. Para ele, a Etnometodologia visa 

compreender empiricamente a sociedade, através da observação, tomando como referência as 
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práticas cotidianas de um grupo ou de uma comunidade, ou seja, a forma como os atores 

interpretam e interagem com a realidade social e a vida. 

Garfinkel elaborou suas ideias baseadas no interacionismo simbólico, na obra de 

Parsons e na fenomenologia de Husserl e de Schutz. Para ele, em contraposição a Durkheim, a 

Sociologia não deveria ser entendida de forma objetiva, positivista e desarticulada da história. 

Gafinkel defendia uma Sociologia subjetiva, construída a partir da interpretação das 

atividades cotidianas das pessoas que praticam o seu saber fazer, procedimentos e regras de 

conduta (BISPO; GODOY, 2012). 

Para a investigação etnometodológica, Coulon (2005); Francis e Hester (2004) 

apontam cinco conceitos-chave: prática, indicialidade, reflexividade, accountability e 

membro. 

O conceito de prática indica que a preocupação central da Etnometodologia é com 

as atividades práticas e corriqueiras da vida cotidiana. Ela parte do senso comum para analisar 

as crenças e os comportamentos de um grupo, considerando que todo comportamento é 

socialmente organizado. A partir da ideia de que a realidade social é constantemente criada 

pelos atores que dela fazem parte, a Etnometodologia se preocupa em examinar os métodos 

que eles usam para mudar, atualizar e adaptar tais regras, interpretando e inventando, 

constantemente, a realidade social (COULON, 2005). 

A indicialidade, um termo técnico originado da Linguística, indica que a linguagem 

é uma produção coletiva que assume significados diversos. Ou seja, o sentido das expressões 

não pode ser decidido por quem ouve sem que, necessariamente, ele saiba ou presuma algo 

sobre a biografia, as circunstâncias da elocução, os fatores contextuais, sua intenção imediata, 

seu relacionamento com quem ouve e suas conversações passadas. Para Garfinkel (2006), 

para cada ator social, o significado de sua linguagem cotidiana depende do contexto em que 

ela se manifesta (GARFINKEL, 1996).  

Já o conceito de reflexividade está relacionado ao processo de construção contínua 

de um grupo, ou comunidade, por meio de suas atividades práticas, como resultado da 

interação e das influências sobre esses mesmos indivíduos (FRANCIS; HESTER, 2004). 

Trata-se de um processo em que ocorre uma ação e, ao mesmo tempo, produz uma reação 

sobre os seus criadores.  

A ideia de accountability, no contexto da Etnometodologia, diz respeito à descrição 

da análise das ações cotidianas e dos métodos observáveis. Em outras palavras, é como o 

grupo estudado descreve as atividades práticas com base nas referências de sentido e 
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significado que o próprio grupo detém. Assim, a accountability é a explicação que os atores 

utilizam para descrever, analisar, criticar e idealizar situações específicas. 

O quinto conceito-chave na Etnometodologia é a concepção de membro. Garfinkel 

(2006) entende que o membro é aquele que compartilha da linguagem de um grupo, que induz 

a uma condição de “pertencer” ao grupo e não apenas de “estar” nele. Nas palavras de Coulon 

(2005), membro é uma pessoa dotada de um conjunto de procedimentos, de métodos, de 

atividades e de savoir-faire, que a fazem capazes de inventar dispositivos de adaptação para 

dar sentido ao mundo que a rodeia.  

Com esses cinco conceitos-chave da Etnometodologia, é possível entender que, para 

analisar um fenômeno, é preciso participar do cotidiano do grupo para que seja possível 

compreender o processo de construção das práticas, juntamente com os seus significados. 

Garfinkel (2006) refere que se trata de praticar a sociologia profana, ou seja, valorizar a 

organização naturalística de um grupo social por meio de suas práticas. Os estudos 

etnometodológicos, conhecidos também como workplace studies, visam compreender como o 

trabalho é realizado e como os problemas são detectados e resolvidos por eles (RAWLS, 

2008; BISPO; GODOY, 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender o significado da segurança do paciente no ambiente hospitalar para os 

enfermeiros e técnicos de Enfermagem. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer as percepções e os comportamentos relacionados à cultura de segurança do 

paciente; 

 Descrever os múltiplos fatores que colocam em risco a segurança do paciente no 

processo de cuidado hospitalar; 

 Identificar as dificuldades envolvidas no cotidiano de trabalho para desenvolver ações 

voltadas para a segurança do paciente. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, exploratória e qualitativa, tendo como 

abordagem filosófica a Etnometodologia. Esta busca retratar como determinado fenômeno se 

manifesta nas atividades e nas interações cotidianas, analisando o significado que as pessoas 

atribuem às coisas e à sua vida. Na Enfermagem, a associação da Etnometodologia com o 

estudo dos seres humanos fornece subsídios para se ampliar o conhecimento da prática 

profissional, na medida em que torna capaz de compreender bem mais as ações do ser 

humano associadas ao contexto. Através desse referencial, podemos compreender a maneira 

como os atores definem sua prática social (GARFINKEL, 1967). 

 

4.2 OS PARTICIPANTES E O LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em um hospital universitário, em Natal/RN, no setor de UTI, 

no período de agosto a setembro de 2015, autorizada pela instituição e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).  A amostra 

selecionada para participar da pesquisa foi do tipo intencional e composta de um grupo de 

cinco enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, trabalhadores do setor de UTI. 

O hospital dispõe, atualmente, de uma UTI adulta, com dezenove leitos divididos em 

dez enfermarias, cuja maioria comporta, no máximo, dois leitos. Por necessidade de reforma 

do setor, a UTI mudou-se, temporariamente, para o subsolo do hospital e passou a funcionar 

em um ambiente com estrutura física de enfermaria, ou seja, em ambientes compartimentados. 

As enfermarias são divididas por cores, de acordo com o grau de infecção dos pacientes: o 

vermelho é para os que apresentam alguma infecção; o amarelo, para os que estão em 

vigilância infecciosa; e o verde, para os pacientes sem infecção. Cada leito tem aparelhos de 

filmagem, que direcionam as imagens a um monitor no posto de enfermagem, a fim de 

facilitar a visualização dos pacientes ininterruptamente pelos profissionais, visando reduzir a 

ocorrência de eventos adversos. 
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo profissionais da área de Enfermagem que trabalharam no 

setor de UTI do HUOL há, pelo menos, dois anos. Foram excluídos do estudo profissionais 

que estiveram afastados do trabalho por alguma razão (férias, licença-saúde, licença- 

maternidade) no período da coleta dos dados. Os profissionais participaram voluntariamente 

da pesquisa, mediante o esclarecimento detalhado acerca dos propósitos e das finalidades do 

trabalho, assim como a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

4.4  COLETA DOS DADOS 

 

4.4.1 Instrumento 

 

A coleta dos dados com os profissionais foi realizada por meio de uma entrevista 

individual semiestruturada, composta de quatro questões discursivas (Apêndice A). As 

entrevistas foram realizadas em um local reservado no próprio ambiente de trabalho, em uma 

sala individual e confortável, para resguardar a individualidade do participante, na qual cada 

uma teve uma duração de, em média, 30 minutos; foram gravadas com um gravador digital e 

transcritas para análise.  

 

4.4.2 Procedimentos para a coleta dos dados 

 

 Foi comunicado à direção do Hospital, por meio de ofício, o inicio da pesquisa e o 

contato com os profissionais para agendar as entrevistas.  

A inclusão dos participantes para participarem do estudo foi realizada após eles 

lerem e assinarem o TCLE, por meio do qual foram informados sobre: o objetivo da pesquisa, 

seus procedimentos, os riscos, os desconfortos, os benefícios, a garantia do anonimato e o 

direito de participarem ou não da pesquisa, de desistirem, em qualquer momento da pesquisa, 

o sigilo dos dados e a guarda do material coletado sob a responsabilidade do coordenador da 

pesquisa por um período de cinco anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Os participantes foram informados, também, de que, se tivessem algum gasto por 

sua participação no estudo, ele seria assumido pelo pesquisador e reembolsado para o 
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participante e se sofressem algum dano comprovado decorrente da pesquisa, seriam 

indenizados pela pesquisadora responsável (Apêndice B). 

Nessa ocasião, foi solicitada a permissão para gravar a entrevista, no momento em 

que os participantes leram o termo de concordância para a gravação (Apêndice C).  

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para analisar os dados, foi empregada a técnica de análise de conteúdo proposta por 

Bardin, na modalidade de análise temática, dividida em três momentos: pré-análise (leitura 

flutuante dos dados transcritos das gravações); exploração do material (seleção das falas dos 

sujeitos e organização das categorias ou núcleos temáticos) e tratamento dos resultados 

(interpretação).  Depois da leitura flutuante do material empírico, foi constituído o corpus, a 

partir de seus critérios de validação, exaustividade, representatividade e pertinência 

(BARDIN, 1977). Para identificar os participantes na pesquisa, utilizou-se a letra “E”, para 

referenciar os enfermeiros e “T”, para os técnicos de Enfermagem, seguida da numeração, de 

acordo com a ordem de realização das entrevistas. 

Foram utilizadas categorias definidas a priori - antes do desenvolvimento do trabalho 

de campo, a saber: significado de segurança do paciente e cuidado humanizado; fragilidades 

para o desenvolvimento da segurança do paciente e perspectivas para uma assistência segura, 

fundamentada em critérios de representatividade, exaustividade e pertinência. Além disso, 

foram consideradas as categorias que emergiram a partir da análise do corpus coletado, ou 

seja, categorias a posteriori, baseadas em critérios de validação, denominada de cotidiano das 

práticas na UTI. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Ciente das questões éticas inerentes à pesquisa com seres humanos, este projeto foi 

submetido ao CEP HUOL da UFRN, seguindo todas as orientações da Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde/ MS, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) de número 44485715.2.0000.5292 e parecer favorável de número 1.085.951 (Anexo 

A). Todos os participantes assinaram o TCLE e o Termo de Autorização para Gravação de 

Voz da entrevista. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

De acordo com a tabela 1, a amostra, representada por profissionais de Enfermagem, 

foi composta metade por enfermeiros e metade por técnicos de Enfermagem. A maioria desses 

profissionais é do gênero feminino - 80% mulheres e 20% homens. Esse contraste de gênero 

na Enfermagem é comum e revela a influência anterior do contexto histórico do cuidar como 

essência do trabalho feminino, em que essa predominância persiste até os dias de hoje 

(SIMOES; AMÂNCIO, 2004). 

Apesar de os técnicos de Enfermagem atuarem no setor como profissionais de nível 

técnico, dois dos cinco deles também têm formação superior na área, um deles com Mestrado. 

Quanto aos enfermeiros, profissionais de nível superior, dois têm Pós-graduação stricto sensu, 

na categoria de Mestrado, e três, com formação de pós-graduação lato sensu, compreendendo 

Curso de Especialização na área. Isso demonstra que o trabalho na UTI requer dos 

profissionais maior qualificação para darem suporte e tratamento intensivo aos pacientes com 

alto potencial de gravidade. 

Em relação à faixa etária dos participantes, 70% têm acima de 40 anos, variando de 

41 até 59 anos; e 30%, abaixo dessa idade, com um intervalo entre 25 e 32 anos. Isso mostra 

que a maioria dos profissionais de Enfermagem da UTI são, essencialmente, pessoas maduras, 

talvez pela necessidade de profissionais nesse ambiente que já tenham certo grau de 

experiência na área, o que demanda certo tempo para desenvolver tais habilidades. 

De todos os profissionais de Enfermagem, a metade deles, ou seja, cinco, têm 20 

anos ou mais de formação na área, e os outros 50%, 19 anos ou menos de formação como 

enfermeiros ou técnicos de Enfermagem. Em se tratando do tempo de experiência na UTI, 

80% têm um tempo de prática em UTI igual ou superior a 10 anos e um pequeno percentual, 

ou seja, 20%, menos de 10 anos de atuação na UTI do referido hospital. Esses dados 

confirmam o quanto é importante os profissionais de Enfermagem ter uma vivência prática 

prévia com pacientes graves, que necessitam de cuidados complexos, para que saibam tomar 

atitudes corretas e em tempo hábil. Isso justifica o fato de nessa pesquisa ter encontrado 

profissionais com mais tempo de experiência na UTI. 
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Tabela 1 - Caracterização dos entrevistados 

Variáveis Enfermeiros 
Técnicos de 

Enfermagem 

Frequência 

relativa 

(%) 

Sexo 

Feminino 4 4 80% 

Masculino 1 1 20% 

Nível de 

escolaridade 

Nível Técnico - 3 30% 

Nível Superior 5 - 50% 

Nível Técnico 

+ Superior 

- 2 20% 

Qualificação 

Sem 

Especialização 

- 3 30% 

Especialização 3 1 40% 

Mestrado 2 1 30% 

Doutorado - - 0% 

Idade 

< 40 anos 2 1 30% 

≥ 40 anos 3 4 70% 

Tempo de 

formação 

< 20 anos 4 1 50% 

≥ 20 anos 1 4 50% 

Tempo de 

experiência 

na UTI 

< 10 anos 2 - 20% 

≥ 10 anos 3 5 80% 

Fonte: Elaboração própria 

A seguir, apresentaremos os resultados da pesquisa, que serão agrupados nas 

seguintes categorias: significado de segurança do paciente e cuidado humanizado; cotidiano 

das práticas na UTI; fragilidades para o desenvolvimento da segurança do paciente e 

perspectivas para uma assistência segura. 
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5.2 SIGNIFICADO DA SEGURANÇA DO PACIENTE E CUIDADO HUMANIZADO 

 

De acordo com a OMS, a segurança do paciente é definida pela Portaria MS/GM nº 

529/2013 como a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde (WHO, 2009a). No contexto deste estudo, podemos evidenciar vários 

entendimentos sobre segurança, e a palavra dano é bem presente nas descrições dos 

entrevistados.  

De acordo com os profissionais, o cuidado está associado a uma forma de melhorar o 

estado de saúde, e a segurança, muitas vezes, é relacionada a algo que proteja o paciente de 

agravos durante a realização desses cuidados em sua permanência na instituição de saúde. 

Uma assistência segura é indicativa de qualidade, logo, a ocorrência de um evento adverso 

causado pelo cuidado inseguro pode interferir em uma avaliação negativa da qualidade do 

cuidado prestado pela instituição. Ainda no relato, o enfermeiro menciona o cuidado prestado 

pela equipe multiprofissional, ou seja, ele inclui o risco de dano não apenas à Enfermagem, 

que está mais próxima do paciente, mas também a todos os outros profissionais que prestam 

assistência ao paciente.  

Eu entendo por segurança do paciente ele receber um cuidado pela equipe 

multiprofissional de forma que não possa ocorrer danos, uma vez que quando o 

cliente procura assistência ele busca melhoria da saúde [...] A primeira coisa que 

vêm na minha cabeça é proteção, segurança vêm de assegurar. Você esperar algo 

que lhe proteja, que lhe coloque numa situação melhor, e quando a gente também 

pensa em segurança pensa em qualidade. Então se você tem uma assistência segura 

você tem qualidade (E3). 

Em seus depoimentos, os profissionais de Enfermagem pressupõem como danos a 

ocorrência de quedas e a realização de procedimentos e medicamentos de forma equivocada e 

entendem que a prevenção delas é condizente com as metas mundiais de segurança do 

paciente. Em relação à administração de medicamentos, os profissionais recomendam que eles 

sejam preparados e administrados corretamente, e a assistência de enfermagem oferecida de 

forma segura e com boa qualidade. Esses danos, quando presentes, podem agravar o estado de 

saúde do paciente e comprometer o processo de recuperação. Assim, o enfermeiro enfatiza a 

responsabilidade de garantir a segurança dos pacientes que estão sob os seus cuidados no 

ambiente hospitalar, no qual inclui tudo o que o envolve aquele lugar, desde a admissão até a 

alta do paciente. 

Em segurança penso em evitar danos ao paciente. Por que eles já vêm pra cá 

debilitados, né? Doentes, com patologias e adquire, às vezes, outras. Por exemplo, 

evitar quedas, evitar que ele caia do leito, evitar que uma medicação seja 

administrada errada, que um curativo seja feito da maneira errada (T6). 
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A segurança do paciente em relação ao cuidado na troca de curativo, na fixação de 

dispositivos, quando a gente vai fazer o transporte de paciente: encaminhar para 

exame, na alta... Porque o cuidado do paciente vai desde a admissão, permanência 

até o retorno dele para outro setor, que no caso da gente as enfermarias (E7). 

Seja uma gama de medidas preventivas que realmente assegure a permanência do 

paciente que está, temporariamente, sob os cuidados da enfermagem. Segurança é 

você tornar seguro o ambiente, a questão da administração de medicamentos, a 
assistência de enfermagem como um todo, de garantir isso... (E9). 

Na entrevista, o enfermeiro associa a segurança do paciente às habilidades e aptidões 

dos profissionais, a responsabilidade como algo essencial para evitar erros na assistência, o 

conhecimento e o compromisso com o cuidado seguro. Na fala abaixo, é citado o uso de 

protocolos assistenciais, conhecido como Protocolo Operacional Padrão (POP), em que estão 

descritas detalhadamente as orientações necessárias para um procedimento, a fim de que se 

possa padronizá-los. Isso garante que os procedimentos sejam realizados de uma única forma 

e do modo correto, baseados em evidência científica, e contribui para o fortalecimento de 

cuidados seguros (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009).  

Segurança do paciente entendo que sejam todas as ações desenvolvidas no cuidado 

ao paciente feito com responsabilidade e com cuidado especializado, seguindo os 

protocolos e não feito de forma inadequada, usando gambiarras e de forma 

insegura. Na minha cabeça isso significa trabalhar com conhecimento, com perícia 

e, principalmente, comprometimento. É uma assistência por completa [...] feito de 

forma que não ponha em risco a vida do paciente (E8). 

Eu acho que o que a gente precisa e eu estou vendo que está começando a se 

implementar é a questão  de qualificar nossa equipe nas condutas, na atualização 

dos protocolos, de manter uma conduta única para todo o hospital. Isso é 

extremamente importante por que a gente vê muito as diferenças da conduta que é 

seguida em outros setores com as condutas que são seguidas aqui (E7). 

A segurança também é apontada pelos profissionais como a responsabilidade do 

enfermeiro na participação no exame físico e na elaboração e atualização dos planos de 

cuidados, etapas do processo de sistematização da assistência de enfermagem (BRASIL, 

2009b). Esses cuidados buscam identificar e prover a satisfação da necessidade para aquele 

paciente, o tratamento e o cuidado corretos de acordo com o que ele mais precisa naquele 

momento. Esses aspectos foram mencionados por dois profissionais de Enfermagem – um 

enfermeiro e um técnico de Enfermagem, mostrando a preocupação, em ambas as categorias, 

para essa importância. 

É segurança, você, enquanto enfermeiro, participar do processo, do exame físico, de 

não apenas estabelecer um plano de assistência, como também de acompanhar. Não 

adianta só prescrever e não está, de fato, sendo seguido. Como também a questão 

de sempre rever o plano de cuidado, por que a necessidade é hoje, logo mais pode 

ser outra (E9). 

A segurança do paciente eu acredito que é o cuidado certo para a patologia certa, é 

a medicação certa para aquela patologia dele, é o cuidado que ele precisa naquele 

momento. Isso pra mim envolve a segurança do paciente (T1). 
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Por outro lado, o conceito de segurança relatado por dois profissionais diferiu dos 

demais, uma vez que eles atrelaram esse termo ao uso de equipamentos de proteção do 

profissional, como capotes e luvas:  

Protegê-los através de luvas, capotes, EPIs... no caso, tudo que nós usamos para 

que ele seja protegido de alguma doença transmissível. Se não é efetiva é porque 

está faltando algum desses materiais para a gente (T5). 

A gente usa os EPIs, os equipamentos que estão ao nosso alcance no nosso trabalho 
não vejo que tenha nenhuma dificuldade, não (T2). 

Nesse caso, há um equívoco quando se pensa em equipamentos de proteção 

individual (EPI) como proteção para o paciente, pois eles se relacionam à proteção primeira 

do profissional (SILVA, 2013). A palavra segurança foi entendida por eles como a segurança 

no ambiente de trabalho focada no trabalhador. Para outros, o termo “segurança” foi 

compreendido no sentido psicológico de reduzir a ansiedade do paciente de estar em um 

ambiente estranho, de fazer com que ele se sinta mais acolhido. Nesse contexto, tornar um 

ambiente seguro é cuidar para que seja ameno e tranquilo,  a fim de que o paciente possa se 

sentir confiante, e preocupar-se com seu bem-estar e sua satisfação no ambiente hospitalar. 

Faz parte desse cuidado mantê-lo informado sobre sua condição, o objetivo da internação e o 

tratamento ao qual ele está sendo submetido. Ou seja, o paciente precisa estar a par do seu 

estado e ciente de que os profissionais estão se dedicando à sua recuperação.  

Proporcionar para ele um ambiente confortável, agradável e seguro. Então 

segurança é você mostrar ao paciente o ambiente em que ele se encontra, o 
tratamento que ele está fazendo e que todos os profissionais estão envolvidos no 

bem estar dele para ele ficar bom e voltar para o convívio familiar (...) pra mim eu 

já estou passando segurança para ele (T4). 

Acho que segurança envolve tudo o que está relacionado ao bem estar do paciente, 

o bem estar da pessoa. E aquilo que faz com que a pessoa esteja bem (T1). 

Outro aspecto destacado é a realização correta das intervenções e o cuidado de não 

gerar somente danos físicos, mas também psicológicos. Para muitos, o ambiente de UTI é 

ameaçador. Devido à sua condição particular, normalmente o paciente fica internado sem 

acompanhante, muitas vezes, impossibilitado de falar por estar intubado, na presença de ruído 

constante dos aparelhos e dos monitores e o agravante de estar passível de presenciar a morte 

dos outros pacientes. 

 É administrar o medicamento no horário certo, é fazer o que tem que ser feito de 

maneira correta... tendo o cuidado para não causar nenhum dano físico ou 

psicológico também (T2). 

Desde um dano psicológico, como um constrangimento, até um dano físico, como 

uma queimadura de primeiro grau por causa de uma compressa ou até o óbito 

diante de uma iatrogenia de um profissional. Por exemplo, numa cirurgia é 

perfurado algum órgão e ele desenvolve uma infecção ou uma hemorragia; o 

paciente venha a receber uma assistência que por uma quebra de uma técnica leva 
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a uma infecção e ele possa ir a óbito. Uma troca de medicação de um paciente 

alérgico ou um medicamento que possa causar arritmia (E3). 

Assim, o paciente de UTI está suscetível a traumas devido ao processo natural de 

internação, e para superar a ansiedade, o profissional mantém uma atitude acolhedora e 

empática, atento às condutas que podem gerar danos. O dano físico, também bastante 

preocupante, a depender da gravidade, pode levar o paciente a óbito, portanto, deve ser 

eficazmente combatida com medidas preventivas (ARRUDA, 2013).  

Nas entrevistas, outra dimensão de segurança destacada foi a humanização, uma 

expressão de difícil conceituação, tendo em vista seu caráter subjetivo, complexo e 

multidimensional. Algumas tentativas de defini-la podem ser traduzidas como um conjunto de 

iniciativas que visam a produção de cuidados em saúde, capazes de conciliar a melhor 

tecnologia disponível para o acolhimento, o respeito ético e cultural do paciente, espaços de 

trabalho favoráveis ao bom exercício técnico e a satisfação dos profissionais de saúde e de 

seus pacientes (VERSIANI et al, 2012).  

Por meio da análise das falas, podemos perceber que a maioria dos profissionais 

entrevistados também considera como segurança uma assistência que envolva um cuidado 

humanizado. Nesse contexto, o profissional deixa transparecer a preocupação com os 

sentimentos do paciente e encara o cuidado não apenas sob o ponto de vista técnico, mas 

também dotado de ética. Na fala abaixo, o profissional enfatiza a questão do respeito com os 

pacientes e os reconhece como humanos, e não, como aparelhos.  

E tudo que for fazer com ele explicar antes por que ele não é uma máquina. Ele é 

um ser humano que merece todo o respeito possível da parte do profissional (T4). 

Outro ponto interessante foi a atenção dada ao conforto do paciente durante o 

processo de cuidado, em que o enfermeiro demonstra preocupação com a dieta, o ambiente de 

internação, a temperatura do local, a mudança de decúbito, o transporte e a contenção, esse 

muitas vezes necessário para um paciente internado em UTI. Isso mostra o envolvimento não 

só com a doença, mas também com a humanização da assistência. 

Eu implico muito no sentido de me manter atento em relação à dieta, por que dieta 

não é só para saciar a fome, é parte também do tratamento, você assegurar a dieta 

correta, o gotejamento, respeitar os horários [...]. Até por que segurança é tudo que 

converge para o bem-estar, a pronta recuperação [...] O ambiente silencioso; a 

questão da refrigeração, tem gente que coloca o ar condicionado muito frio, o 

paciente se queixa; ficar atento à mudança de decúbito; às contenções, muitas vezes 
garroteia os membros, o cadarço traumatiza a orelha; o cuidado no transporte para 

a realização de exames (E9).  

Tratar os outros de forma humanizada é, segundo pensam os entrevistados, uma 

questão de formação profissional, pois nem todos os profissionais conseguem encarar o 

paciente como um ser que está enfermo, que é dotado de sentimentos, angústias e medo. Um  
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exemplo disso é sua exposição desnecessária e desumana durante as práticas de estágio e 

aprendizado. Há que se entender que o paciente deve ser compreendido como um ser dotado 

de sentimento, e não, apenas, como um corpo que está sendo usado para estudo.  

Acho que os profissionais de hoje [...], na maioria das vezes, só estão pensando na 

parte financeira, não estão pensando em entrar na profissão para cuidar de uma 

vida. Tem uma formação tecnicista e quando chega aqui não vê o paciente como um 

ser humano, mas como uma doença, um órgão [...]. Quando se perde um paciente 

desnecessariamente, engrossa a lista de mortalidade (E8). 

Existe normatizações, até por questão de segurança do paciente, de não ter aquela 

aula na cabeceira do paciente. Às vezes, o paciente está consciente, fica um monte 

de gente falando o estado dele, e o paciente apavorado, você vendo aquela angústia 

[...] (E9). 

Atualmente, é questionado se os trabalhadores da saúde se encontram em condições 

de garantir um atendimento humanizado, tendo em vista que, quase sempre, eles são 

submetidos a processos de trabalhos mecanizados, que os limitam da possibilidade de se 

transformar em pessoas mais críticas e sensíveis. Há de se considerar a humanização como 

uma política de saúde, ainda na formação, desde a graduação, daqueles profissionais que 

fazem funcionar cotidianamente os serviços de saúde. É necessário, ainda, refletir sobre as 

concepções que fundamentam o modelo biomédico,  fortemente enraizado nas escolas de 

formação, seja em instituições de ensino públicas ou privadas (GOULART; CHIARI, 2010). 

Assim, podemos perceber certa diferença entre as percepções dos dois grupos de 

profissionais, pois muitos dos enfermeiros conseguem ter uma visão mais ampla e uma 

definição mais abrangente sobre segurança. Para esses profissionais, a segurança do paciente 

significa muito mais do que evitar danos para eles. Já os técnicos de Enfermagem descrevem 

a segurança do paciente em uma dimensão mais reduzida, uma concepção mais superficial do 

seu conceito-chave focada mais no bem-estar do paciente. 

 

5.3 O COTIDIANO DAS PRÁTICAS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Nas entrevistas, podemos identificar alguns comportamentos que corroboram o 

cuidado seguro, de acordo com as metas mundiais para a segurança do paciente, como a 

identificação do paciente, o controle da infecção, a medicação e, por último, a proteção contra 

quedas e úlceras por pressão. 
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5.3.1 Identificação do paciente 

 

Uma das metas mundiais para a segurança do paciente é a identificação do paciente, 

considerada fundamental para o cuidado seguro. Essa medida consiste em o paciente utilizar 

pulseiras com informações básicas e essenciais usadas para prevenir erros durante todo o 

período de cuidado com a saúde sob qualquer condição de assistência (BRASIL, 2014, anexo 

2). 

Os profissionais enfermeiros destacam a importância prática do uso da identificação 

do paciente para evitar erros no dia a dia de trabalho. As pulseiras ficam no punho do paciente 

e, caso mude de leito, essa identificação permanecerá com ele, para evitar que algum 

profissional, por engano, faça algum procedimento com o paciente errado. Assim, essa 

medida é essencial para evitar erros. 

Tem umas pulseirinhas. Isso eu também acho importante por que na UTI os nomes 

dos pacientes ficam na cabeceira da cama [...] Às vezes a gente troca o paciente de 

leito por que isolou uma bactéria [...] Quando o laboratório vai colher sangue, ele 

não presta atenção, não é mais aquele paciente, já é outro. Então eu acho que é 

fazer medidas que consiga ao máximo evitar erros (E10). 

A descrição abaixo mostra o quanto o paciente de UTI está vulnerável aos erros 

daqueles que o cercam. Geralmente esses pacientes estão entubados, inconscientes e sob o 

efeito da anestesia, portanto, totalmente dependentes dos profissionais para todo e qualquer 

cuidado, desde um banho, mudança de decúbito, alimentação até a administração dos 

medicamentos. De acordo com o entrevistado, até a coleta errada do sangue de um paciente, 

por causa de um descuido ou de uma troca de nome, pode resultar em transtornos muito mais 

sérios, como definir uma conduta assistencial para o paciente errado.  

O paciente, principalmente de UTI, está sob nossa total responsabilidade, 

simplesmente entregue. Então a segurança dele depende de todos os profissionais 

que o cercam, pode ser a questão de administração de medicamentos até um banho, 

um curativo... tudo requer todo o cuidado. A maioria deles intubados, sedados, que 

não sabe nem o que você está fazendo com ele. Então, realmente é desde o nome 
pregado na parede; uma coleta de sangue que você não presta atenção o nome na 

pessoa, colhe o sangue errado e vem um resultado de outra pessoa (E10). 

 

5.3.2 Controle de infecção 

 

Controlar infecções é outra meta importante voltada para a segurança do paciente. Os 

depoimentos evidenciam a necessidade de um cuidado atento, tendo em vista as 

consequências negativas de uma infecção para o paciente. A orientação destacada pelos 
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profissionais foi de que é preciso evitar a contaminação durante os procedimentos. Entretanto, 

não se fez nenhuma referência à higienização das mãos para prevenir o risco de infecções 

relacionadas à assistência de saúde (IRAS).  

Uma medicação administrada sem fazer a antisspesia do transfusion faz aquela 

agulha entrar alí e levar a bactéria para o meio interno [...] Manipulação de sondas 

vesical, enteral, cateter central, cateter de hemodiálise e curativos devem ser feitas 

com técnicas estéreis para não haver contaminação (T6). 

O paciente venha a receber uma assistência que por uma quebra de uma técnica 

leva a uma infecção e ele possa ir ao óbito (E3). 

Isso nos remete a pensar que, apesar de bastante enfatizada pela literatura e nas 

instituições hospitalares, essa prática ainda não está totalmente incorporada à rotina de 

trabalhos desses profissionais. As IRAS podem aumentar a resistência aos antibióticos, 

prolongar a hospitalização, elevar os custos para o sistema de saúde e causar a morte dos 

pacientes hospitalizados. As mãos são utilizadas com frequência no contato direto com os 

pacientes, portanto, é o principal meio de transmissão de microrganismos. Por isso, a 

higienização adequada por parte dos profissionais que atuam nos serviços de saúde é 

considerada a principal medida e a de mais impacto na prevenção e no controle das IRAS, 

além de ser um método simples e barato (SANTOS, 2014). De fato, prevenir a infecção é uma 

batalha diária, principalmente quando se trata de um ambiente crítico, como o da UTI, onde 

os pacientes já são admitidos, na maioria dos casos, com um quadro infecioso (OMS, 2005).  

Aqui a gente trabalha a questão dos isolamentos divididos por cores... existe um 
conjunto de normas que foram estabelecidas visando, de fato, a segurança do 

paciente (E9). 

A questão do controle de infecção que a gente tem lutado para segregar os 

pacientes, vigiar a infecção (E3). 

O desgaste de um paciente já debilitado por alguma patologia, somado a uma 

infecção, pode desencadear graves consequências. Apesar disso, as normas e as rotinas 

adotadas para o controle da infecção, muitas vezes, não são observadas com tanto zelo por 

alguns profissionais. Assim, a falta de adesão dos profissionais mencionada pelos enfermeiros 

ainda é o maior desafio para o controle da infecção hospitalar.  

Recentemente na UTI tivemos alguns agravos de infecção hospitalar, a gente adotou 

algumas medidas e, como contornou, temos observado que de um tempo para cá 

deu uma relaxada. Então acho que a dificuldade maior é se manter fiel, alerta 
àquilo que se estabelece como seguro, como forma de garantir a execução do 

trabalho, como também a recuperação do paciente (E9). 

É ter mais consciência [...] para que todos que cheguem doentes no hospital saiam 

hígidos e não morram aqui de infecção ou vão para casa com uma multirresistente e 

acabem morrendo por lá mesmo... (E8). 
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5.3.3 Medicação  

 

Os profissionais não só destacam a importância de se administrar corretamente a 

medicação, como também as ações preventivas, desde o recebimento pelo setor até a 

identificação dos frascos já prontos para a administração. Assim, quando se trabalha com 

precaução em todas as etapas, dificilmente as falhas vão incidir sobre o paciente. Segundo o 

relato, a dose das medicações dos pacientes é entregue pela farmácia já separada, portanto, a 

conferência no setor seria uma etapa extra de prevenção, aplicando-se, assim, a dupla 

checagem. 

A questão da conferência das prescrições, dos horários, da dose, você checar 

quando recebe a dose de 24h da farmácia, se está tudo correto, tudo adequado, é 

também uma medida de segurança (E9). 

 Os enfermeiros e os técnicos mencionaram a prática dos certos na administração de 

medicamentos, que incluem a checagem do paciente, a dose, o horário e a via corretos.  Além 

desses, a literatura traz a medicação, o horário, o registro da medicação administrada, a 

indicação correta, a apresentação certa da medicação e a resposta esperada do medicamento 

(INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES, 2012).  

A técnica é uma só, mas cada um desempenha de sua forma, né? No caso das 

medicações, eu procuro ver os certos... a hora, a dose, o paciente, a via, a 

quantidade exata, essas coisas, procuro ver isso (T6). 

Segurança do paciente em relação a administração de medicamentos, de estar 

sempre checando os certos da administração dos medicamentos que eu acho que 

são 9 (E7). 

Isso demonstra o importante papel da Enfermagem na terapia medicamentosa, razão 

por que esses profissionais precisam ser cada vez mais críticos, apropriando-se do 

conhecimento farmacológico e de seus riscos, visando alcançar a excelência em relação à 

produtividade e à qualidade do trabalho prestado. Para isso, precisa identificar as condições 

inseguras e intervir nelas (PELLICIOTTI; KIMURA, 2010).  

Em suas falas, os profissionais também mencionaram a exposição de riscos para o 

paciente, por causa da falta de rótulos de identificação das medicações e, ao mesmo tempo, a 

necessidade de improvisar quando surgem as dificuldades vivenciadas no dia a dia de 

trabalho. Sem o rótulo, a medicação não é identificada corretamente e, na vigência de 

qualquer tipo de reação, reconhecer a medicação que está sendo infundida no paciente é mais 

difícil. 

Já aconteceu que nós não tínhamos os rótulos de identificação dos medicamentos, 

então a gente tinha que improvisar as identificações dos medicamentos à caneta 

diretamente nos frascos. Isso gera um risco para o paciente (E7). 
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De acordo com o que é preconizado, deve-se adotar a rotulagem adequada das 

medicações como medida de segurança. Para isso, recomenda-se que todos os frascos de soro, 

quando instalados, tenham rótulo, seja para manter a veia ou infundir a medicação. No rótulo 

impresso, devem constar o tempo de infusão, o gotejamento, a hora do início e do término, a 

data e a assinatura (SANTANA; GANDIN, 2007). Ressalte-se que, depois que a medicação é 

diluída, sua rotulagem é de grande valia para evitar erros e dúvidas com a medicação que está 

sendo infundida. 

  

 

5.3.4 Proteção contra úlceras por pressão e quedas 

 

A meta de prevenção da UPP também é muito importante para a segurança do 

paciente, visto que esse é um grande problema de saúde. O desenvolvimento de uma úlcera 

ocasionado por pressão em um paciente hospitalizado é de responsabilidade da equipe que o 

assiste, e os profissionais da Enfermagem são os que estão em contato contínuo com esses 

pacientes. Portanto, são eles que devem atuar, principalmente, na identificação do risco, na 

prevenção, na notificação e auxiliar no tratamento das úlceras (BRITO, 2011). Os enfermeiros 

relatam essa preocupação e, cientes das consequências para o paciente, buscam desenvolver 

cuidados preventivos. 

E também a segurança para ele não desenvolver uma úlcera por pressão, para não 

ficar um tempo maior aqui, usar placa de hidrocóide, plásticos filme aderente. 

Durante a mobilização, se tiver hiperemiado a gente já ir colocando (T4). 

Do ponto de vista da segurança do paciente no leito: manter as grades elevadas, do 

rigor da mudança de decúbito, das técnicas que sejam garantidas de forma 

correta... (E9). 

As UPPs, além de provocar desconforto físico para o paciente, aumentam os custos 

no tratamento, os riscos de complicações adicionais com a internação hospitalar prolongada e 

a taxa de mortalidade (REDE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO 

PACIENTE, 2013). 

Os profissionais também direcionam os cuidados para a prevenção de quedas. No 

caso dos pacientes que estão na UTI, desacordados ou inconscientes, a proteção usada, muitas 

vezes, é a contenção. E não apenas contra quedas, porque, apesar de alguns considerarem a 

contenção como uma forma agressiva de proteção, quando utilizada de forma correta, auxilia 

também contra acidentes provocados pelo próprio paciente, ao tentar puxar sondas, tubos, 



50 
 

drenos e outros. Assim, o enfermeiro deve avaliar, de forma sistematizada e periódica, os 

fatores de risco de queda, cuja identificação é obrigatória (REDE BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE, 2013). 

Por exemplo, pacientes agitados, que vem do centro cirúrgico sob narcose, quando 

vão acordando, eu procuro sempre conter. Pacientes vêm entubado eu já contenho 

para evitar quedas, evitar que puxe tubos, drenos, essas coisas (T6). 

A segurança em relação ao físico do paciente, quando os pacientes estão graves, 
estão entubados, alguns estão em uso de sedação contínua, aqui a gente utiliza as 

contenções do paciente ao leito como uma segurança contra extubação, para ele 

não se machucar mexendo nas grades da cama, de querer sair do leito (E7). 

 

5.4 FRAGILIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A UTI é um setor fechado, complexo e intenso, que oferece equipamentos 

específicos e outras tecnologias destinadas ao tratamento de pacientes graves, com 

instabilidade clínica e potencial de gravidade, além de suporte e monitorização contínua 

(SALICIO; GAIVA, 2006).  

 Nesse contexto, é imprescindível ao enfermeiro competências como trabalho em 

equipe, liderança e responsabilidade, que requerem conhecimentos técnico-científicos 

específicos e habilidades para tomar decisões em tempo hábil (PIROLO; FERRAZ; GOMES, 

2011; MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). Essa unidade necessita de espaço físico 

adequado, materiais, equipamentos em quantidade e qualidade suficientes para prestar um 

atendimento qualificado e seguro, associado a um dimensionamento de pessoal e uma 

sistematização da assistência de enfermagem adequada (ABRAHÃO, 2011). 

Na pesquisa, os profissionais da área de Enfermagem relataram algumas práticas 

cotidianas que vão de encontro à segurança do paciente e dificultam as medidas de prevenção 

contra incidentes e o fortalecimento da cultura de segurança ao paciente na instituição. As 

mais citadas foram: escassez de material, estrutura física e horário noturno, profissionais não 

habilitados, grande número de estudantes, falta de comunicação e colaboração entre as 

equipes e gestão e falta de incentivo. 

 

5.4.1 Escassez de material 

 

Os profissionais de Enfermagem admitem que estão vivenciando dificuldades no 

abastecimento de insumos necessários para dar uma assistência adequada. Muitos pacientes 
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que estão internados em UTI estão sob a vigilância infecciosa, o que demanda um gasto 

adicional de insumos, principalmente de materiais de proteção, como luvas e capotes. Assim, 

é evidente o transtorno provocado na assistência e o notável descontentamento por parte dos 

profissionais. 

Ultimamente a falta de material, inclusive EPI, lençóis, fralda, luva de 

procedimento... A gente tem que usar luva estéril com um custo altíssimo para o 

hospital, mas ninguém não vê isso (T4). 

Agora está faltando luva de procedimento, depois começa a faltar luva de 

procedimento estéril e depois luva estéril. Falta cadarço para conter o tubo, então o 

paciente fica com o tubo fixado com atadura, que sede mais e facilita o paciente se 
extubar [...] Às vezes tem paciente no isolamento, é preciso de capote, aí a 

lavanderia não manda. Como é que a gente trabalha com paciente em isolamento 

sem o uso de capote? (...) Não adianta ter boa vontade e não ter material (T6). 

A falta de material obriga os profissionais a assumirem comportamentos não 

indicados ou não condizentes com as diretrizes para a segurança do paciente. Assim, embora 

cientes dos riscos, eles improvisam e desconsideram algumas orientações assistenciais em 

prol do “menos ruim” para o paciente.  

A dificuldade relatada por enfermeiros e técnicos de Enfermagem da UTI se expande 

ainda mais quando o risco não atinge apenas o paciente, mas também o profissional. Eles 

descrevem o receio de usar uma luva estéril, mais cara, na falta da luva de procedimento, em 

ocasiões que não exigem o uso daquela. Isso resulta no aumento da exposição do profissional 

ao risco do contato com paciente em isolamento na tentativa de racionalizar insumos.  

A gente está tendo muito problema com a escassez dos insumos... a gente não está 

conseguindo fazer as trocas de equipos de acordo com o que é preconizado, nós não 

estamos tendo luvas de procedimento. Isso está fazendo com que, às vezes, a gente 

fique receosa de ter que abrir uma luva estéril, que a gente sabe que é mais cara, 

para fazer a manipulação em uma determinada situação. Isso acaba que coloca em 

risco também a segurança do paciente em relação a precaução nossa para o 

paciente e também do paciente para a gente (E7). 

Vê junto a questão da disponibilidade desses insumos para a gente manter a 

continuidade dos nossos cuidados (E7). 

Em uma pesquisa sobre a assistência hospitalar realizada pelo Tribunal de Contas da 

União, em 2013, foram avaliadas 116 unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde 

distribuídas em todos os estados brasileiros. O estudo revelou que a falta de medicamentos e 

de insumos foi apontada em 25 hospitais avaliados, e em muitos outros, havia sendo feita a 

substituição por materiais inferiores para evitar a falta. Isso demonstra que a escassez de 

insumos é uma realidade nacional que colabora para tornar a assistência insegura (FALTA ..., 

2016).  
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5.4.2 Estrutura física e horário noturno 

 

De acordo com os enfermeiros, a estrutura física deficiente da UTI e o horário 

noturno  são fatores preocupantes para a segurança do paciente. Segundo os profissionais, 

devido à necessidade de reforma, a UTI mudou-se temporariamente para um setor com a 

estrutura física de enfermaria e, depois de mais de dois anos de espera, por questões 

burocráticas, a antiga UTI ainda não foi reformada.  

Nessa estrutura, os pacientes permanecem sozinhos, em enfermarias 

compartimentadas, onde os riscos de ocorrer algum tipo de incidente são iminentes. Assim, 

pode-se evidenciar que a dificuldade de dispor os leitos dentro das enfermarias, além de 

aumentar a distância física entre cada paciente, dificulta visualizá-los, sobretudo no momento 

em que o técnico de enfermagem se desloca de uma enfermaria para outra para auxiliar os 

colegas em algum procedimento. Nesse ambiente, encontram-se pacientes graves, com risco 

de morte, e em uma emergência, a assistência pode tornar-se tardia e comprometer a 

segurança de cada paciente que se encontra na UTI. 

A própria estrutura física tem colocado os pacientes a uma condição insegura, por 

que a UTI está disposta em 10 ambientes de enfermaria separados. Então se eu 

estou atribuída da enfermaria um a sete, eu estou, naquele momento visualizando e 

prestando cuidados na enfermaria que eu estou fazendo a visita. As outras 

enfermarias que tem pacientes entubados, graves e com drogas vasoativas, que 

pode acontecer uma queda, a desconexão de algum ventilador, e aí esse 
equipamento não alarmar, ou eu não escutar, quando eu voltar o paciente pode ter 

feito uma hipóxia, uma bradicardia ou até mesmo ter ido ao óbito (E3).  

A nossa estrutura para a segurança do paciente é a pior que há. Você vê que aquele 

corredor é imenso, [...] Então o técnico está sozinho com o leito 19 e, às vezes ele 

precisa sair para ajudar o colega no banho ou na mudança de decúbito do paciente 

do 18, e o seu paciente está fazendo uma fibrilação atrial, super agitado, quase se 

extubando e o técnico não está lá, infelizmente, para ver (E10). 

Aqui na UTI, a estrutura física não é adequada, aquela que você precisa ter uma 

visão ampla e uma observação de todos os leitos, aqui a gente não tem. Então isso é 

gritante para a questão de segurança do paciente (E7). 

Outro agravante é o fato de, no plantão noturno, haver menos funcionários escalados, 

o que, de fato, é habitual porque há menos movimentação de pessoas e procedimentos a serem 

realizados. Destarte, no horário da refeição, para digitar os dados dos pacientes no 

computador e pegar medicamentos na farmácia, os enfermeiros e os técnicos de Enfermagem 

se ausentam do setor. Além disso, há o horário do revezamento, ou seja, o momento em que 

uma parte dos profissionais de Enfermagem segue para o repouso, e a outra assume a 

responsabilidade por todos os outros pacientes. Isso, associado a dificuldades na estrutura, 

acaba sobrecarregando o serviço e aumentando os riscos de algum incidente ou evento 
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adverso ao paciente. Ou seja, durante o horário noturno, um paciente que já está grave e 

precisa de um olhar atento e constante não tem uma assistência tão segura quanto necessita.   

E outra coisa seria a questão da digitação dos dados informatizados: os sinais 

vitais e balanço hídrico a cada 2 horas. O funcionário deixa o paciente sozinho e 

sai para digitar, fora que existe o horário de revezamento e o da alimentação, que 

também é fora do setor no horário noturno. O funcionário sai várias vezes para a 

farmácia pegar acréscimo de medicamentos de pacientes admitidos, que são 
prescrições enormes, e que a farmácia ainda vai conferir. Então, a gente tem uma 

dificuldade maior no noturno de manter essa segurança (E3). 

Então é impossível que o enfermeiro assegure a inteira segurança do paciente. De 

repente, o paciente tem uma arritmia, o monitor alarma, mas não tem ninguém por 

que os funcionários também estão deslocados para fazer assistência em outros 

leitos, até por que os pacientes ficam alojados sozinhos. E, principalmente no 

horário noturno: o número de funcionários é pequeno e acontece o revezamento. 
(E3) 

Ao mesmo tempo, há uma sobrecarga de trabalho relacionada também à redução do 

quantitativo de profissionais devido às faltas e aos atestados. Em se tratando de plantão 

noturno, em que o quantitativo é menor, a sensação do déficit é ainda maior e interfere 

negativamente no serviço. E em meio às inúmeras atribuições, a pressa acaba sendo a pior 

inimiga da segurança do paciente. Por causa disso, é visível a necessidade de planejar e 

redimensionar a força de trabalho por meio de indicadores e de acordo com a necessidade do 

setor, a fim de adequar o quantitativo de profissionais de Enfermagem e de evitar a sobrecarga 

de trabalho, para assegurar a segurança do paciente. É o que constatamos nestes relatos: 

Eu que trabalho à noite, no horário de revezamento, acho complicado para se 

trabalhar naquele formato [...] Eu fico a noite inteira do 1 para o 19. Eu chego no 

19 e já está na hora de voltar para ver o 1 de novo (E10).  

A pressa é a principal inimiga da segurança do paciente, acho que muitos afazeres, 

às vezes, para pouco tempo (T1). 

A gente está com um número muito grande de falta e atestado. Então, a gente 

começa o plantão achando que vai ter certo número e termina com 4 pessoas a 

menos. Na hora do revezamento fica pior ainda, por que a equipe está mais 

reduzida e fica mais difícil ainda a gente prestar esse cuidado (E10).  

A UTI é descrita como um setor estressante, que ocasiona desgaste, cansaço e 

sobrecarga, principalmente em relação à jornada de trabalho e ao ambiente. Por isso, são 

necessárias mudanças no processo de trabalho para articular melhor e desenvolver a 

segurança do paciente na instituição (BARBOSA et al, 2014). 

Um estudo sobre o impacto da sobrecarga de trabalho da Enfermagem relacionado a 

riscos de incidentes e a eventos adversos na UTI, em dois hospitais brasileiros, revelou a 

necessidade de um dimensionamento adequado do quadro de pessoal dessa categoria 

profissional. Esse problema é considerado um fator de risco, inclusive, para aumentar a 

incidência de infecções hospitalares em pacientes críticos, e se relaciona com a pouca adesão 
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às práticas de higiene e antissepsia das mãos pelos profissionais de saúde. Ressaltamos que, 

frequentemente, os profissionais da área de Enfermagem acumulam mais de um emprego 

devido à baixa remuneração comumente aplicada. As organizações devem prover um número 

adequado de profissionais e melhorar as condições de trabalho e de remuneração para que os 

pacientes não corram risco de danos (NOVARETTI et al, 2014). 

Devido às dificuldades, é visível a impossibilidade de assegurar a completa 

segurança do paciente e da contradição entre o que o hospital defende como uma política de 

cultura de segurança e, ao mesmo tempo, ser conivente com essa situação perigosa. A 

estrutura física inadequada e a insuficiência de recursos humanos, associada à tensão dos 

profissionais, provocam a sobrecarga de trabalho e expõem os pacientes a riscos enormes. 

O próprio ambiente da UTI se contradiz com a política do hospital que está 

procurando implementar uma cultura de segurança. Você não tem como assegurar 

de forma alguma isso (E3). 

Eu acho que naquela estrutura a segurança do paciente é muito prejudicada, a 

gente faz de tudo, passa a noite rodando, mas não é 100%, infelizmente. A gente 

consegue fazer, mas em partes, entendeu? (E10). 

 

5.4.3 Profissionais inexperientes e o grande número de estudantes 

 

Os entrevistados, especificamente enfermeiros, desvelaram alguns desconfortos em 

relação à qualificação de alguns profissionais. Recentemente, o hospital admitiu uma 

quantidade considerável de funcionários provenientes do concurso público promovido pela 

empresa que administra o hospital. Entretanto, nem todos chegaram com experiência prática e 

habilidades suficientes para cuidar de pacientes graves. Por essa razão, os enfermeiros 

relataram que é preciso um acompanhamento mais próximo dos novos contratados, a fim de 

evitar algum incidente ou evento adverso que possa prejudicar o paciente. 

A questão do laboratório e do Rx, quando eles vêm a gente tem que estar por perto, 

por que no manuseio do paciente, às vezes acontece uma extubação, uma perda de 

um acesso, traciona uma sonda... então a gente tem que estar atento (E9).  

Nesse contexto, é necessário o provimento de educação permanente na instituição, 

principalmente para aqueles profissionais que lidam diretamente com a assistência e para os 

setores onde a assistência deve ser especializada, como a UTI. De fato, a educação 

permanente é uma estratégia importante para transformar os processos formativos e as 

práticas assistenciais e para a organização dos serviços, ou seja, a melhoria da assistência 

como um todo (JESUS et al, 2011). Os enfermeiros referiram que são necessários 

treinamentos, principalmente na área de urgência e emergência, com os técnicos de 
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Enfermagem sem experiência, a fim de melhorar a qualidade da assistência e evitar erros. Isso 

é importante porque, na prática, um profissional contratado, independentemente de ter 

qualificação ou não, assume o trabalho como qualquer outro. Entretanto, devemos lembrar 

que a Enfermagem trabalha com vidas e, numa simples desatenção ou descuido, o erro pode 

advir.   

Eu acho que precisa de treinamento, por que entrou muita gente do concurso, e 

recebemos técnicos de enfermagem que não tem experiência em UTI, então fica 
muito difícil na hora de uma urgência (E10). 

Olha, é complexo, (...) Está no automático, vai fazendo, vai fazendo (...) alguma 

coisa muda a atenção da pessoa, muda o foco, a concentração e finda que o erro 

passa desapercebido (E9). 

Na instituição, há uma grande quantidade de alunos. Por ser um hospital de ensino, o 

local é campo de estágio para diversas categorias de saúde e referência para o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Dessa forma, além de receber alunos da graduação, há alunos de 

residência multiprofissional e médica. Por vezes, esse quantitativo acaba atrapalhando a 

assistência e colocando em risco a segurança do paciente. De acordo com os relatos, os 

cuidados dispensados a esses pacientes são prejudicados, devido à imaturidade profissional. 

Muitas vezes, o paciente é submetido a tratamentos diversos e dispersos e a procedimentos 

por profissionais que ainda não estão habilitados, o que acaba gerando prejuízos para o 

paciente, como aumento da incidência de infecção hospitalar e erros de prescrição médica. As 

falas abaixo confirmam essa assertiva.  

O fluxo aqui do hospital universitário perturba muito, de manhã, passa a visita 

médica da própria UTI, tem residente médico, de enfermagem, de fisioterapia, os 

visitantes, os circulantes, os acadêmicos, ainda tem professor que ainda vêm com 

um grupo de estudantes de 15 alunos, a gente tenta barrar, isso é uma coisa difícil 
(E9). 

A gente está tentando diminuir a quantidade de estudantes envolvidos no tratamento 

e cuidado direto ao paciente. Em alguns momentos esse tratamento se torna 

disperso com condutas contrárias ou várias condutas que não seguem a mesma 

linha e a gente fica na dúvida em relação ao que ser implementado (E7). 

Por ser um hospital escola e ter a residência multiprofissional e médica, além de ser 

campo de estágio para estudantes de graduação a até para nível médio, os 

pacientes terminam sendo submetidos a muitos procedimentos por profissionais 

ainda não habilitados. Esses profissionais chegam ainda muito imaturos em termos 

de habilidades e passam pouco tempo [...] E aí, nesse período, a gente observa que 

acontecem mais acidentes, erros de prescrição, infecção hospitalar, por exemplo 

(E3). 

Nesse contexto, apesar das criticas dos profissionais, é primordial repensar a questão 

do aprimoramento na integração ensino-serviço como uma ferramenta para melhorar a 

qualidade do processo de formação dos estudantes e residentes, numa articulação mais 
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direcionada entre a universidade, o serviço de saúde e a comunidade (VERÔNICA et al., 

2008).  

Nesse sentido, os enfermeiros referiram que a farmácia tem dificuldades de fiscalizar 

todos os pedidos de material, incluindo os de alto custo e as prescrições médicas solicitadas 

por residentes e estudantes. A segurança do paciente também requer que a medicação seja 

prescrita e administrada de forma correta, inclusive o tipo, a dose e a via. Essa é uma das seis 

metas mundiais para a segurança do paciente, e a farmácia é uma aliada contra esse tipo de 

risco. 

Existem 19 pacientes e os funcionários efetivos, e mais essa quantidade de 

acadêmicos, residentes das diversas profissões [...] A equipe multiprofissional fica 

muito grande. Então quanto maior mais difícil é o controle (E7). 

A chance da farmácia, por exemplo, de abranger todo esse pessoal que não está 

habilitado é muito pequena (E3). 

 

5.4.4 Falta de comunicação e de colaboração entre as equipes 

 

Muitas vezes, a falta de uma comunicação eficaz na equipe também pode ser a causa 

de danos sérios para o paciente. Uma das metas internacionais de segurança do paciente é a 

melhoria da comunicação da equipe como uma das prioridades para diminuir os índices de 

erros relacionados à assistência (REDE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM E 

SEGURANÇA DO PACIENTE, 2013). Assim, na prática, vemos exemplos claros de 

negligência e imprudência com o paciente, pelo simples fato de deixar de repassar uma 

informação, o que prejudica o paciente, que já está debilitado. 

A falta de comunicação entre as equipes leva a expor o paciente 

desnecessariamente. Um paciente de UTI, com um processo catabólico imenso por 
uma patologia severa, como uma grande cirurgia, uma grande infecção ou uma 

sepse, muitas vezes é preparado para um exame com um jejum prolongado e no 

final, simplesmente, não comunicam que o paciente vai suspender aquele exame 

(E3).  

Muitas vezes, o paciente necessita de uma cirurgia ou de um exame, o médico quer 

encaminhar o paciente sem combinar com a enfermagem. E aí leva o paciente 

entubado para um setor que, muitas vezes, não está preparado para recebê-lo e 

expõe o paciente a um risco de ter uma hipóxia. A gente teve um paciente que foi 
fazer uma Ressonância Magnética, o paciente estava necessitando de altos níveis de 

ventilação mecânica, despressurizou o pulmão, prejudicou um pulmão de SARA e o 

paciente descompensou. O paciente voltou simplesmente por que a bomba de 

infusão não entrava, ou seja, foi levado por um profissional que não se comunicou, 

já que a enfermagem sabe que esse equipamento não pode entrar na sala pela 

questão do campo magnético (E3).  

Em alguns casos, a comunicação não acontece a contento devido às intrigas entre 

categorias de profissionais, e isso não deveria acontecer. Uma equipe que trabalha em 
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conjunto não pode deixar que questões pessoais interfiram nas condutas assistenciais a ponto 

de expor o paciente a riscos e a desconfortos. 

Quando a equipe é composta por profissionais de diferentes formações, a categoria 

médica é a de maior obstinação. Inclusive a gente já teve alguns desentendimentos 

aqui... (E9). 

Outro dia, um paciente foi encaminhado para uma cirurgia de grande porte por 

uma decisão apenas do R1 com o residente de cirurgia e chegando lá o paciente 

não tinha reserva sanguínea. Nem o plantonista estava sabendo que o paciente iria, 

quando chegou foi um problema, um estresse. Então o paciente está exposto a esses 

riscos por essas barreiras de comunicação entre as equipes, e ai o paciente pode ter 

um prejuízo, um dano irreversível numa situação dessa (E3). 

Uma pesquisa realizada na Espanha, em 2008, mostrou que o corporativismo, 

comumente, favorece o enfrentamento entre as organizações, em especial, o coletivo médico 

em relação a outros profissionais. Isso se deve, em parte, à reduzida porcentagem de 

profissionais comprometidos com a segurança do paciente e à falta de identificação com 

responsabilidades profissionais (QUES; MONTORO; GONZALEZ, 2010).  

A falta de cooperação da equipe também é um dos fatores que dificultam o exercício 

dos profissionais no dia a dia de trabalho. O fato de alguns profissionais resistirem ao uso dos 

protocolos do hospital, aos cuidados e às orientações, de modo geral, sinaliza para um 

problema organizacional que coloca em xeque o alcance dos objetivos na unidade, bem como 

a meta de redução da infecção hospitalar, por exemplo.   

Já faz algum tempo que a gente está tentando uma adesão da equipe em relação aos 

processos de cuidados, principalmente relacionado à infecção. A equipe, de uma 

forma geral, é bem resistente, eu digo a equipe multidisciplinar, a equipe médica, de 

enfermagem, de fisioterapia. A gente tem alguns protocolos e eles não aderem da 
forma que deveriam fazer [...] A gente passa recomendação, faz os treinamentos e 

quando você menos espera encontram os profissionais fazendo de forma errada. É 

uma luta diária, bato todos os dias na mesma tecla, 100% de adesão em tudo é 

difícil, mas se a gente conseguir pelo menos uns 80% acho que muitas vidas serão 

salvas (E8).  

Alerta 24h, é um trabalho de persistência e muita insistência. A gente fala todo dia, 

eu entro na enfermaria: ‘Olhe, é uma vigilância, cadê seu capote? ’ ‘Ai, me 

esqueci’. Eu acho que a dificuldade mesmo é você se manter alerta e bastante 
estimulado para que se faça cumprir as determinações (E9). 

Assim, de acordo com o depoimento, o enfermeiro mostra-se vigilante para que os 

protocolos e as normas de proteção sejam cumpridos por toda a equipe, para que se possa, de 

fato, proteger os pacientes durante a assistência.   
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5.4.5 Gestão e falta de incentivo 

 

Em meio às dificuldades encontradas diariamente na organização do processo de 

trabalho, os profissionais afirmaram que compreendem a preocupação e a boa vontade da 

gestão em tentar melhorar os mecanismos que possam assegurar uma boa assistência e mitigar 

os danos ao paciente. Além disso, apesar das dificuldades vivenciadas, os profissionais ficam 

na expectativa de que a qualidade da assistência melhore, devido às mudanças na estrutura 

dos processos internos e em sua conexão. 

Existe um esforço de todos os gestores em termos de manter uma assistência mais 

segura no sentido de uma prescrição mais segura, de se promover insumos para 

evitar acidentes e danos (E3). 

O hospital tem uma política que a gente crer que possa mudar: uma assessoria de 

comunicação e agora está se preocupando com qualidade e interligação de 

processos (E3). 

Entretanto, algumas áreas carecem de mais atenção por parte da gestão. A educação 

permanente no hospital parece ainda estar se estruturando e, devido à grande quantidade de 

novos profissionais, à diversidade de turnos e aos cursos e treinamentos oferecidos pela 

instituição, não conseguem incluir todos os profissionais da Enfermagem.   

Por mais que se tente, a gestão não prevê um número de pessoas suficiente para 

treinar esses profissionais. E a questão da preceptoria, muitas vezes, só acontece 

durante o trabalho (E3).  

Em uma pesquisa sobre preceptoria médica, no Rio de Janeiro, em 2011, foi visto 

que muitos não sabem qual é o seu papel e quais os objetivos a serem alcançados durante a 

residência, por isso praticam uma preceptoria intuitiva. Além disso, não se verifica se os 

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos têm, de fato, perfil para atuar como tal, pois 

ser um excelente profissional não significa ser um bom preceptor (SANTOS, 2012). 

Os recursos financeiros e a falta de planejamento foram, também, outro ponto 

mencionado nas entrevistas, porquanto afetam diretamente toda uma cadeia que concorre para 

colocar as práticas de segurança em segundo plano. Como exemplo, foram citados problemas 

de abastecimento do hospital, que provocou escassez de insumos básicos e essenciais 

utilizados no dia a dia de trabalho, como luvas. Para os profissionais, os materiais devem estar 

à disposição em quantidade suficiente, para que a assistência não seja comprometida e, 

consequentemente, a segurança do paciente.   

É providenciando esses materiais que deveriam estar ao nosso dispor. Seria uma 

questão de gestão (T5). 

A parte de administração que faz a compra, o SAAF, a farmácia... deveria ter uma 

sequência, não deixar acabar de vez as luvas para poder ir atrás. Não deixar faltar 
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material para UTI, por que sem material a gente não consegue trabalhar, não 

consegue proteger o paciente (T6). 

Além disso, a falta de organização e o excesso de burocratização resultam em atrasos 

nos projetos que poderiam contribuir para melhorar a assistência e os investimentos na área.  

Como exemplo, foi citado o atraso na reforma da antiga UTI, para que a equipe possa retornar 

ao seu lugar de origem que, estruturalmente, é o local mais adequado para se trabalhar com 

paciente em estado crítico. 

A proposta seria que a gente viria para uma reforma rápida e já vai fazer dois anos 

que nós estamos aqui e essa reforma ainda não aconteceu, por uma falta também de 

planejamento, de licitações (E3). 

Também foi mencionada a falta de apoio financeiro da gestão para custear materiais 

educativos que facilitariam a integração dos novos funcionários e a consequente melhoria no 

serviço prestado aos pacientes no tocante à qualidade e à segurança. A falta de 

empoderamento por parte da gestão atual desestimula os profissionais a se engajarem na 

criação de estratégias preventivas contra incidentes e gera insatisfação e desmotivação no 

ambiente laboral.  

A gente se preocupou em fazer uma cartilha com as principais rotinas do setor [...] 

mas nunca conseguimos imprimir. Se agente quer divulgar alguma coisa aqui temos 

que usar recursos próprios [...] E a gente observa que não conseguimos atingir isso 

devido a recursos financeiros (E3). 

 

5.5 PERSPECTIVAS DE UMA ASSISTÊNCIA SEGURA 

 

De acordo com o dicionário do Aurélio (2008), a palavra perspectiva significa 

previsão ou ponto de vista sobre uma situação em específico, no sentido de ter esperança ou 

expectativa de algo ou alguma coisa provável que aconteça no futuro. Nesse contexto, devido 

ao cotidiano de fragilidades, os profissionais pontuam como principais sugestões para tornar a 

assistência ao paciente mais segura a ênfase em treinamentos e educação permanente, trabalho 

em equipe, atualização de protocolos e melhorias na estrutura física.  

 

5.5.1 Treinamentos e educação permanente 

 

Considerando todas as dificuldades vivenciadas, uma das sugestões que os 

enfermeiros propuseram foi a intensificação de cursos e treinamentos para os profissionais 

recém-chegados e sem experiência na instituição, com a finalidade de melhorar o desempenho 
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deles e, consequentemente, a qualidade da assistência na UTI, onde os pacientes são críticos, 

e os profissionais precisam estar preparados para adotar condutas rápidas e corretas para um 

paciente em risco eminente de morte.  

 A gente tem pessoal sem experiência na UTI e precisa intensificar mais os 

treinamentos, por que na hora de uma urgência a pessoa fica perdida e quando o 

número de funcionário fica reduzido, aí complica mais ainda. Se é para UTI, que 

coloque pessoal qualificado, ou então treine antes. Principalmente à noite, colocar 

uma pessoa que não tem vivência na UTI, na hora do ‘peca pacapá’ não tem para 

onde correr, a pessoa vai ter que fazer (E10). 

A gente sabe que qualquer paciente pode cair aqui, na clínica médica, na clínica 

cirúrgica... mas a mão de obra aqui tem que ser mais especializada, os paciente são 

mais dependentes, mais graves, então a complexidade da assistência é maior. A 

educação permanente deveria ser uma prioridade para formar melhor os 

profissionais [...], mas os treinamentos são em número insuficiente e eles não 

abrangem todos os profissionais (E3). 

Assim, é necessário voltar a atenção para esse ponto-chave e planejar estratégias de 

qualificação e treinamentos com o núcleo de educação permanente do hospital, uma vez que o 

conhecimento e a descoberta de novas tecnologias mudam constantemente. Portanto, para 

uma qualificação mais eficaz, é imprescindível abranger todo o universo dos profissionais de 

Enfermagem da instituição. 

 

5.5.2 Trabalho em equipe 

 

O trabalho em equipe multiprofissional, de acordo com Peduzzi (2010), configura-se 

como estratégia para o desenvolvimento de espaços de reflexão, com o intuito de buscar 

novas pactuações para intervenções em que se considerem os modos de vida da população e 

alcancem a integralidade do cuidado. 

Os relatos dos entrevistados nos levam a entender que a segurança do paciente 

depende do envolvimento de todos os profissionais, que têm o dever de cuidar com 

responsabilidade e profissionalismo. Por exemplo, o médico, quando prescreve a medicação; 

o enfermeiro, quando presta cuidados; o auxiliar, quando transporta o paciente e administra as 

medicações, e assim por diante. Dessa forma, eles enfatizam a importância de cada um no 

contexto da recuperação do paciente e, consequentemente, de sua segurança. 

Na verdade, segurança está relacionado com a assistência, não só da enfermagem, 

mas a médica, a fisioterápica, a da nutrição, da psicologia... de tudo, mas feita com 

responsabilidade (...) que garantam que esse paciente seja tratado de forma segura 

desde a administração de uma medicação até a mobilização do paciente no leito. De 

evitar, se ele estiver no respirador, que ele broncoaspire... com dieta parada na 

hora de fazer alguma mudança de decúbito, a administração de medicação feita de 

forma segura e isso em parceria com a farmácia. São medidas não só da 
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enfermagem, mas em conjunto com toda a equipe multiprofissional que garantam 

uma assistência de qualidade (E8). 

Na equipe multiprofissional  quando você fala em segurança você tem que pensar 

no todo. Eu protejo o paciente como enfermeiro, meu técnico como técnico, médico 

como médico, então cada um dentro das suas atribuições (E3). 

Apesar de a continuidade da assistência ser parte integrante do processo de trabalho 

em equipe na instituição hospitalar, os entrevistados mencionaram a falta de continuidade no 

cuidado por parte de alguns profissionais, o que pode estar relacionado à falta de 

comprometimento. Isso pode implicar sobrecarga para os profissionais que assumem o 

plantão seguinte e prejuízos para a segurança do paciente, na medida em que uma assistência 

deficiente implica baixa qualidade, e isso abre possibilidades para negligências. 

Às vezes falta continuidade da equipe. Você está no horário e faz o seu trabalho 

com relação à segurança, mas a próxima equipe não faz, então quando você recebe 
o plantão no outro dia já sente aquela deficiência. Então não consegue fechar o 
ciclo (T6). 

 

5.5.3 Protocolos 

 

Um ponto enfatizado pelos profissionais diz respeito à atualização dos POPs clínicos 

assistenciais, a fim de normatizar, padronizar e unificar as condutas e os procedimentos 

realizados por esses profissionais. Os protocolos são ferramentas que validam procedimentos 

e contribuem para melhorar o serviço de saúde, por meio da qualidade, da segurança e da 

responsabilidade (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). Em alguns setores fechados, como 

a UTI, há alguns POPs elaborados por iniciativa dos próprios enfermeiros, que precisam ser 

atualizados, porém a padronização dos cuidados ainda não é uma realidade da instituição. 

Portanto, a elaboração dos POPs seria uma necessidade atual para a UTI. 

Outro aspecto comentado por esses profissionais foi sobre a real utilização dos 

protocolos, pois não basta tê-los engavetados sem a devida utilização. Deve haver o estímulo 

para o seu uso por meio da problematização do processo de trabalho para que os protocolos 

tenham significado para o cotidiano desses profissionais. É mister que todos eles entendam 

por que e para que estão realizando um procedimento de determinada forma, e não, de outra, o 

que qualifica a assistência, porquanto os POPs são elaborados com base em evidências 

científicas (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). 

Acho que aqui deveria ter outros protocolos: implementar e seguir, por que não 

adianta ter um livro de POP, mas que ninguém olha (T6). 
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Em uma pesquisa realizada, na Espanha, com profissionais de Enfermagem, os 

autores concluíram que a existência de grande variabilidade nos procedimentos clínicos e 

escassa protocolização, acrescida de limitada participação dos profissionais na elaboração dos 

mesmos atua como obstáculo para a segurança do paciente. Assim, a participação dos 

enfermeiros na elaboração dos POPs faz com que eles se tornem coparticipantes do processo e 

valorizem a importância de inseri-los na prática (QUES; MONTORO; GONZALEZ, 2010).  

 

5.5.4 Estrutura física 

 

Os depoimentos dos profissionais entrevistados denotam sua inquietação e angústia 

em relação à atual estrutura física da UTI. Foi enfatizada a crítica em relação à disposição dos 

leitos, na qual ressaltaram que a organização do setor dificulta a prática da segurança do 

paciente. Eles também se mostraram ansiosos para retornar ao antigo ambiente de trabalho da 

UTI, que ele consideram mais adequado e seguro para cuidar de pacientes graves.   

Nesse contexto, a falta de visibilidade dos pacientes é o maior problema dos 

profissionais em relação à estrutura que, no momento, estão vivenciando, o que, de fato, põe 

em risco a segurança do paciente, porquanto a vigilância não é executada a contento. 

A gente está no processo de retorno de reforma do nosso ambiente físico da UTI 

para a gente voltar para lá e manter a estrutura que é realmente adequada para a 

gente conseguir ter uma observação completa de todos os pacientes (E7). 

Primeiro é a questão da estrutura, a gente precisa de forma urgente uma estrutura 

que assegure uma visibilidade desses pacientes (E3). 
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6 CONCLUSÃO 

 

No contexto deste estudo, pudemos compreender o significado da segurança do 

paciente para enfermeiros e técnicos de Enfermagem que trabalham na UTI, local onde 

encontramos pacientes graves, que são submetidos a tratamento intensivo, e os riscos de 

ocorrência de eventos adversos são maiores, portanto, merecem atenção quanto à maneira 

como esses profissionais percebem e lidam com o conjunto de fatores que influenciam 

positiva ou negativamente a cultura de segurança. 

A pesquisa mostrou que o significado de segurança vai bem além do que proteger o 

paciente de danos físicos ou psicológicos. Para eles, essa palavra está relacionada à 

recuperação do paciente, ao seu bem-estar e à qualidade da assistência oferecida pela equipe 

multidisciplinar. Para isso, são necessários a sensibilidade, o envolvimento e a 

responsabilidade do profissional para atuar de forma humana e profissional com pessoas que 

estão sob seus cuidados. Os danos mais relatados na pesquisa foram os relacionados à 

administração de medicamentos, aos procedimentos e ao desenvolvimento de UPP e da 

ocorrência de quedas.  

Em relação aos múltiplos fatores presentes no cotidiano de trabalho, que interferem 

em aspectos da segurança do paciente no processo de cuidado em UTI e dificultam o 

desenvolvimento de ações voltadas para o cuidado seguro, foram citadas algumas 

fragilidades, a saber: problemas no processo de trabalho, como a falta de colaboração e 

comunicação deficiente da equipe; falta de insumos; reduzido número de profissionais em 

contraste com a grande quantidade de estudantes e de profissionais sem experiência; estrutura 

física inadequada e falta de incentivo da gestão. Tais indicadores recomendam que se 

identifiquem previamente as falhas da organização e do sistema, a fim de contribuir para uma 

gestão proativa, visando diminuir o impacto de eventos adversos relacionados à assistência e à 

busca de excelência da produtividade e da qualidade do trabalho. 

Assim, considerando o que foi aqui abordado, a pesquisa demonstrou que os 

enfermeiros e os técnicos de Enfermagem adotam estratégias em prol da segurança do 

paciente. Algumas são a identificação do paciente; o controle de infecção; os cuidados na 

administração de medicamentos, incluindo o uso dos nove certos, bem como a prevenção 

contra quedas e UPP. Assim, fica claro que a segurança do paciente está intrinsecamente 

relacionada ao estabelecimento de medidas de prevenção aos riscos evidenciados nos 

processos de trabalho e ao uso dos recursos humanos como barreira para os eventos adversos. 
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Para melhorar a segurança do paciente no ambiente de UTI, foram dadas as seguintes 

sugestões: capacitação e treinamento; melhoria dos processos de trabalho, incluindo-se 

criação de protocolos; disponibilização de materiais e equipamentos, além de adequação do 

quantitativo de profissionais na UTI, entre outras elencadas com menos frequência. Assim, 

podemos concluir que a adequação do cuidado de enfermagem ao paradigma da era da 

segurança depende de profissionais que busquem excelência científica e técnica, realizando 

cuidados baseados em evidências. Para isso, é necessário que o trabalho se desenvolva em 

ambientes cuja filosofia e recursos promovam e sustentem melhorias contínuas. 

Esta pesquisa, longe de ter se exaurido, abre caminhos para novos estudos 

relacionados ao tema. Nessa perspectiva, considerando as limitações relacionadas à 

quantidade das informações discriminadas nas entrevistas e à sua realização com pessoas de 

nível de escolaridade/qualificação diferentes, sugerimos que sejam desenvolvidos estudos 

independentes com profissionais da área de Enfermagem, em nível superior e técnico 

separadamente. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

A segurança do paciente sob a ótica dos profissionais de Enfermagem: a percepção de 

trabalhadores intensivistas   

Instruções sobre a entrevista 

-A entrevista levará o menor tempo necessário. 

-Responda com o máximo de informações possível e clareza as questões formuladas, ficando 

à vontade para quaisquer comentários e/ou esclarecimentos sobre as mesmas. 

-Se ocorrer algum imprevisto que impossibilite a continuidade da entrevista, retornaremos o 

mais breve possível, se assim desejar. 

Identificação 

Entrevista nº:                                                               Idade: 

Sexo: ( )Masculino (  )Feminino 

Nível de Escolaridade: ( )Médio ( )Superior  

Qualificação do enfermeiro: ( )Especialização ( )Mestrado ( ) Doutorado 

Tempo de formado:                                                     Tempo de trabalho em UTI: 

Questões 

1- O que você entende por segurança do paciente e qual o significado dessa palavra?  

2- Como se dá a segurança do paciente no processo de cuidado?  

3- Quais as dificuldades encontradas no cotidiano de trabalho voltadas para implementar 

ações de segurança ao paciente? 

4- Diante disso, o que você recomendaria como medida para melhorar a segurança do 

paciente no dia a dia de trabalho? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “A segurança do paciente sob a 

ótica dos profissionais de Enfermagem: a percepção de trabalhadores intensivistas”, 

coordenada pelas pesquisadoras Lorena Machado de Araújo e Cláudia Helena Soares de 

Morais Freitas. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir, a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

O objetivo do estudo é de compreender o significado da segurança no ambiente 

hospitalar para os enfermeiros e técnicos de Enfermagem. Além disso, busca apreender as 

percepções e os comportamentos relacionados à cultura de segurança do paciente, conhecer os 

múltiplos fatores que colocam em risco sua segurança no processo de cuidado e identificar as 

dificuldades envolvidas no dia a dia de trabalho para desenvolver ações voltadas para a 

segurança do paciente. A relevância da pesquisa consiste em proporcionar à gestão o 

direcionamento de estratégias que promovam a melhoria da oferta de serviços com padrões de 

qualidade e segurança para o paciente hospitalizado.  

Sua participação não garantirá benefícios individuais, mas contribuirá para produzir 

conhecimentos favoráveis à reflexão e discussões acerca da qualidade da saúde e da cultura e 

segurança do paciente, que poderá ocasionar em melhorias para o processo de trabalho em 

equipe. Caso você decida participar, deverá responder a uma entrevista semiestruturada, que 

abordará sobre o tema citado. Durante a aplicação do instrumento, a previsão de risco é 

mínima, podendo haver desconforto durante a entrevista, pois você responderá a questões 

sobre o entendimento do tema e os fatores/dificuldades que colocam em risco a segurança do 

paciente no processo de cuidado. No entanto, esses riscos serão reduzidos por meio da 

confidencialidade e da privacidade das informações por você prestadas e pela total liberdade 
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para se recusar a responder perguntas que lhe causem constrangimento de qualquer natureza 

ou de desistir da pesquisa no momento em que julgar conveniente sem nenhum prejuízo. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito a indenização, e caso tenha algum gasto por sua participação na pesquisa, será 

reembolsado. 

Os dados que você irá nos fornecer serão analisados na finalização do estudo, 

arquivados em local seguro, sob a responsabilidade das pesquisadoras, e divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, garantindo-se o anonimato dos participantes.   

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito da 

pesquisa poderá perguntar diretamente para Lorena Machado de Araújo, cujos contatos são: 

telefone (84)98842-9265, email: lorena_araujo_@hotmail.com ou no endereço do Programa 

de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Av. Salgado Filho 1787 – Lagoa Nova – Natal – RN – 

CEP 59056000. Se tiver qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, 

telefone (84) 3342 5003; ou entrar em contato no endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – 3º 

subsolo, Petrópolis, CEP 59.012-300 Natal/RN ou pelo e-mail cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você, e a outra, com a 

pesquisadora responsável, Lorena Machado de Araújo. 

Consentimento livre e esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, os desconfortos e os benefícios 

que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “A segurança do paciente sob a ótica dos profissionais de enfermagem: a percepção 

de trabalhadores intensivistas” e autorizo a divulgação das informações que dei em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal/RN, _____ de _______________ de 2015 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo, “A segurança do paciente sob a ótica dos 

profissionais de enfermagem: a percepção de trabalhadores intensivistas”, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e os direitos 
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que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre sua identidade. 

Declaro, ainda, estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e as diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas que envolvem o ser humano. 

Natal/RN, _____ de _______________ de 2015. 

 

_________________________________________ 

Lorena Machado de Araújo 

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Eu, ____________________________, depois de entender os riscos e os benefícios 

que a pesquisa intitulada “A segurança do paciente sob a ótica dos profissionais de 

enfermagem: a percepção de trabalhadores intensivistas” poderá trazer e entender, 

especialmente, os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como estar ciente 

da necessidade de gravar minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, as 

pesquisadoras Lorena Machado de Araújo e Cláudia Helena Soares de Morais Freitas a 

gravarem minha entrevista sem custos financeiros para nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados de me garantir os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações só poderá ser feita com 

minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados durante cinco anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa, Lorena Machado de Araújo, e depois desse período, 

serão destruídos; 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal/RN, _____ de _______________ de 2015.   

                      _________________________________________ 

                                     Lorena Machado de Araújo 

                                                  Pesquisadora responsável 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA HUOL 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 


