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RESUMO 

 

A prestação de um serviço de qualidade deve estar associada com o compromisso 

quanto à segurança do paciente e para isso é imprescindível compreender a 

complexidade do processo de trabalho em saúde. A enfermagem, em especial, é 

uma profissão que enlaça todos os aspectos relativos à qualidade dos serviços de 

saúde, uma vez que desenvolve atividades assistenciais e gerencias, além de 

assumir os cuidados com o paciente por maior tempo e com mais proximidade que 

os demais profissionais envolvidos nesse processo de trabalho. Por essa razão, 

destaca-se a importância de se refletir sobre seu processo de trabalho no sentido de 

apontar o caminho para uma assistência em saúde segura e com qualidade.  Nesse 

sentido, a presente pesquisa objetiva analisar a relação entre segurança do paciente 

e enfermagem em um ambiente hospitalar a partir da reflexão sobre seu processo 

de trabalho. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritivo e 

exploratório, utilizando a técnica da entrevista semi-estruturada. Foram entrevistados 

20 profissionais de enfermagem lotados em um hospital público de grande porte, 

sendo 5 enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem. As informações foram 

analisadas à luz da técnica da análise temática, compreendida dentro do método de 

análise de conteúdo. Após organizar os núcleos de significados pelas semelhanças 

semânticas, foram construídas duas categorias: Categoria 1: Considerações sobre 

segurança do paciente e a Categoria 2: Relação entre a enfermagem e seu trabalho: 

a propósito do processo de trabalho. Pode-se inferir que a qualidade da assistência 

de enfermagem produz um forte impacto na segurança do paciente, o que remete a 

necessidade de compreender a relação que há entre a enfermagem e seu trabalho 

como um aspecto importante para o enfrentamento dos problemas de uma 

assistência insegura.  

 

Palavras-chave: Segurança do paciente. Processo de Trabalho. Enfermagem.  
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ABSTRACT 

The provision of a quality service should be associated with a commitment to patient 

safety and for this it is imperative to understand the complexity of the health work 

process. Nursing, in particular, is a profession that encompasses all aspects related 

to the quality of health services, since it develops care activities and management, 

besides taking care of the patient for a longer time and with more proximity than 

other professionals Involved in this work process. For this reason, it is important to 

reflect on the work process in order to point the way to safe and quality health care. 

In this sense, the present research aims to analyze the relationship between patient 

safety and nursing in a hospital environment based on the reflection about their work 

process. It is a qualitative research of the descriptive and exploratory type, using 

semi-structured interview techniques. Twenty nursing professionals were interviewed 

in a large public hospital, 5 nurses and 15 nursing technicians. The information was 

analyzed in light of the thematic analysis technique, included within the content 

analysis method. After organizing the nuclei of meanings for the semantic similarities, 

two categories were constructed: Category 1: Considerations about patient safety 

and Category 2: Relationship between nursing and its work: about the work process. 

It can be inferred that the quality of nursing care has a strong impact on patient 

safety, which points to the need to understand the relationship between nursing and 

its work as an important aspect for coping with problems of unsafe care Insecure. 

Keywords: Patient safety. Work process. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O Movimento Internacional para a Segurança do Paciente passou a ganhar 

relevância a partir da divulgação do relatório do Institute of Medicine (OIM), To Erris 

Human: Building a Safe Health System, em 1999. Esse relatório divulgou que em 

torno de 44.000 a 98.000 pessoas morreram em hospitais a cada ano vítimas de 

eventos adversos nos Estados Unidos da América (EUA). Esse índice superou as 

taxas de mortalidade atribuídas aos pacientes HIV positivos, câncer de mama e 

acidentes de trânsito (KOHN et al., 2000).  

É certo que o sistema de saúde tornou-se, ao longo dos anos, um sistema 

complexo que tem contribuído para o progresso no diagnóstico e para o crescimento 

no tratamento de diversas patologias através da inserção de tecnologias inovadoras. 

No entanto, a oportunidade para que o dano ocorra ficou mais frequente, tendo em 

vista também a ocorrência da desatualização no modelo de comunicação e 

treinamento, bem como no desenho do trabalho, muitas vezes marcado pela falta de 

integração dos diversos atores do sistema e de uma coordenação eficiente com foco 

centralizado no paciente (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

Em 2000, o IOM conceituou a segurança do paciente como o processo para 

se evitar lesões acidentais ao cliente do serviço de saúde, estabilizando 

mecanismos operacionais e demais sistemas com a finalidade de diminuir a 

probabilidade do erro e maximizar a probabilidade de suas intercepções quando 

ocorrerem.  

Parte dessa grande mobilização em prol da segurança do paciente é 

resultado da constatação de que a ocorrência de eventos adversos (EA), ou seja, de 

lesões não intencionais causadas pelo cuidado, implicam também em custos 

econômicos e sociais (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). Os EA são ainda mais 

dispendiosos se pensarmos na perda da confiança no serviço de saúde e na 

insatisfação gerada tanto em pacientes, como nos profissionais envolvidos.  

O desconforto emocional e psicológico que surgem nas vítimas de EA e a 

frustração gerada nos profissionais por não conseguirem ofertar o melhor cuidado 

possível, é um grande preço a se pagar pelos erros. Para a sociedade em geral, 

esse custo pode ser representado na perda de produtividade laboral, na frequência 

reduzida de crianças na escola e nos menores níveis no estado de saúde da 

população (KOHN et al., 2000). 
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Portanto, a preocupação quanto a redução do dano ao paciente é um fator 

indispensável no tocante ao compromisso com a vida dos usuários do sistema de 

saúde e ainda pode causar um grande impacto no resultado e financiamento desse 

sistema através da redução dos desperdícios de recursos financeiros (FONSECA; 

PETERLINE; COSTA, 2014).  

É certo que a persistência de práticas inseguras corrobora para o tempo 

prolongado e desnecessário de internações, prejudicando a oferta de leitos 

disponíveis e levando a sobrecarga da rede hospitalar (COSTA, 2015).  

Por essa razão, várias organizações em diversos países foram criadas e 

mobilizadas para a discussão desse tema e para formulação de diretrizes que 

possam garantir a qualidade dos cuidados em saúde, voltadas à redução de danos e 

prevenção de EA. Desde o final da década de 1990, vários esforços estão sendo 

feitos nos EUA, Austrália, Dinamarca, Espanha, Suécia e Suíça, por exemplo, com a 

formulação de indicadores, metas nacionais de melhoria e programas bem 

estruturados voltados à segurança do paciente (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 

2014).  

Dentre os diversos movimentos que surgiram a partir do ano 2000, um marco 

importante foi a 57ª Assembléia Mundial da Saúde que ocorreu em outubro de 2004, 

quando a Organização Mundial da Saúde (OMS), que desde o ano de 2000 vinha 

refletindo essa preocupação na sua agenda política, lançou a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente. Essa Aliança recomenda aos países maior atenção ao tema 

Segurança do Paciente e pretende despertar a consciência e o comprometimento 

político quanto à segurança na assistência, além de apoiar os países-membros no 

desenvolvimento de políticas públicas e boas práticas nessa temática. A partir daí, 

os países da América Latina vêm se articulando para cumprir as recomendações 

previstas, inclusive o Brasil (BRASIL, 2011b).  

No Brasil, o setor governamental que vem atuando na área de segurança do 

paciente é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em novembro de 

2011, a Diretoria Colegiada da ANVISA, através da Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 63, de 25 de novembro de 2011, apresentou o conceito de 

segurança do paciente, na Seção III, Art. 4º, como o conjunto de ações dirigidas à 

proteção do paciente contra danos desnecessários, EA e riscos devido a atenção 

prestada nos serviços de saúde. Além disso, essa RDC pretende estabelecer 

estratégias como a identificação do paciente, higienização das mãos, ações de 
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prevenção e controle de EA relacionados à assistência à saúde, mecanismos para 

garantir a segurança cirúrgica, administração segura de medicamentos e 

hemoderivados, prevenção de quedas e úlcera por pressão e participação do 

paciente na assistência prestada (BRASIL, 2011b).  

Em 2013, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, através da Portaria nº 529, com o objetivo de contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os serviços de saúde do território 

brasileiro. Ela pretende alcançar esse objetivo através da implementação dos 

Núcleos de Segurança do Paciente (NSP); do envolvimento de pacientes e 

familiares nesse processo; da ampliação de informações à sociedade relativas à 

segurança do paciente; do incentivo à pesquisa e difusão dos conhecimentos sobre 

essa temática e inclusão do tema no ensino técnico, de graduação e pós-graduação 

na área da saúde. Além disso, estabelece protocolos sobre ações práticas e 

técnicas de cuidado à saúde para a redução e prevenção de EA (BRASIL, 2013b).  

A ANVISA dá outras providências quanto às ações para a segurança do 

paciente em serviços de saúde, através da RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Nela 

se insere a ideia de Cultura de Segurança que compõe o conjunto de valores, 

atitudes, competências e comportamentos que definem o comprometimento da 

gestão da saúde com a segurança, substituindo a culpa e a punição pela 

oportunidade de aprender com as falhas e assim melhorar a atenção à saúde 

(BRASIL, 2013c).  

A Cultura de Segurança da organização relaciona-se estreitamente com os 

desafios a serem vencidos quanto à capacidade de relatar, analisar, sistematizar e 

aprender com os erros e com as experiências (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 

2013). O desafio se torna ainda maior devido a uma intensa cultura punitiva presente 

nas instituições de saúde que resulta em medo e receio dos profissionais diante de 

uma situação de erro, o que acarreta, por sua vez, em subnotificações ou em não 

notificações. Essa cultura de intimidação se mantem forte porque é mais fácil 

procurar um culpado do que mudar todo um sistema de prestação de assistência, 

visto que os erros humanos acontecem por falhas de um sistema e não por culpa de 

uma pessoa isoladamente (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

É importante salientar que o processo de cognição humana é imperfeito e a 

possibilidade de cometer erros é uma característica inerente ao ser humano 

(BATALHA, 2012). Apesar de vigorar na sociedade o conceito de que o bom 
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profissional de saúde não erra, é importante compreender que o errar é humano. 

Sendo assim, não podemos organizar os serviços de saúde sem considerar o erro 

dos profissionais e cabe ao sistema criar mecanismos para evitar que o erro atinja o 

paciente (BRASIL, 2014).  

Portanto, os erros devem ser tratados como oportunidades de refletir sobre a 

organização do serviço desconfigurando o caráter punitivo, pois se sabemos que 

errar é humano, a necessidade de desenvolver sistemas seguros é ainda mais 

urgente. Somente através de uma cultura apropriada nas instituições de saúde, os 

erros cometidos por seus profissionais poderão ser externados por eles mesmos. Os 

erros devem ser vistos como um caminho para o aprendizado, para o crescimento 

organizacional e melhoria contínua (CLINCO, 2007).  

Finalmente, em 24 de setembro de 2013, o Ministério da Saúde aprova os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, através da Portaria nº 2.095. Esses 

protocolos estão direcionados a prevenção de quedas; identificação do paciente; a 

segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos (BRASIL, 2013).  

Entretanto, apesar das várias leis e diretrizes instituídas sobre essa temática, 

pouco se fala sobre as condições de trabalho e do trabalhador de saúde como uma 

interface importante para a prevenção e redução de EA.  

O processo de trabalho consiste em uma relação entre consumo, produção e 

necessidades dos indivíduos e, na área da saúde, particularmente, produz ações de 

saúde que estão envolvidas necessariamente com as relações interpessoais durante 

todo o processo de produção do cuidado. Por essa razão, é importante considerar o 

teor significativo, imprevisível e humano nas diversas relações entre os sujeitos que 

integram os processos de trabalho em saúde (ROSSI; SILVA, 2005). 

Bueno (2012) verificou que existe uma preocupação entre os profissionais de 

saúde sobre as condições de um atendimento qualificado ao paciente, para o 

desenvolvimento de um trabalho eficiente que venha satisfazer as necessidades e 

expectativas. Mas para que isso ocorra se faz necessário também aprimorar a 

própria organização do serviço e a capacidade de repensar seus processos de 

trabalho, pautando-se na Cultura de Segurança. 

Na prestação de um serviço de qualidade, o compromisso com a segurança 

do paciente se faz importante para compreender a complexidade do processo de 

trabalho em saúde (BATALHA, 2012). Em especial, trataremos do âmbito 

circunscrito à equipe de enfermagem que, de acordo com a Lei 7.498/86, deve 
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integrar desde o enfermeiro, como o técnico de enfermagem, o auxiliar de 

enfermagem e a parteira. 

O enfermeiro, em parceria com os demais profissionais de enfermagem, 

desenvolve atividades assistenciais e gerencias que enlaçam todos os aspectos 

relativos à qualidade do serviço prestado pela instituição de saúde, estando, 

portanto, essas atividades intimamente relacionadas à segurança do paciente 

(BATALHA, 2012).  

O objeto do trabalho da enfermagem é definido como o cuidado e deve 

envolver todas as dimensões existentes na produção do cuidado em saúde 

(BUENO, 2012). Por essa razão, se faz indispensável a participação do enfermeiro 

nos espaços de discussão e negociações estratégicas para a garantia do cuidado, 

considerando para isso o conteúdo sensível e subjetivo que configura o mundo do 

trabalho (ROSSI; SILVA, 2005). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Atuando como enfermeira de um hospital público de referência em urgência e 

emergência no estado do Rio Grande do Norte, que apresenta um papel importante 

na rede de atenção à saúde do estado, tenho observado quase que diariamente, 

diversas dificuldades que esses profissionais enfrentam no desempenho do seu 

trabalho. Percebo que o trabalho da enfermagem, como vem sendo conduzido, tem 

gerado sentimentos e condições indesejáveis, como a insatisfação e o estresse.  

Esse sentimento de insatisfação, uma vez gerado nos profissionais de enfermagem, 

pode afetar a qualidade da assistência, pondo em risco a segurança do paciente.  

A experiência como enfermeira no serviço hospitalar tem possibilitado a 

identificação de casos que podem se configurar como exemplos de EA provocados 

pela fragilidade da relação do profissional de saúde com seu ambiente e processo 

de trabalho, o que tem despertado ainda mais a nossa preocupação quanto ao tema.  

Nesse momento em que a segurança do paciente é vista como um problema 

de saúde pública global torna-se inaceitável a aplicação apenas de normatizações 

quanto às questões técnicas da assistência em saúde para a segurança, 

esquecendo-se da reflexão sobre o processo de trabalho que os profissionais 

vivenciam.  
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É necessário que se ultrapasse os aspectos estritamente técnicos e 

normativos que circundam essa questão e entender também os aspectos 

interpessoais, sociais e subjetivos relacionados ao mundo do trabalho em saúde. 

Talvez assim, se consiga estabelecer um caminho efetivo a favor da segurança do 

paciente porque é impossível pensar na pessoa que recebe o cuidado sem antes 

refletir na pessoa que conduz esse cuidado em saúde.  

Se as ações protocoladas e normatizadas de segurança do paciente devem 

partir desses profissionais, é importante que eles sejam o principal foco de atenção 

quanto aos conflitos existentes em seu processo de trabalho que atingem 

diretamente o ato de cuidar. As leis e diretrizes que norteiam essa questão não 

serão nunca instituídas de fato apenas por existirem como documentos oficiais, sem 

se levar em conta os sujeitos e os aspectos imersos em seu contexto real de 

trabalho.  

Fonseca, Peterline e Costa (2014) afirmam que melhorias na infraestrutura e 

nos processos assistenciais são medidas importantes para a melhoria da qualidade 

dos serviços de saúde. No entanto, é a valorização dos profissionais de saúde a 

principal ferramenta para a promoção de práticas seguras. 

O diálogo, o suporte oferecido pela administração e a satisfação do 

profissional são essenciais para a garantia da segurança do paciente. Essa última, 

por sua vez, está diretamente relacionada com a qualidade da assistência prestada 

(RIGOBELLO et al., 2012). Todos esses fatores são interfaces que estão 

entrelaçadas ao processo de trabalho em saúde. 

Batalha (2012) ressalta ainda a importância do desenvolvimento de pesquisa 

na área de segurança do paciente. Os resultados obtidos através de pesquisas 

nessa temática poderão proporcionar a tomada de decisões mais assertivas, 

melhorar a qualidade do cuidado e suas interfaces, minimizando riscos e intervindo 

na ocorrência de eventos potencialmente evitáveis e indesejáveis.   

A redução do dano ao paciente tem sido identificada como uma das principais 

áreas que precisam de melhoria. Apesar dos esforços através do movimento 

internacional para a segurança do paciente, houve poucas mudanças no cenário 

mundial quanto à redução dos EA. No Brasil, os esforços ainda são isolados e sem 

muito impacto. Isso se deve à situação estanque da relação dos profissionais com o 

sistema de saúde, o que desencoraja o trabalho em equipe e a transparência, 
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dificultando a criação de mecanismos que promovam uma assistência segura 

(FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

Observa-se atualmente que os sistemas de saúde vêm diminuindo a 

morbimortalidade de diversas doenças, no entanto esse cenário contrasta com os 

riscos elevados de EA, apresentando demandas ascendentes e investimentos nem 

sempre suficientes (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). Nesse cenário, a 

segurança do paciente é um assunto relevante, uma vez que os serviços de saúde 

têm como missão a beneficência e não maleficência para com os seus usuários 

(BATALHA, 2012). 

A busca de um serviço de assistência à saúde mais seguro é uma questão de 

conquista da cidadania. Isso significa que se faz necessário criar mecanismos 

capazes de contribuir para que o profissional de saúde consiga exercer plenamente 

sua competência e capacidade para atender as necessidades de saúde da 

população (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

Todavia, as superlotações de serviços de emergência do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a pressão para que o profissional de saúde produza mais e em tempo 

mais curto são exemplos comuns em nosso país de condições de trabalho que 

promovem intenso sofrimento nesses profissionais e podem ser responsáveis por 

EA. Pesquisas têm revelado a alta frequência da síndrome do esgotamento 

profissional (burn out), principalmente, entre enfermeiros e cirurgiões. Esse e outros 

transtornos que atingem a saúde mental do trabalhador em saúde são considerados 

importantes fatores de erro e EA (BRASIL, 2014).  

Diante do que foi apresentado até aqui, surgiram os seguintes 

questionamentos: O que os profissionais de enfermagem entendem sobre a 

segurança do paciente? Os profissionais de enfermagem conseguem relacionar a 

ocorrência de eventos adversos ao seu processo de trabalho?  

Pretende-se para isso investigar a relação existente entre a enfermagem, a 

segurança do paciente e seu processo de trabalho.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A SEGURANÇA E O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

  

 O trabalho exerce um importante papel para a vida em sociedade. O homem, 

no desenvolvimento do seu trabalho, se distingue dos outros animais porque não o 

realiza instintivamente, mas é orientado de forma consciente e proposital e com 

finalidades pré-definidas, tornando seu trabalho uma força capaz de transformar o 

mundo (OLIVEIRA, 2015) 

Faria, Werneck e Santos (2009) compreendem o trabalho como o conjunto de 

procedimentos pelos quais os homens atuam sobre algum objeto, através dos meios 

de produção, com a finalidade de transformá-lo para atender a alguma utilidade. 

Nesse contexto, o processo de trabalho é definido como a maneira como se 

desenvolve o trabalho ou atividade profissional, seja ela qual for.  

Merhy e Franco (2005) se aprofundam nessa temática afirmando que o 

processo de trabalho e o intuito que se espera através dele é importante para 

entendermos a nossa sociedade. Além disso, o trabalho é capaz de modificar não 

somente a natureza, como também a nós mesmos, no sentido de que ao trabalhar, 

trabalhamos com a nossa forma de pensar e de agir no mundo, em um verdadeiro 

processo formativo.  

O trabalho na saúde, por sua vez, se insere no perfil de trabalho do setor 

terciário da economia, estando subordinado às relações de demanda, compra, oferta 

e venda da força de trabalho dominantes no mundo globalizado e capitalista 

(OLIVEIRA, 2015). Por essa razão, o processo de trabalho em saúde possui 

características comuns a outros processos de trabalho em sociedade. Destaca-se 

também pela divisão técnica e social do trabalho abrangendo três dimensões 

básicas: a natureza formativa dos profissionais de saúde; a gestão e gerência dos 

serviços e a produção propriamente dita dos serviços em saúde (RODRIGUES; 

ARAÚJO, 2009).  

O processo de trabalho em saúde apresenta objeto, finalidades, meios de 

trabalho e instrumentos, como em outras produções de trabalho, mas atende 

algumas singularidades que precisam ser bem compreendidas se buscamos um 

serviço de qualidade.  
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Vale ressaltar que o trabalho em saúde é uma prestação de serviço porque 

objetiva a produção de certas condições ou estados para os indivíduos 

demandantes. Todavia, sua particularidade se deve por considerar os sujeitos 

também agentes do processo de trabalho (FARIA; WERNECK; SANTOS, 2009). No 

setor saúde o usuário não é um consumidor comum, pois apesar de sua autonomia, 

o mesmo pode estar desprovido de conhecimentos técnicos e outras informações 

importantes no que tange a área da saúde, o que por sua vez, limita sua tomada de 

decisão (MALTA; MERHY, 2003).  

Todo processo de trabalho se baseia pelos fins estabelecidos, ou seja, pelo 

que se pretende atingir ou alcançar. Portanto a finalidade do processo de trabalho é 

a base para o estabelecimento de critérios ou parâmetros na realização da produção 

do trabalho e também é fundamental nas grandes questões sociais e de poder na 

determinação dos processos de trabalho (FARIA; WERNECK; SANTOS, 2009). 

Nesse sentido, se o serviço de saúde estiver pautado na concepção médico-

curativa, onde a finalidade é a cura, o trabalho em saúde será orientado pela 

fragmentação dos procedimentos, tecnificação da assistência e mecanização do ato 

de saúde. Todavia, o que se deseja é romper com esse modelo médico-hegemônico 

e para isso é fundamental ressignificar o processo de trabalho, o que exige a 

mudança de finalidade desse processo, agora centrada no usuário e se 

consolidando numa produção de cuidado (RODRIGUES; ARAÚJO, 2009).  

Refletindo sobre isso, Merhy e Franco (2005) defendem que o trabalho em 

saúde deve estar pautado pelo ato de cuidar da vida e do outro, compreendendo 

assim a alma da sua produção.  

Campos e Campos (2006) trazem ainda um outro objetivo que é a co-

construção da capacidade de reflexão e ação autônoma para os sujeitos envolvidos 

no processo de trabalho em saúde. Eles chamam assim de co-constituição de 

autonomia por entenderem que a autonomia depende sempre do próprio sujeito, da 

coletividade e do indivíduo. Apesar do sujeito ser co-responsável por sua própria 

constituição e pelo mundo que o cerca, sua autonomia depende de condições 

externas a ele, como a existência de leis e políticas públicas, do funcionamento da 

economia, de valores veiculados por instituições ou organizações e até mesmo da 

cultura em que está inserido. 

Todo processo de trabalho se realiza através da utilização de meios 

específicos para cada condição particular que se combinam no desenvolvimento do 
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trabalho por meio da atividade produtiva. Esses meios de produção abrangem um 

espectro amplo, compreendendo desde ferramentas ou equipamentos físicos de 

trabalho, conhecimentos e habilidades úteis e até as próprias estruturas sociais, 

determinantes para as relações de poder e remuneração, por exemplo (FARIA; 

WERNECK; SANTOS, 2009).  

Todo trabalhador possui uma caixa de ferramentas para o desempenho do 

seu trabalho, que, na saúde, se constitui pelos aspectos tecnológicos inerentes a 

cada categoria profissional e abrange suas ferramentas, seus conhecimentos e 

saberes tecnológicos e suas relações com todos os outros que participam da 

produção e consumo do seu trabalho (MERHY; FRANCO, 2005). Esses autores 

chamam o trabalho humano, no momento que é executado, de trabalho vivo e que 

este interage, a todo momento, com instrumentos, máquinas e normas (trabalho 

morto), formando assim um processo de trabalho que envolve diversos tipos de 

tecnologias. Nessa lógica, pode-se ter processos mais criativos, pautados nas 

relações interpessoais, ou processos mais presos à lógica dos instrumentos.  

O objeto também é um aspecto presente em todo processo de trabalho e se 

trata de um elemento (físico, biológico ou simbólico) sobre o qual se exerce a ação 

transformadora com o uso de meios e condições determinadas (FARIA; WERNECK; 

SANTOS, 2009). O trabalho em saúde é um serviço que se realiza em pessoas e 

não sobre coisas ou objetos, como acontece na indústria. Nesse sentido, é 

fundamental que o trabalho esteja pautado numa intercessão partilhada entre o 

usuário e o profissional, pois o primeiro é parte integrante do processo de trabalho e 

corresponsável pelo êxito ou insucesso da ação terapêutica (RODRIGUES; 

ARAÚJO, 2009).   

Numa outra perspectiva, Merhy e Franco (2005) sugerem que o objeto central 

do trabalho em saúde deve ser o mundo das necessidades de saúde dos usuários, 

sejam eles coletivos ou individuais, expressos como demandas pelas ações de 

cuidado. Esse objeto do trabalho em saúde deve ser pensado como uma síntese 

entre problemas de saúde (riscos, enfermidade e vulnerabilidade) encarnados em 

sujeitos reais, que por sua vez, irá definir o campo de conhecimento e de práticas da 

saúde coletiva e da clínica (CAMPOS; CAMPOS, 2006). 

Todo processo de trabalho tem um sujeito ou conjunto de sujeitos que 

estabelece os objetivos, executa as ações e determinam as relações de adequação 

dos meios e condições para a transformação dos objetos. No processo de trabalho, 
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a atividade pode ser realizada apenas por um indivíduo, o que raramente ocorre. 

Frequentemente, encontramos atividades conjuntas ou complementares de vários 

indivíduos que se expressam por meio do trabalho em grupo ou de equipe (FARIA; 

WERNECK; SANTOS, 2009).  

No trabalho em saúde, o trabalhador é sempre coletivo, ou seja, todos os 

sujeitos envolvidos no cuidado do usuário dependem das caixas de ferramentas um 

do outro, independentemente do grau de formação ou profissão. Essa troca de 

valises tecnológicas dá sentido ao trabalho e apesar das especificidades técnicas de 

cada profissional envolvido, todos apresentam um campo em comum: são 

operadores da construção do cuidado, sendo as valises das tecnologias leves, ou 

seja, que produzem e lidam com as relações interpessoais, iguais para todos 

(MERHY; FRANCO, 2005).  

O sujeito trabalhador concretiza sua subjetividade ao estabelecer relações 

com os outros trabalhadores, com os demais sujeitos do cuidado e a organização do 

trabalho. Sua história de vida, composta pelas suas crenças, valores, sentimentos e 

percepções, aliada com a dos outros trabalhadores, pode intervir na organização do 

trabalho voltado para a produção de saúde através da ação coletiva e com a 

participação dos gestores (AZAMBUJA et al., 2010).  

Assim, espera-se que os trabalhadores em saúde desenvolvam ações de 

promoção da saúde, prestação de cuidados, prevenção de doenças, a partir da 

incorporação de um trabalho em equipe na prática cotidiana, voltado à integralidade 

da atenção.  A Constituição Federal de 1988 não apenas consta a saúde como um 

direito de todos e dever do estado, mas também se dirige ao ordenamento e a 

formação dos recursos humanos dentro dos princípios do SUS, o que exige a 

formação de trabalhadores dotados de autonomia, com habilidades para o trabalho 

em equipe e comprometidos com as exigências atuais do setor saúde (COSTA; 

ENDERS ; MENEZES, 2008).  

O trabalho em saúde pautado no modelo médico-hegemônico permite que o 

núcleo cuidador seja visto como um papel irrelevante e complementar em relação ao 

núcleo profissional, gerando o enfraquecimento da dimensão cuidadora do trabalho. 

O perigo iminente aqui se deve à ocorrência de modelos de atenção desatinados 

com a vida dos cidadãos devido à morte da ação cuidadora dos diversos 

profissionais de saúde (RODRIGUES; ARAÚJO, 2009).   Quando a ideia do cuidado 

que se produz no serviço de saúde não estiver coincidindo com a dos usuários e não 
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for capaz de fazer com que ele se sinta protegido, possivelmente tornaremos 

ruidosos os fluxos comunicantes na relação usuário-serviço de saúde, gerando 

conflitos que obstruem a relação de cuidado (MERHY; FRANCO, 2005).  

Nesse sentido, a urgência da produção de uma atenção integral e de 

qualidade deve romper com o modelo biomédico de formação, produzindo novas 

práticas profissionais e novos modelos da organização da rede de serviços que 

superem as atuações fragmentadas e as relações de poder entre profissionais que 

inviabilizam a produção do trabalho em equipe tão desejado numa atenção à saúde 

mais resolutiva e integral (COSTA; ENDERS ; MENEZES, 2008).  

Outra questão a ser discutida no processo de trabalho em saúde é a 

produção da alienação que se dissemina devido a organização parcelar do trabalho, 

a repetição mecânica de atos fragmentados e da fixação do profissional em 

determinada etapa de um projeto terapêutico. Isso permite que o trabalho vivo seja 

concebido de tal forma que o trabalhador não consegue exercer sua autonomia, 

transformando o trabalho vivo em trabalho morto. Essa questão é muito importante 

porque para assegurar a qualidade em saúde, é preciso combinar a autonomia e 

responsabilidade profissional com a responsabilização para com o usuário, 

estabelecendo um pacto em torno de um projeto coletivo (MALTA; MERHY, 2003).  

A reflexão sobre o processo de trabalho tem-se mostrado extremamente 

importante não apenas para o entendimento da assistência prestada em saúde, 

mas, principalmente, para a percepção de sua potência transformadora (MERHY; 

FRANCO, 2005). Entender os aspectos políticos e sociais concernentes ao trabalho 

em saúde e as diversas implicações imersas em seu processo de trabalho podem 

ser o caminho para conceber um projeto terapêutico capaz de promover o cuidado 

em saúde com segurança e qualidade. 

 

2.2 A SEGURANÇA E O PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM 

  

A enfermagem, em todo o mundo, se destaca por apresentar o maior 

contingente da força de trabalho em cuidados à saúde, destacando-se também por 

sua ampla distribuição, exercitando diferentes papéis, responsabilidades e funções. 

É uma profissão formada, predominantemente, por mulheres, que na sua maioria 

trabalham em instituições hospitalares (ROCHA; ALMEIDA, 2000).  
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De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), até o mês de 

fevereiro de 2017, o Brasil apresentava um total de 462.417 enfermeiros, 1.055.157 

técnicos de enfermagem, 431.128 auxiliares de enfermagem e 298 obstetrizes 

(enfermeiras com especialização em obstetrícia), totalizando 1.949.000 profissionais 

que exercem a enfermagem em solo brasileiro. Destes, 31.737 encontram-se 

exercendo suas funções no Estado do RN (COFEN, 2016). 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado segundo a 

Resolução COFEN n. 311, de 08 de fevereiro de 2007, descreve a enfermagem, no 

preâmbulo desse documento, como “um componente próprio de conhecimentos 

científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, 

éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência”.  

Amante et al. (2010) afirmam que a enfermagem agrega diversos 

conhecimentos para a produção de saberes importantes à sua realização na prática 

de cuidar das pessoas em seus mais variados grupos sociais. Por isso, sua prática é 

embasada por conhecimentos empíricos, éticos, estéticos, políticos, educativos, 

científicos e interdisciplinares.  

Essa profissão tem como especificidade e essência o cuidado ao ser humano 

individualmente, na família ou na comunidade, atuando em equipes através de 

ações de prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da saúde.  

Por essa razão, está comprometida com o acolhimento, conforto e bem estar dos 

pacientes, seja prestando o cuidado, seja coordenando os setores de prestação de 

serviço ou ainda promovendo a autonomia através da educação em saúde (ROCHA; 

ALMEIDA, 2000).  

Sendo assim, o cuidado e o gerenciamento do cuidado podem ser entendidos 

como o foco da enfermagem, como seu objeto de trabalho que se constitui em um 

processo interativo vivido no cotidiano, ultrapassando a necessidade de 

equipamentos e saberes estruturados para o desempenho de suas ações. Isso 

ocorre devido sua intervenção técnica está sempre permeada pela interação e 

fortemente associada às dimensões comunicativas e éticas (AMANTE et al., 2010; 

PEDUZZI; ANSELMI, 2002).  

Após sua institucionalização no século XIX, a enfermagem adquire o mesmo 

caráter de tecnologia e racionalidade que domina toda a esfera produtiva da 

sociedade. Todavia, por ser o cuidado o seu objeto de trabalho, não se pode omitir 

os aspectos relacionados à intersubjetividade e sensibilidade, se moldando de 
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acordo com a cultura e incorporando junto com a racionalidade científica, as 

questões de gênero, étnicas, religiosas, éticas entre outras (ROCHA; ALMEIDA, 

2000). 

Waldow (2007) percebe o cuidado como o fenômeno responsável pela 

humanização e entende que é na enfermagem que ele se concretiza plenamente e 

se profissionaliza. A finalidade do cuidado na enfermagem é manter a dignidade 

humana, aliviar o seu sofrimento e facilitar meios para trabalhar com as crises e 

experiências do viver e morrer. O cuidado na enfermagem ainda é definido da 

seguinte maneira:  

 

Compreende os comportamentos e atitudes demonstradas nas ações que 
lhe são pertinentes e asseguradas por lei e desenvolvidas com competência 
no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou 
melhorar a condição humana no processo de viver e morrer (WALDOW, 
2007, p.87). 

  

Uma característica também marcante da enfermagem, desde sua 

institucionalização, é a sua intensa divisão do trabalho, configurando uma equipe 

composta por diversos agentes da enfermagem, concebendo dois aspectos 

marcantes: disciplina e hierarquia. Essa divisão do trabalho não permite definir um 

único e equivalente processo de trabalho para todos os seus agentes devido à 

existência de um corte entre o cuidado direto, predominantemente exercido pelo 

pessoal de enfermagem de nível médio e básico, e o cuidado indireto, que engloba 

atividades de planejamento, supervisão, organização e avaliação do cuidado sob a 

responsabilidade do enfermeiro (PEDUZZI; ANSELMI, 2002).  

A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do 

trabalho da enfermagem, define as funções dos diversos profissionais que compõem 

a equipe de enfermagem, expondo claramente a divisão técnica do seu trabalho. 

Cabe aqui ressaltar a necessidade de refletir sobre essa questão, pois a 

fragmentação do trabalho de enfermagem aliada a dicotomia entre o saber e o fazer, 

trazem consequências que ultrapassam o trabalho e se refletem na realização de 

seus papéis junto à sociedade (BUENO, 2012).  

A ação de gerenciar não é realizada por todas as categorias de enfermagem, 

mas sim pela enfermeira e sua finalidade pode ser imediata quando se pretende 

organizar e controlar o processo de trabalho, ou mediata, quando desta vez se 
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pretende favorecer a ação de cuidar para se alcançar um objetivo comum (ROCHA; 

ALMEIDA, 1997). 

Urbanetto e Capella (2004, p.447) destacam a importância do trabalho 

gerencial da enfermeira quando afirmam que:  

 

A enfermagem, entendida como prática social, estabelece entre si e os 
demais envolvidos no desenvolvimento de seu processo de trabalho, uma 
teia de relações interpessoais e grupais de caráter complexo, o que exige 
da enfermeira, profissional de referência no meio e legalmente 
coordenadora da equipe de enfermagem, especial atenção no 
gerenciamento destas ações. Neste sentido, a enfermeira assume o papel 
de gerenciar as relações interpessoais que estabelecem os trabalhadores 
de enfermagem entre si, com os demais profissionais da área e com os 
sujeitos que procuram os serviços de saúde.  

 

Todavia, é importante destacar que a Lei n. 7.498, em seu art. 11, determina 

ao enfermeiro a função de desenvolver ações tanto a nível gerencial, como 

assistencial, cabendo-lhe privativamente a função de executar os cuidados diretos 

da enfermagem aos pacientes graves e os cuidados de maior complexidade técnica. 

Além disso, ainda sobre a Lei n. 7.498, o art. 15 descreve claramente que os 

cuidados diretos executados pelos técnicos e auxiliares de enfermagem nos 

programas e instituições de saúde, sejam eles públicos ou privados, somente podem 

ser desempenhados sob orientação e supervisão do enfermeiro.  Isso lhe confere 

grandes responsabilidades quanto a assistência direta ao paciente, devendo 

planejar o desempenho de suas atividades a fim de conciliar suas atribuições 

assistenciais e gerencias.  

 É nesse contexto, que surge a sistematização do processo de enfermagem 

como uma tecnologia do cuidado. Essa sistematização da assistência pretende 

manter parâmetros que possibilitem a eficácia e eficiência dos serviços de 

enfermagem à população e a qualidade da assistência individualizada (PEDUZZI; 

ANSELMI, 2002). Sua elaboração é uma atividade privativa do enfermeiro e 

considerada também como uma tecnologia leve-dura para o desenvolvimento de seu 

trabalho, uma vez que surge de saberes estruturados, associados ao diálogo e a 

escuta sensível, que orientam o conjunto de ações a serem executadas. A 

sistematização pode ser entendida ainda como a aplicação teórica no cotidiano da 

assistência, sendo uma modalidade extremamente diversa por depender de quem a 

adota, do referencial teórico que a fundamenta e das perspectivas hegemônicas 

presentes no ambiente de trabalho (AMANTE et al., 2010).  
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 A sistematização do processo de enfermagem é regulamentada através da 

Resolução COFEN 358/2009 e considera o processo de enfermagem como uma 

atividade que deve ser realizada em todos os ambientes, públicos ou privados, onde 

é exercido o cuidado profissional de enfermagem.  

O processo de enfermagem se organiza por meio de cinco etapas inter-

relacionadas e interdependentes: coleta de dados ou histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de 

enfermagem. Esse seguimento é importante para o alcance dos resultados 

esperados pela enfermagem, devendo os técnicos e auxiliares participarem da sua 

implementação, sob a supervisão do enfermeiro (COFEN, 2009). 

Percebe-se, portanto, que a enfermagem apresenta um processo de trabalho 

muito complexo devido as suas várias funções e atuações, intensa divisão de 

tarefas, fragmentação do trabalho e do seu próprio objeto de trabalho – o cuidado – 

que é permeado por diferentes concepções e abarca diversos fatores subjetivos. De 

acordo com Faria, Werneck e Santos (2009) quanto menos sistematizado for o 

trabalho e quanto maior sua complexidade, mais difícil é promover uma reflexão 

crítica sobre o seu processo. Eis a razão que ressalta a importância de uma 

sistematização do trabalho da enfermagem.   

 Sabe-se, todavia, que independente do agente que compõem a enfermagem, 

seja ele do nível médio ou superior, ambos executam seu trabalho fazendo uso tanto 

de instrumentos materiais, como de instrumentos intelectuais, que são os saberes 

técnicos, necessários para cada ação de cuidado em saúde, seja ela assistencial ou 

gerencial.  

Amante et al. (2010) ainda destaca outro importante instrumento no trabalho 

da enfermagem que é a comunicação. Stefanelli (1993) traz em seu estudo o poder 

de influência que a comunicação é capaz de exercer para a mudança de 

comportamento das pessoas envolvidas nesse processo que envolve a 

compreensão e o compartilhamento de informações. Ela afirma ainda que a 

comunicação é um denominador comum de todas as ações de enfermagem e afeta 

diretamente a qualidade da assistência prestada.  

A enfermagem é uma parcela do trabalho em saúde e para isso integra a 

produção de serviços de saúde em nível coletivo. Por essa razão, é também um 

instrumento de trabalho, não mais do trabalho médico, e sim da saúde coletiva 

(ROCHA; ALMEIDA, 1997).  
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O Código de Ética dos profissionais de enfermagem, regulamentado pela 

Resolução COFEN n. 311/2007, em seus artigos 12 e 21 concernentes às 

responsabilidades e deveres, expressa o comprometimento dessa profissão quanto 

à segurança do paciente quando determina que é responsabilidade da enfermagem 

assegurar à pessoa, família e coletividade uma assistência livre de danos 

decorrentes de negligência, imprudência e imperícia, protegendo-os inclusive desses 

mesmos danos que venham a ser cometidos por parte de qualquer outro membro da 

equipe de saúde. Ainda em seu art.10, seção I, que concerne aos seus direitos, é 

orientado aos profissionais de enfermagem o direito de recusar-se a executar 

atividades que não ofereçam segurança ao profissional, à família, pessoal ou 

coletividade.  

O Decreto n. 94.406, de 25 de junho de 1986, que regulamenta a Lei n. 

7.498/1986, em seu art. 8, inciso II, alínea “f”, declara ser uma atividade privativa do 

enfermeiro, inserido na equipe de saúde, a “participação na elaboração de medidas 

de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 

pacientes durante a assistência de enfermagem”. Ainda sobre esse mesmo decreto, 

no art. 10, inciso I, alínea “e”, fica também determinado ao técnico de enfermagem 

assistir o enfermeiro “na prevenção e controle sistemático dos danos físicos que 

possam ser causados a pacientes durante a assistência de enfermagem”. O fato é 

que o discurso sobre a segurança do paciente já faz parte do arcabouço legal da 

profissão de enfermagem antes mesmo do início do movimento em prol da 

Segurança do Paciente.  

As profissões surgem das necessidades sociais e a sociedade espera que a 

enfermagem ofereça cuidados de qualidade. Nesse sentido, as normas, a lei, os 

princípios éticos e profissionais são configurações de auto-preservação da 

Enfermagem para o desenvolvimento de seu exercício profissional, devendo garantir 

a defesa da sociedade e do arcabouço legal da profissão e a preservação de um 

cuidado seguro, que respeite a dignidade humana (SCHNEIDER, 2010).  

 

2.3 A SEGURANÇA DO PACIENTE E O TRABALHO DA ENFERMAGEM 

  

A segurança do paciente é assunto presente na enfermagem desde a sua 

profissionalização através das contribuições de Florence Nightingale (1820-1910). 

Ela era uma mulher à frente de seu tempo e popularizou a enfermagem criando 
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novas formas de prestação de assistência à saúde e refletindo sobre os aspectos 

concernentes à segurança do cuidado ao paciente, tema este que já vinha em 

discussão em publicações de sua autoria, desde 1859 (MASSOCO, 2012).  

A enfermagem reitera a importância desse tema quando, em 2005, institui a 

Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente a partir de reuniões 

com foco no desenvolvimento da enfermagem nas questões relativas à segurança 

no cuidado em saúde. Incentivada por essa organização, surge em 2008 a Rede 

Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP). Essa 

organização é formada por núcleos e polos regionais, com o objetivo de 

potencializar o conhecimento sobre a segurança do paciente através do 

compartilhamento dos saberes produzidos entre instituições de ensino envolvidas na 

formação de profissionais de saúde, promovendo o fortalecimento da assistência de 

enfermagem segura e com qualidade (REBRAENSP, 2013) 

Todavia, apesar do compromisso da enfermagem com uma assistência 

segura, os erros cometidos por esses profissionais continuam servindo de alerta à 

sociedade em geral nos últimos anos, principalmente devido a divulgação de EA 

provocados pela enfermagem através da mídia.  

 Schneider (2010) estudou os processos éticos de enfermagem concluídos e 

encerrados no Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, no período de 

1999 a 2007. Sua pesquisa aponta que os hospitais e maternidades são os locais de 

maior ocorrência de acusações quanto a falhas da assistência de enfermagem 

(71,6%) e que o enfermeiro é o profissional que recebe o maior número de 

denúncias.    

Gonçalves (2011) ao estudar os erros cometidos por profissionais de 

enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) detectou uma média de EA e 

incidentes por paciente-dia de 1,3 e 2,2 em duas UTI´s  investigada, o que reitera a 

importância do estudo nessa temática. 

De acordo com Françolin (2013), os principais EA notificados e relacionados 

ao trabalho da enfermagem são aqueles dirigidos à assistência direta e que 

envolvem erros com medicação, perda de cateter, quedas, ocorrência de flebites, 

ulceras por pressão, extubação acidental, perda de sonda nasoenteral e lesões de 

pele. Destes, o tipo de ocorrência mais notificado pelos profissionais de enfermagem 

está relacionado aos erros de medicação.  
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Schneider (2010) afirma que os erros que mais se destacaram em sua 

pesquisa se referem a administração de medicamentos não prescrito pelo médico, 

via de administração errada e dosagens erradas.  

Gonçalves (2011) encontrou resultados semelhantes quando detectou que os 

erros de medicação representavam 22,5% dos EA, seguido de erros na coleta e/ou 

encaminhamento dos exames ao laboratório (13,4%) e hipoglicemia (10,2%). Além 

destes, encontrou em proporção menores a perda de artefatos terapêuticos (8,9%), 

úlcera por pressão (6,8), falha na administração de dieta (6%), flebites, infecção 

hospitalar e erros relacionados a procedimentos médicos (4,1%).  

Muitas outras pesquisas confirmam que os erros de medicação representam o 

maior percentual dos EA notificados no ambiente hospitalar. Isso se deve 

principalmente porque é no ambiente hospitalar onde a terapia medicamentosa é 

amplamente utilizada permitindo que os pacientes estejam mais vulneráveis à 

ocorrência de EA (OLIVEIRA et al., 2014).  

Um erro da administração de medicamentos pode ocasionar graves 

consequências aos pacientes, devendo, portanto sempre observar a ação, interação 

e efeitos colaterais dos fármacos. A etapa da administração é a ultima barreira para 

evitar um erro de medicação, o que aumenta a responsabilidade do profissional que 

a executa (BRASL, 2013ª). Todavia, é importante ressaltar que a prática 

medicamentosa é um sistema complexo, compreendido por vários processos 

interligados e envolvendo diversos profissionais de áreas diferentes, não devendo os 

erros cometidos serem atribuídos apenas à equipe de enfermagem por 

simplesmente estar atuando no final da cadeia medicamentosa (GONÇALVES, 

2011).  

Um sério problema enfrentado pela enfermagem é a falta de notificação dos 

EA e um importante fator que contribui para essa subnotificação é o temor desses 

profissionais de sofrer julgamentos e reações punitivas.  

Bohomol e Ramos (2007) constataram que 70,1% dos profissionais de 

enfermagem entrevistados relataram que a subnotificação dos erros se deve ao 

medo de sofrer algum tipo de reação por parte dos colegas. Massoco (2012) 

identificou que 73,7% dos profissionais participantes da pesquisa acreditam que 

seus erros podem ser utilizados contra eles. Fançolin (2013) concluiu que 89,8% dos 

enfermeiros coordenadores entrevistados concordaram que existe o medo por parte 
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dos profissionais de enfermagem que seus erros sejam inscritos em suas fichas 

funcionais apontando que a cultura de segurança ainda está centrada nas pessoas.  

É importante entender que nenhum gerenciamento de risco assistencial é 

eficaz se a instituição não tiver a capacidade de analisar os erros com clareza e 

isenção de juízo de valor, entendendo que as falhas são consequências de 

problemas sistêmicos e não por culpa isolada de uma pessoa (FONSECA; 

PETERLINE; COSTA, 2014). Sendo assim, a boa cultura de segurança é 

indispensável para o fortalecimento da aprendizagem organizacional, contribuindo 

para a comunicação aberta, o trabalho em equipe, o feedback e a resposta não 

punitiva ao erro (MASSOCO, 2012). 

Outros riscos relacionados à insegurança dos pacientes são apontados por 

Oliveira et al. (2014), tais como aqueles relacionados às questões institucionais 

como a sobrecarga de trabalho e as falhas na comunicação. No processo de 

administração de medicamentos, por exemplo, o erro mais comum acontece devido 

a comunicação inadequada entre o profissional da farmácia que dispensa o 

medicamento, o médico que prescreve e o profissional de enfermagem que 

administra.  

Observa-se também a deficiência no apoio da gestão hospitalar para a 

segurança do paciente que pode ocorrer na falha da gestão em comunicar as 

iniciativas organizacionais de segurança e indicar que a percepção dos profissionais 

de enfermagem quanto a uma assistência segura não é valorizada pela gestão 

(MELLO; BARBOSA, 2013).  

A falta da análise sistemática dos dados gerais sobre o desempenho da 

assistência de enfermagem pode dificultar a tomada de decisão gerencial e, 

consequentemente, a implantação de melhorias. Um dos caminhos a ser utilizado 

pelos coordenadores dos serviços de enfermagem é a utilização de ferramentas de 

gestão para o planejamento e avaliação com vistas a melhorar os processos 

assistenciais e assim, promover um serviço de enfermagem com maior segurança 

(FRANÇOLIN, 2013).  

O tipo de liderança autocrático que configura a cultura institucional de muitos 

serviços hospitalares e dificulta o processo de escuta e compartilhamento de 

decisões, impede a reflexão crítica sobre os processos de trabalho e contribui para o 

clima de insegurança no ambiente hospitalar. O enfermeiro, inserido nesse cenário, 
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pode sobrecarregar sua equipe e comprometer as práticas seguras mesmo dispondo 

de um quantitativo adequado de pessoal (GONÇALVES, 2011).  

Existem muitas outras barreiras para uma assistência de enfermagem segura, 

como a falta de materiais, de manutenção de equipamentos, sobrecarga de trabalho, 

entre outros (OLIVEIRA el al., 2014).  Mas apesar desse cenário de insegurança, os 

pacientes ainda confiam nos profissionais de enfermagem e reconhecem a sua 

participação chave na segurança do paciente, principalmente por sua proximidade 

com eles durante as 24 horas do dia (QUES; MONTORO; GONZÁLEZ, 2010).  

A vivência e a percepção diária de situações de risco faz parte da prática 

profissional da enfermagem e por essa razão as recomendações desses 

profissionais podem subsidiar o gerenciamento do cuidado no sentido de uma 

assistência livre de danos (MELLO; BARBOSA, 2013).  

A enfermagem é consciente quanto a complexidade do seu desafio na 

execução do cuidado em saúde e que isso exige sua participação proativa em 

segurança. Para isso é imprescindível que os profissionais de enfermagem estejam 

engajados na formação e pesquisa, mantendo firme a ideia de que a segurança do 

paciente é a segurança de todos nós (QUES; MONTORO; GONZÁLEZ, 2010).  

Portanto, não se pode omitir a necessidade de promover espaços para a 

reflexão e discussão da enfermagem sobre a segurança do paciente e seu processo 

de trabalho. Isso requer o compromisso conjunto da gestão e equipe de 

enfermagem, entendendo ser uma responsabilidade de ambos a busca de soluções 

para o desenvolvimento do trabalho da enfermagem com qualidade e que assegure 

uma assistência livre de danos evitáveis.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a relação entre segurança do paciente e enfermagem em um 

ambiente hospitalar a partir da reflexão sobre seu processo de trabalho. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Discutir a relação entre a segurança do paciente e o processo de trabalho da 

enfermagem. 

 Identificar as dificuldades associadas ao trabalho da enfermagem na 

promoção da segurança do paciente.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritivo e 

exploratório, utilizando a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta das 

informações. Nesse tipo de pesquisa busca-se a compreensão do fenômeno 

estudado baseado nas crenças, motivações e nos sentimentos da população-alvo da 

pesquisa, através de uma relação entre os sujeitos (SOUZA et al., 2012).  

      Os estudos qualitativos apresentam resumos abrangentes do evento ou 

fenômeno em uma linguagem de fácil compreensão (POLIT; BECK, 2011). A 

complexidade e a riqueza desse tipo de pesquisa se deve a percepção do universo 

da produção humana, no qual se insere o mundo das relações, representações e 

intencionalidades, como o objeto da pesquisa qualitativa (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2010).  

A pesquisa descritiva relaciona características ou fatos de um grupo de 

pesquisa e o aspecto exploratório, por sua vez, pretende inicialmente aproximar o 

autor ao tema com a finalidade de um maior conhecimento em relação ao fato ou 

fenômeno (SOUZA et al., 2012).  

 A entrevista é uma técnica particularmente importante do repertório de coleta 

de dados de pesquisas qualitativas, principalmente, por entender que o ser humano 

apresenta uma habilidade singular de comunicar-se verbalmente (POLIT; BECK, 

2011). Além disso, ela é uma forma privilegiada de interação social, devendo ser 

analisada dentro do contexto de sua produção (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 

2010, p. 66).  

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 O Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel é o campo de estudo 

dessa pesquisa. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, de natureza 

jurídica pública, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande 

do Norte (RN). Esse local foi escolhido por ser um hospital de referência do RN e 

pelo fato da pesquisadora ser funcionária lotada na referida instituição, o que facilita 

o processo de coleta de informações.  
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 O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel foi inaugurado em 14 de março de 

1971. Posteriormente, em 05 de setembro de 1977, foi inaugurado também o Pronto 

Socorro Dr. Clóvis Sarinho, passando esse conjunto a ser denominado Complexo 

Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (CHMWG). Sua missão é realizar 

atendimentos de crianças e adultos com ênfase na emergência e urgência pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) com dignidade à pessoa humana, buscando sua 

saúde e oferecendo um serviço de qualidade, igualitário e universal nas áreas de 

emergência, especialmente, no trauma. O CMWG está localizado na cidade de 

Natal/RN e é o único hospital público da região metropolitana que conta com serviço 

especializado de queimados, ortopedia, neurologia e neurocirurgia, nefrologia, 

urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, buco-maxilo-facial, ortopedia, cirurgia 

plástica, cirurgia torácica para retirada de corpo estranho, cirurgia vascular e 

hematologia. Oferece atendimento ainda na área de cirurgia geral e pediátrica de 

emergência, enfermagem, nutrição dietética, fisioterapia, endocrinologia, 

gastroenterologia, fonoaudiologia, psicologia, dermatologia, pneumologia, 

cardiologia, clínica médica, ginecologia, serviço social e pediatria (GOVERNO DO 

ESTADO DO RN, 2015). 

 O CHMWG possui ao todo 280 leitos, atende uma média de 400 pacientes/dia 

e realiza por mês cerca de 2.500 tomografias computadorizadas, 5.000 exames de 

Raio-X e 700 ultrassonografias. O hospital dispõe de uma equipe de 2.300 

funcionários e conta também com um contingente relevante de estagiários, uma vez 

que é o segundo maior hospital de ensino do RN, voltado à formação de alunos dos 

cursos de medicina, odontologia, nutrição, farmácia, enfermagem, dentre outras 

áreas, incluindo o ensino técnico. O Pronto Socorro Dr. Clóvis Sarinho também é 

sede da Organização de Procura de Órgãos e mantém uma equipe de sobreaviso 

para captação de órgãos (GOVERNO DO ESTADO DO RN, 2015).  

 Pela variedade e complexidade dos serviços em saúde oferecidos pela 

referida instituição, compreendemos que esse local poderá oferecer informações 

relevantes e que atendem ao objetivo desse estudo.  

Ao longo dos quatro anos como enfermeira nesse hospital, tenho percebido a 

importância dos serviços prestados para a população em geral, em especial àqueles 

em situação de vulnerabilidade social. Apesar das dificuldades comuns a outros 

hospitais públicos do nosso país, observa-se o êxito no tratamento de muitos 

enfermos.  Vivenciando a rotina na assistência de enfermagem tanto nas 
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enfermarias, como no pronto-socorro, e devido a diversidade de casos clínicos, 

afirmo a grande contribuição desse hospital para o aprimoramento do meu 

aprendizado e experiência profissional.  

 .  

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A população-alvo desta pesquisa são os profissionais que compõem a equipe 

de enfermagem, ou seja, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros lotados no 

CHMWG. Selecionamos esse público específico por entender que são esses os 

profissionais que estão mais sujeitos às recomendações quanto à Segurança do 

Paciente; por compreender o papel da equipe de enfermagem no acompanhamento 

direto ao paciente e pelo pertencimento da autora no campo da enfermagem, como 

enfermeira há nove anos, quatro destes no CHMWG. 

 De acordo com informações cedidas pela gerência de enfermagem do 

CHMWG no ano de 2015, existia um total de 123 enfermeiros e 777 técnicos de 

enfermagem atuando na assistência direta ao paciente na referida instituição 

(CHMWG, depoimento, 2015).  

Foram entrevistados 20 profissionais de enfermagem numa proporção de 1/3, 

ou seja, de um enfermeiro entrevistado para cada três técnicos de enfermagem 

submetidos à pesquisa. Essa proporção foi assim definida devido à quantidade de 

técnicos de enfermagem ser superior a quantidade de enfermeiros e assim manter 

um quantitativo de amostra numa proporção semelhante a da equipe de 

enfermagem na referida instituição.  

Esses profissionais foram selecionados de forma não probabilística, por 

conveniência e se limitou a 20 entrevistas por verificar que os dados coletados 

estavam apresentando saturação das informações. Vale ressaltar que na pesquisa 

qualitativa a definição da amostra não é determinada por aspectos ou variações 

matemáticas.  

Participaram da pesquisa 5 enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem que 

trabalham nas enfermarias, pronto-socorro e UTI. Esses locais de trabalho foram 

selecionados com o intuito de adquirir uma percepção geral sobre o tema estudado, 

buscando as informações de ambientes de trabalho de menor a maior grau de 

tensão vivenciado por esses profissionais.  
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Os profissionais de enfermagem selecionados para a pesquisa atenderam os 

seguintes critérios de inclusão: ser funcionário estatutário há mais de um ano na 

instituição; trabalhar em setores que exigem cuidados de enfermagem ao paciente 

hospitalizado, especificamente, no Pronto Socorro, Enfermarias e Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI); atuar na assistência direta ao paciente; está isento de 

processos administrativos ou jurídicos, internos ou externos, que julguem alguma 

imperícia ou imprudência concernente a sua atuação profissional.  

Quanto aos critérios de exclusão, estabelecemos: funcionários que estavam 

de férias ou em afastamento no período da coleta de dados, independente da causa. 

Ao longo deste trabalho, os trechos dos discursos dos entrevistados (as) 

serão identificados pela letra T, se o profissional entrevistado atuar como técnico (a) 

de enfermagem, ou E, se o sujeito da pesquisa exercer a função de enfermeiro (a), 

seguido de um numeral. Essa forma de apresentação tem o intuito de garantir o 

anonimato dos sujeitos entrevistados e o sigilo das informações cedidas.  

 

4.4 COLETA DAS INFORMAÇÕES 

 

 A coleta de dados é um processo de ir e vir que acontece em interação com 

os sujeitos envolvidos em uma dada experiência e baseia-se na racionalidade 

comunicacional desses atores (LEOPARDI et al., 2002).  

 O processo de coleta das informações alcançou o período de dois meses 

(dezembro de 2015 e janeiro de 2016) empregando-se a entrevista semiestruturada. 

As entrevistas foram aplicadas nos turnos manhã e tarde, utilizando 

equipamento de gravação em áudio, devidamente informado e autorizado pelos 

participantes.  Esse tipo de coleta é favorável para a investigação dos aspectos 

afetivos e valorativos dos informantes, que colaboram na determinação de 

significados às atitudes e comportamentos. Além disso, as respostas espontâneas e 

a maior liberdade em respondê-las possibilitam o surgimento de questões 

inesperadas que poderão ser de grande utilidade para a pesquisa (SOUZA et al., 

2012).  

 O roteiro de entrevista (Apêndice A) é composto por duas partes: a primeira 

com perguntas para identificar o perfil do entrevistado e a seguinte, com as questões 

abertas direcionadas a temática da pesquisa.   
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 As gravações das entrevistas foram feitas individualmente, em ambiente 

reservado e favorável para a livre expressão dos componentes subjetivos e técnicos 

deste estudo. As informações extraídas foram transcritas pela própria pesquisadora 

e digitadas no programa Microsoft Word 2010. Essas infromações serão arquivados 

por um período mínimo de cinco anos em local seguro e sob responsabilidade da 

pesquisadora.  

 

4.5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 A análise de dados é um trabalho ativo e interativo na busca de um sentido e 

de uma compreensão mais profunda do fenômeno estudado (POLIT; BECK, 2011). 

As informações extraídas nessa pesquisa foram tratadas através da técnica de 

análise temática que, por sua vez, se insere no campo de método da análise de 

conteúdo.  

 Leopardi et. al. (2002) descreve a análise de conteúdo como um método para 

o tratamento das informações obtidas pela pesquisa qualitativa buscando 

compreender os conteúdos manifestos e ocultos e, por fim, organizando-os em 

unidades léxicas ou por categorias.  

 Minayo, Deslandes e Gomes (2010) afirmam que na análise temática, o tema 

é o conceito central e se comporta como um feixe de relações. Seguimos os 

seguintes procedimentos metodológicos apresentados por esses autores na análise 

de conteúdo dos dados obtidos nessa pesquisa: categorização, inferência, descrição 

e interpretação.  

 Optamos pela técnica de análise temática pela intenção de compreender e 

analisar os múltiplos olhares e intenções presentes nas falas dos entrevistados, 

tentando captar os reais sentidos e significados do fenômeno estudado através do 

agrupamento das falas em temas que se destacaram ao longo das entrevistas.  

 Dessa forma, após a leitura exaustiva do conteúdo transcrito deu-se início ao 

processo de categorização através da inferência de palavras e ideias que 

apresentaram repetição nos depoimento gerando assim, os núcleos de significados.  

Após organizar os núcleos de significados pelas semelhanças semânticas, 

foram construídas duas categorias: Categoria 1: Considerações sobre segurança do 

paciente, com as seguintes subcategorias: 1.1 Concepções diferentes de um mesmo 

conceito; 1.2 Obstáculos na busca de um serviço de saúde seguro. E a categoria 2: 
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Relação entre a enfermagem e seu trabalho: a propósito do processo de trabalho, 

que por sua vez apresenta também duas subcategorias: 2.1 Processo de trabalho 

em questão: diversidade de opiniões; 2.2 Enfermagem e seu trabalho: uma relação 

em crise.  

Os depoimentos dos sujeitos foram selecionados com base na categorização, 

no intuito de sistematizar os resultados e favorecer a discussão do tema dessa 

pesquisa. Sendo assim, daremos início a discussão da primeira e segunda 

categoria, abordando em seguida a relação que há elas, atendendo assim ao 

objetivo final deste estudo.  

  

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

  O presente estudo segue os aspectos éticos inerentes à pesquisa 

envolvendo seres humanos, assim, fundamenta-se na Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras da 

pesquisa científica. 

 Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, o processo de 

coleta de informações só aconteceu após submissão e aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética da Pesquisa (CEP), tendo recebido aprovação 

através do CAEE 48399015.9.0000.5292 e Parecer nº. 1258535. 

 Os sujeitos da pesquisa foram previamente informados dos objetivos e 

benefícios da pesquisa, o sigilo e a privacidade dos entrevistados, bem como a 

garantia de recusar-se a continuar participando em qualquer momento, sem 

prejuízo. O roteiro de entrevista foi aplicado somente após o conhecimento e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Apêndice B).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estado do RN, até fevereiro de 2017, tem apresentado um total de 31.737 

profissionais de enfermagem registrados no Conselho Regional de Enfermagem. 

Destes, 7.717 são enfermeiro, 17.644 são técnicos de enfermagem e 6.376 

auxiliares de enfermagem (COFEN, 2017).  

As informações concernentes ao perfil dos entrevistados coincidem com o 

perfil da equipe de enfermagem do RN. Oliveira (2015) constatou o forte predomínio 

de mulheres e a grande predominância de adultos jovens e em idade madura, ou 

seja, de 25 a 49 anos, ocupando os cargos de enfermeiro, auxiliar e técnico de 

enfermagem no estado do RN.  Essa característica pôde ser observada quando 

traçado o perfil dos sujeitos que participaram dessa pesquisa que apontou o 

predomínio de mulheres na faixa etária dos 30 a 39 anos de idade, conforme mostra 

o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Proporção de enfermeiros e técnicos de enfermagem entrevistados por sexo e idade, 
2016. 

 

 

 

A maioria dos sujeitos da pesquisa apresenta um tempo considerável de 

formação profissional, com 6 a 20 anos, como é descrito também no Quadro 1.  
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Fonte: Produzido a partir dos resultados da pesquisa. Natal/RN, 2017.  
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Quadro 1 – Perfil dos enfermeiros e técnicos de enfermagem participantes da pesquisa, 2016. 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Unidade de Trabalho 

Enfermarias 12 

UTI 4 

Pronto-socorro 4 

Função 
Enfermeira (o) 5 

Téc. de enfermagem 15 

Tempo de formação 

2- 5 anos 2 

6-10 anos 6 

11-15 anos 3 

16-20 anos 5 

21-25 anos 1 

26 e mais  3 
 

  

O CHMWG apresenta mais espaços destinados às enfermarias, por essa 

razão foram entrevistados um maior número de profissionais lotados nesses setores.  

 

5.1 CATEGORIA 1: CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE 

  

A busca de um serviço de assistência à saúde mais seguro é uma questão de 

conquista da cidadania. Isso significa que se faz necessário criar mecanismos 

capazes de contribuir para que o profissional de saúde consiga exercer plenamente 

sua competência e capacidade para atender de forma segura as necessidades de 

saúde da população (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

Elencamos nesta categoria os discursos que sobressaíram e que envolvem a 

concepção do conceito sobre segurança do paciente, bem como os fatores que 

dificultam a promoção de uma assistência de enfermagem com qualidade e livre de 

danos. Segue a análise das duas subcategorias que convergem para uma reflexão 

mais direcionada quanto à segurança do paciente.  

 

5.1.1 Concepções diferentes de um mesmo conceito  

 

 Nesse momento, é importante enfatizar que nenhum dos entrevistados 

participou de qualquer treinamento sobre o assunto e que no hospital onde foi 

realizada essa pesquisa existe, desde 2014, o Núcleo de Segurança do Paciente.   

Fonte: Produzido a partir dos resultados da pesquisa. Natal/RN, 2017. 
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Dos 20 profissionais de enfermagem entrevistados, apenas 6 apresentaram 

um conceito que se aproximou daquele emitido pelo IOM. 

 

Eu acho que é você tentar prestar uma assistência... minimizar dentro das 
suas possibilidades o risco de algum agravo ao paciente. (E7) 
 
O que eu entendo de segurança do paciente é que a gente deve minimizar 
os riscos que são oferecidos diante dos procedimentos, a assistência de 
saúde em geral oferecida ao paciente. Então quanto menor os riscos 
oferecidos pela assistência, melhor.  (E11) 
 
Eu entendo, apesar de não ter feito nenhum tipo de treinamento, que 
segurança do paciente é você proporcionar a ele todo o cuidado, que ele 
não venha a ter nenhum risco, exemplo: risco de queda, uma medicação 
errada... eu entendo por isso.  (T6) 

 

As respostas obtidas acima, também fazem referências aos Protocolos 

Básicos de Segurança do Paciente, normatizados pela Portaria do Ministério da 

Saúde nº 2.095, de 24 de setembro de 2013. Esses protocolos estão direcionados a 

prevenção de quedas; identificação do paciente; a segurança na prescrição, no uso 

e administração de medicamentos (BRASIL, 2013d). 

 O que mais se destacou, entretanto, foram as respostas que associavam o 

conceito de segurança do paciente às atribuições específicas da enfermagem.  

 
É você ter cuidado quando for fazer uma medicação, ver o paciente certo, a 
medicação certa, hora certa, via certa. No geral é isso, fazer tudo com 
técnicas assépticas pra evitar infecção.  (T2) 
 
Com relação aos cuidados de enfermagem, sempre checar se é o paciente 
certo, ter cuidado de seguir os certos como a gente aprendeu. Os cinco 
certos que agora não é mais cinco. (T5) 
 
O que eu entendo por segurança do paciente é a gente fazer tudo o que ele 
precisa além da prescrição, usando as técnicas adequadas e o investimento 
também adequado (...). Vamos supor, se você precisa fazer um curativo, 
vamos fazer com técnica asséptica, com luva, capote, com máscara, dando 
toda uma condição ao paciente. (E8) 

 

 Em algumas falas, observamos a citação dos “cinco certos” como um 

componente relacionado ao conceito de segurança do paciente. Os “cinco certos” se 

refere a uma medida de checagem da medicação por meio da observação do 

paciente, medicação, dose, via e hora certas. São recomendações específicas para 

a segurança quanto à administração de medicamentos.  
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 A equipe de enfermagem tem sido orientada a seguir tradicionalmente os 

cinco certos na administração de fármacos e, mais recentemente, foram introduzidos 

mais quatro, configurando-se em os nove certos na administração de medicamentos: 

paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, 

ação certa, forma certa e resposta certa (BRASIL, 2013a).  

A segurança é um princípio fundamental da assistência ao paciente e um 

aspecto relevante para a gestão da qualidade nos serviços de saúde. Para tanto, se 

faz necessário o esforço de todo sistema, o aprimoramento de quase todas as 

disciplinas de saúde, incluindo todos os profissionais ali inseridos, não apenas os da 

enfermagem. Uma atenção em saúde sem riscos requer ampla abordagem, visando 

a melhoria dos processos, a segurança ambiental e a gestão de riscos 

(FRANÇOLIN, 2013). Por essa razão, a segurança do paciente deve ser 

compreendida para além do trabalho de enfermagem, do “fazer” puramente dito e 

alcançar todas as estruturas do serviço de saúde, a começar pelo planejamento 

estratégico e pela gestão de recursos.  

 Outro significado foi dado ao conceito segurança do paciente, este por sua 

vez, apresentando um sentido mais amplo, abarcando aspectos subjetivos, como as 

dimensões emocionais e psicológicas do paciente. 

  

Eu entendo assim, que segurança do paciente inclui tudo, desde a questão 
física e do emocional do paciente e os cuidados como banho no leito, em 
questão da administração de medicamentos, o conforto, o bem-estar geral 
do paciente. É o máximo de cuidado, físico ao psicológico e o emocional do 
paciente. (T16) 
 
Acredito que segurança do paciente está voltada para o bem estar dele, 
bem estar físico, bem estar mental, o ambiente onde ele está deitado.  (T19) 

 

 Compreender a segurança do paciente nesse sentido poderá propor duas 

sentenças: (a) que a enfermagem considera os aspectos subjetivos do paciente 

como condições que devem ser incluídas em um projeto terapêutico que vise à 

segurança do paciente; (b) que a enfermagem, por não ter uma compreensão exata 

sobre essa temática, insere o conceito de segurança do paciente no que se sabe 

sobre o conceito ampliado de saúde. 

 O conceito de saúde passou por algumas mudanças e foi redefino, em 1958, 

pela OMS como o “estado de completo bem-estar físico, mental e social”, superando 

uma visão mecânica da saúde e alcançando um sentido mais abrangente e não 
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estático do processo saúde-doença (OLIVEIRA, 2009). Observa-se que o conceito 

de segurança do paciente, apresentado por alguns profissionais de enfermagem, 

assemelha-se muito ao conceito apresentado aqui pela OMS, o que sugere a 

dificuldade no entendimento sobre a temática em questão.  

 Essa suposição ganha mais força quando identificamos outro significado dado 

ao conceito de segurança do paciente, este por sua vez, sendo confundido com a 

ideia de confiança.  

 

Às vezes, o próprio paciente diz assim: cadê aquele enfermeiro tal? Aquele 
técnico tal? É porque de uma certa forma ele pegou confiança em você e 
isso pra quem vem pra cá como paciente, como cliente, é importantíssimo 
em relação a segurança. Confiança na equipe, confiança no médico e 
principalmente em nós, da enfermagem, que estamos muito mais tempo 
com o paciente, seja qual for o comprometimento dele. (T3) 
 
É a forma de você saber abordar, de você saber mostrar ao paciente que 
você está ali para poder ajudá-lo, para ele ter a confiança. Saber que pode 
contar... enfim, além da parte técnica em sí! Isso é a forma de você passar 
confiança para o paciente. (T9) 

 

 É certo que o estabelecimento de vínculos entre a equipe de saúde e o 

paciente é capaz de desenvolver sentimentos positivos em ambas as partes, 

resultando em boa resposta do paciente ao tratamento. No entanto, no tocante à 

segurança do paciente este aspecto não é determinante.  

 Constatamos assim que não existe um bom entendimento a respeito do que 

seja segurança do paciente, refletindo na diversidade de significados aqui 

encontrados. 

Apesar de vigorar a ideia de que os profissionais de enfermagem são os que 

mais têm interesse sobre esse tema, visto sua situação privilegiada quanto a 

aproximação com o paciente, ainda é uma ameaça a falta de formação e informação 

desses profissionais sobre os riscos que estão associados aos processos de saúde 

(QUES; MONTORO; GONZÁLES, 2010). 

O processo formativo dirigido ao cuidado seguro deve ser um compromisso 

de instituições de ensino e cursos de formação. Percebe-se a necessidade urgente 

de transformação dos currículos e processos de ensino-aprendizagem para o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a 

formação de profissionais empenhados na redução dos danos decorrente da 

assistência em saúde. As instituições e os cursos de formação profissional precisam 

adotar claramente em seus currículos o cuidado seguro como um direito do 
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paciente, e, assim, um dever do profissional de saúde que vem sendo formado 

(REBRAENSP, 2013).   

É a partir de um processo formativo voltado para a segurança do paciente e a 

qualidade dos serviços de saúde que poderemos esperar uma participação mais 

proativa em segurança por parte desses profissionais.  

 

5.1.2 Obstáculos na busca de um serviço de saúde seguro 

 Quanto ao seu sentimento de segurança na condição de paciente, dos 20 

sujeitos entrevistados, apenas 1 (5%) respondeu que sim; 12 (60%) responderam 

negativamente e 7 (35%) disseram que se sentiriam mais ou menos seguros, como 

mostra o Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Distribuição das frequências das respostas à proposição: Você se sentiria seguro se 
estivesse na situação de paciente nesta instituição de saúde? 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produzido a partir dos resultados da pesquisa. Natal/RN, 2017. 

 

Observou-se que a quantidade de profissionais que tem algum tipo de 

rejeição à ideia de sentir-se seguro caso venham a estar na condição de paciente na 

referida instituição é bem superior, representando 95% dos entrevistados, se 

considerarmos aqueles que responderam “mais ou menos”.  

Esse dado é preocupante e merece destaque, pois os profissionais de 

enfermagem apresentam um importante papel na assistência direta e indireta ao 

paciente e por essa causa têm um vasto conhecimento sobre o funcionamento do 

serviço de saúde no qual se insere. Isso os torna mais sensíveis às situações que 
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colocam em risco a vida dos pacientes durante sua permanência na instituição e por 

essa razão suas falas conferem um diagnóstico a respeito dessa situação-problema, 

merecendo ser ouvidas e analisadas para se buscar os fatores limitantes quanto à 

prestação de uma assistência segura ao paciente.  

Os obstáculos para a concretização de um serviço de saúde que caminha em 

direção à segurança do paciente são claramente referidos pelos profissionais de 

enfermagem. Sendo assim, elencamos as principais ameaças detectadas que são 

apresentadas na ordem decrescente quanto ao número de referência nas falas:  

 Infraestrutura e organização da assistência que, por sua vez, inclui: recursos 

materiais escassos, proporção de profissionais inadequada, falhas na 

organização do trabalho médico e de enfermagem e falhas na organização e 

acomodação dos pacientes;  

 Falta de incentivo e motivação; 

 Necessidade de treinamento; 

 Local de internamento; 

 Comunicação deficiente.  

A infraestrutura e organização da assistência se revelou uma das importantes 

questões que precisam ser avaliadas. Ela se remete a estrutura física, concreta, 

indispensável para a manutenção do serviço e as estruturas abstratas, gerenciais e 

administrativas, que dão suporte e norteiam o desenvolvimento das ações de saúde. 

Dentro desse conceito, os sujeitos da pesquisa destacaram especificamente 

problemas quanto aos recursos materiais, proporção inadequada de profissionais, 

falhas na organização do trabalho médico e de enfermagem e falhas na organização 

e acomodação dos pacientes.  

O dimensionamento inadequado de profissionais de enfermagem foi o quesito 

de maior destaque nas falas dos entrevistados.  

 

E vejo muito erro... assim, tem técnico que fica com oito pacientes. (...) E até 
mesmo enfermeiro... às vezes um enfermeiro para sessenta pacientes! A 
gente não dá assistência para sessenta pacientes. Se a gente for ver, a 
gente não vê nem metade desses pacientes. (E4) 
 
Esse setor, em especial, a gente tem em média de nove a dez pacientes por 
técnico de enfermagem, então isso é outro fator que coloca em risco a 
saúde e a própria segurança do paciente. Esse fator que eu disse, isso 
mostra a sobrecarga de trabalho, deixando várias coisas descobertas. (T14) 
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Muitas vezes, a gente tá correndo porque tem poucos técnicos. Aquela 
correria para separar a medicação, correria para dar banho no leito, 
correria... então não existe uma segurança total. (...) Você pára para fazer a 
medicação, aí um chama, outro chama, aí você corre pra que dê tudo no 
tempo. Aí eu acho que há uma insegurança por aí... a chance de ter erros é 
enorme, pode ter certeza. (T15) 
 
Na média, geralmente, é cerca de doze para cada um. (...) Fica precária (a 
assistência de enfermagem), tirando já a parte de não ter material, você não 
tem como dar assistência nenhuma. (...) Fora tirando essa parte, você acha 
que um funcionário tem capacidade mental de administrar medicação em 
dezoito pacientes? Pode até acarretar um erro na medicação também. (T19) 

 

A sobrecarga de pacientes por profissional de enfermagem interfere 

diretamente na qualidade da assistência e é apontada como um fator preponderante 

para a ocorrência de EA. O processo de cuidado e atenção ao paciente não 

acontece na urgência do tempo, na pressão de um modelo capitalista de produção, 

onde se prioriza produzir mais em menor tempo. Devem-se respeitar as condições 

mínimas e necessárias para que o cuidado em saúde alcance a satisfação dos 

usuários e dos profissionais e isso começa na observância do dimensionamento do 

quadro de profissionais de enfermagem.  

O Tribunal de Contas do Estado do RN (2013) afirma que a falta de 

servidores na saúde pública do RN é uma das principais razões para o mau 

desempenho dos serviços de saúde e se configura em um dos maiores desafios que 

a gestão desse estado enfrenta. Quanto à distribuição de servidores nas categorias 

de enfermeiros e técnicos de enfermagem, os números foram preocupantes, 

indicando um grande déficit principalmente de técnicos de enfermagem.  

O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem é 

regulamentado conforme a Resolução COFEN n. 0527, de 03 de novembro de 2016, 

ficando estabelecidos, em seu art. 3º, os seguintes critérios para efeito de cálculo do 

referencial mínimo de profissionais, nas 24 h de cada unidade de internação: grau 

de dependência do paciente em relação a equipe de enfermagem, as horas de 

assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais e a 

proporção profissional/paciente.   

A grande pressão assistencial e a forte carga de trabalho são fatores que 

dificultam ações em prol da segurança, impedindo também a procura de evidências 

científicas importantes para a prevenção dos erros (QUES; MONTORO; 

GONZÁLES, 2010).    
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Muitas instituições de saúde do Brasil não têm respeitado o número adequado 

de profissionais de enfermagem para atender às necessidades de cuidado dos 

usuários, afetando diretamente nos resultados e na qualidade da assistência 

prestada (MASSOCO, 2012). Na realidade, muitos serviços de saúde estão 

distantes do que preconiza a Resolução COFEN nº 0527/2016, o que denuncia a 

escassez de fiscalização, pouca atuação por parte dos Conselhos Regionais de 

Enfermagem e a falta de interesse principalmente da gestão pública quanto à 

melhoria da assistência de enfermagem. 

A tomada de providência é urgente no que se refere à carência de 

profissionais nos hospitais da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do 

RN, principalmente devido as consequências geradas por esse problema, tais como: 

deficiência ou interrupção dos serviços de saúde aos usuários; redução na qualidade 

dos serviços prestados; sobrecarga de serviços para servidores em atividade; 

dependência de profissionais contratados pelo município para atuar nos hospitais, 

através de acordos precários; dificuldade para compor equipes de gestão; 

dependência de contratação de cooperativas e gastos adicionais com plantões 

eventuais (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN, 2013).  

Outro fator que se destacou nas falas quanto à infraestrutura foi a escassez 

de recursos materiais.  

 
Falta medicação, falta material de curativo, nada ajuda para a segurança. A 
questão de infecção, de transmitir. Como é que eu vou trabalhar com o 
paciente se eu não tenho como fazer a assepsia da minha mão antes de 
trabalhar com ele e depois? Porque às vezes não tem sabão. (T19) 
 
Tá faltando equipo de dieta, então o equipo de dieta que a gente tá 
colocando é equipo normal, de macrogotas. Então se não prestar bem 
atenção pode acontecer um óbito porque pode infundir a dieta pela via 
errada porque é o mesmo equipo, medicação e dieta. (T14) 
 
Falta muito material, nos falta isso, com certeza. Isso é um fator relevante 
(...)Todos os dias faltam alguma coisa. Eu já tive que fazer lavagem com 
saquinho de diurese na mão porque não tinha luva nesse dia. (...) Isso nos 
deixa sem segurança. (T15) 
 
A falta de materiais, de EPI´s com certeza afeta (o trabalho da 
enfermagem). É o que causa mais infecção cruzada aqui! A enfermagem 
sempre dá aquele jeitinho ... Mas tem coisas que são essenciais. (T2) 
 
Quanto à queda, eu acho que é um dos riscos mais comuns que agente 
tem. As camas daqui são quebradas, (...) as grades, elas não são seguras, 
elas saem, elas quebram, descem, entendeu? Um paciente agitado, ele 
pode vim a cair sim. (T10) 
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 Um cenário que se torna cada vez mais comum nos hospitais públicos do 

Brasil é a falta de recursos, o que também se destacou nos resultados obtidos nessa 

pesquisa. Infecções hospitalares, quedas, erros de medicação ou descontinuidade 

do tratamento, úlcera por compressão são EA que podem ocorrer pela falta de 

recursos, muitas vezes indispensáveis para a assistência.  

 Diante da carência de materiais, a enfermagem costuma fazer uso do 

improviso de materias, no entanto essa conduta apesar de promover uma solução 

imediata para o problema, é também uma forma de alienação em relação ao 

trabalho coletivo. Esse comportamento desvia a energia que poderia ser usada para 

a transformação das causas geradoras dos problemas e que poderiam gerar 

soluções mais abrangentes e trazer benefícios a médio e longo prazo (AZAMBUJA 

et al., 2010).  

 As instalações e equipamentos adequados são fatores imprescindíveis para o 

atendimento satisfatório e resolutivo dos serviços hospitalares. No entanto, como é 

diariamente noticiado pela mídia, verifica-se a existência de carências nesses 

aspectos estruturais em todos os hospitais públicos do Estado, incluído os da rede 

da SESAP. Identificam-se problemas nas instalações físicas e equipamentos 

diversos no que concerne a instalações deterioradas e fora dos padrões; 

equipamentos quebrados, sem uso ou obsoletos; falta ou precariedade de 

manutenção; obras paralisadas e instalações subdimensionadas para o atendimento 

da demanda existente (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN, 2013).  

A escassez ou inadequação de recursos materiais ou ainda o suporte 

tecnológico deficiente torna muito difícil a implantação de um serviço seguro para os 

pacientes, se tornando incapazes para atender as suas necessidades de cuidado e 

tratamento. Isso pode ser mais problemático se acrescida uma política economicista, 

que oculta os erros e a necessidade de competências e recursos pelas instituições 

privadas e estatais (QUES; MONTORO; GONZÁLEZ, 2010).     

Falhas na organização do trabalho de enfermagem e no trabalho médico 

também foram apontadas, o que sugere uma reflexão e avaliação de como o serviço 

de saúde está sendo prestado por esses profissionais.  

 

É uma mesa de madeira, preparando as medicações todo mundo junto, o 
lixo aberto e joga as coisas no chão. E quando vai para a enfermaria, 
normalmente leva uma só bandeja com tudo dentro para vários pacientes. 
(...) Não tem como se organizar e, muitas vezes, fica um profissional 
sobrecarregado com vários pacientes traqueostomizados, enquanto outro 
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não tem. (...) O remanejamento dos enfermeiros... que tem enfermeiros que 
fica cada dia num setor diferente. Para a organização, isso também 
atrapalha porque se você continuar, ficar toda vida num setor, você acaba 
conhecendo o setor e os pacientes. (E4) 
 
Porque quantas vezes a enfermeira não tem tempo nem de chegar próximo 
do paciente?! Por que? Ela atende o telefone, ela dá conta da manutenção, 
ela preenche formulário se houver algum acidente cortante... Portanto, ela 
tem que dá conta (...) Eu acho que nós somos sobrecarregadas num 
serviço, que na maioria dele, não nos pertence, mas transfere pra gente. 
(E8) 
 
Só que a gente tem pego prescrições que tem nome de paciente que não é 
o mesmo paciente, ou seja, ele (o médico) não visita. (...) às vezes eles 
fazem prescrição sem data. Quem lhe garante que aquela ali é daquele dia, 
dentro das 24 horas válidas? (...) Ou então eles ultrapassam o horário, que 
a prescrição é válida até as 17 horas. Tem médico que passa depois disso. 
Quando a agente se nega a fazer a medicação, porque é um direito nosso 
já que a prescrição já não está mais dentro da validade, aí os pacientes vêm 
em cima da gente. (T17) 

 
 

A crescente carga de atribuições burocráticas é uma das dificuldades sentida 

especificamente pelos enfermeiros, o que consequentemente obriga esses 

profissionais a se manterem distantes dos pacientes, os afastando também do real 

significado de sua profissão. 

 As equipes de enfermagem, em muitos serviços, ficam presas ao trabalho 

burocrático, investindo mais tempo em frente aos registros do que ao lado dos 

pacientes. O ambiente de trabalho inibe seu potencial de assistência favorecendo a 

fragilidade dos processos e, assim, repercutindo na organização da assistência 

(FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

Além disso, observou-se formas inseguras quanto ao manejo no trabalho 

(local, forma de preparo e transporte das medicações até os leitos, por exemplo), o 

remanejamento excessivo de profissionais e a distribuição desordenada de 

pacientes por técnico de enfermagem, sem levar em consideração as características 

comuns e os agravantes de cada paciente. Esses fatores também revelam uma 

desorganização do serviço de enfermagem, que fragilizam, por sua vez, a 

assistência, facilitando a ocorrência dos EA.  

Quanto ao manuseio de medicamentos, a REBRAENSP (2013) orienta os 

profissionais de enfermagem a preparar e organizar as medicações em ambiente 

limpo e seguro que confira boa iluminação e ventilação, baixo nível de ruídos e 

mobiliário/materiais adequados, sem esquecer de observar as técnicas assépticas e 

boa higienização.  
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O remanejamento de trabalhadores de enfermagem, especialmente de 

enfermeiros, é um fator que merece atenção. Na convivência diária, os 

trabalhadores criam cumplicidades e vínculos que sustentam a vivência de 

determinadas situações consideradas difíceis. A mudança de equipe rompe com 

esse tipo de arranjo e exige que novas adaptações sejam feitas, necessitando para 

isso de desprendimento, aproximação e abertura, o que demanda tempo, nem 

sempre disponível para esses profissionais, fragilizando, por sua vez, as relações de 

trabalho (AZAMBUJA et al., 2010).    

Constatou-se também um grave problema quanto à execução do trabalho 

médico, no qual revela a falta de comprometimento desses profissionais com o 

paciente, manifestado na ausência das visitas médicas nos leitos e no cumprimento 

das normas estabelecidas quanto à prescrição de medicamentos. Esse tipo de 

comportamento compromete o trabalho em equipe e dificulta o trabalho da 

enfermagem. 

A educação médica precisa ser reformulada para ampliar o desenvolvimento 

de habilidades, comportamentos e atitudes necessárias para a sistematização de 

práticas médicas comprometidas com a segurança do paciente. Isso inclui entender 

conceitos das interações humanas, de segurança do paciente, além de habilidades 

de gerenciamento, comunicação e trabalho em equipe. A falta dessas habilidades e 

do comprometimento no trabalho médico produz grande impacto na assistência, 

visto que suas decisões influenciam a assistência de todos os outros profissionais da 

área da saúde (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).   

Ainda no que se refere à infraestrutura e organização da assistência foram 

citados outros obstáculos para a segurança, desta vez entendidos aqui como falhas 

na organização e acomodação dos pacientes.  

 

Você está naquele corredor, vai passando um maqueiro com uma maca ou 
uma cama, ele bate em sua maca aí pode se ferir! Você pode acabar se 
contaminando com os pacientes porque não tem aquela distância. Estão 
todos misturados, os pacientes, clínica médica com vascular, o paciente que 
deveria está no Giselda Trigueiro, infeccioso. Não tem, assim, uma 
organização. (...) Aqui a gente não tem como isolar o paciente.  (T19) 
 
Aqui infelizmente não há um leito, um quarto de isolamento para o paciente 
ficar isolado. Quando a gente vem descobrir que o paciente tem alguma 
coisa que é isolamento de contato, todo mundo já teve contato, todo mundo 
já fez coisas que deveria ter tido precauções exatas, mas não se teve. (T17) 
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O que está acontecendo agora de misturar os pacientes, uma enfermaria 
com pacientes da ortopedia, da clínica médica, da neurologia, da 
hematologia... acho que também atrapalha. (E4) 
 
Também com relação a contaminação cruzada... o paciente está com uma 
certa bactéria, o outro vizinho corre o risco de pegar porque não tem como 
isolar esse paciente. (T5)  
 

 

 A enfermagem percebe que representa um risco a acomodação desordenada 

dos pacientes, não respeitando uma distância mínima entre eles, assim como a 

distribuição dos mesmos sem considerar a situação de doença específica, ou seja, 

mantendo pacientes de clínicas diferentes (clínica médica, ortopedia, hematologia, 

etc.) em um mesmo setor. Isso realmente favorece o acometimento e a 

disseminação de processos infecciosos, que são também considerados EA.  

 O Tribunal de Contas do Estado do RN (2013) também apontou, como um 

problema quanto à estrutura dos hospitais públicos do Estado, as instalações 

subdimensionadas para o atendimento da demanda existente gerando espaços 

reduzidos em áreas destinadas a assistir doentes graves, comprometendo, por sua 

vez, o atendimento às urgências.  

 Outra situação que merece destaque é a falta de um setor de isolamento para 

manter aqueles pacientes considerados de alto risco para disseminação de infecção. 

De acordo com a Portaria nº 312, de 30 de abril de 2002, os leitos de isolamento 

devem ser destinados à pacientes suspeitos ou portadores de doenças 

transmissíveis, devendo ser dotados de barreiras contra contaminação.  A 

inexistência desses leitos de internamento deve ser avaliada pelos gestores, visto 

que por si só representa um alto grau de insegurança tanto para a saúde dos 

pacientes, como para a saúde dos profissionais de enfermagem. 

 Partindo para as demais ameaças que afetam a segurança do paciente, 

merece destaque também a falta de incentivo e motivação que é percebida pela 

equipe de enfermagem.  

 
Aqui você faz o seu e acabou. (...) O funcionário é como se fosse um robô. 
Ele faz aquilo que tem que fazer e acabou. Eu não vejo valorização aqui. 
(T6) 
 
Sempre somos cobradas, mas quando a gente faz aquilo que é o certo, não 
chamam a gente para elogiar ou então para dar um apoio quando a gente 
precisa. Só chegam para dizer que está errado, que não é assim. Só há 
crítica. (T18) 
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Você não tem valorização nem do que você faz, nem de remuneração, o 
salário também não é compatível com o que você trabalha, ainda mais com 
essa sobrecarga! Tudo isso desfavorece. (T19) 

 
 

 É importante saber que a qualidade do serviço vai depender, dentre outros 

fatores, da capacidade que os gestores e líderes têm de desenvolver uma 

integração com os profissionais da assistência direta para o planejamento e 

execução de ações conjuntas de gestão compartilhada (OLIVEIRA et al., 2014). 

Nesse intento, é imprescindível que esses profissionais se sintam acolhidos e 

valorizados pelos seus gestores, algo que não é identificado nas falas dos 

entrevistados.  

 Essa questão é preocupante, pois quando os profissionais não encontram 

alegria e significado no seu trabalho se torna muito difícil a execução de uma 

assistência melhor e mais segura (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014). 

 É importante enfatizar que qualquer profissional que presta um serviço 

necessita de uma visão do trabalho no qual valha a pena acreditar e que seja capaz 

de fornecer energia emocional, gerando compromisso, empenho pelo desafio e 

tendo a sensação de estar progredindo tanto em termos pessoais como 

institucionais (MASSOCO, 2012). 

 Outro fator atrelado a falta de motivação é a baixa remuneração dos 

profissionais de enfermagem. Oliveira (2015) confirma essa realidade a nível de RN 

quando identificou a estagnação e redução dos salários como um aspecto ligado à 

piora nas condições de trabalho da enfermagem. Ele aponta que esse fato se deve 

pelo grande contingente de trabalhadores disponíveis no mercado de trabalho, fruto 

da expansão da oferta de cursos de enfermagem no Estado, aliada a uma política de 

não valorização da expansão de postos de trabalho, principalmente pelo poder 

público, que é o órgão responsável pela maior empregabilidade desses profissionais.    

 A necessidade de capacitação é outro fator que ganha ênfase nas falas 

transcritas e converge para os resultados discutidos na categoria anterior quando se 

percebeu um discurso superficial e contraditório sobre o que seja segurança do 

paciente.  

 

Eu acho que a instituição deveria repensar essa questão da assistência, 
repensar essa questão do cuidado com o paciente. Isso é, treinando o 
pessoal.  (T5) 
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Porque eu acho que essa segurança do paciente aqui, pelo menos eu vejo 
que não é muito bem resolvida em treinamentos, palestras, equipamentos, 
dentre outras coisas... mais treinamentos, eu sinto que é pouco.  (T6) 
 
Falta muito isso, investimento no técnico para que a gente possa ter uma 
visão melhor sobre essa situação, a segurança. (T15) 

 
 

 Melo e Barbosa (2013) também evidenciaram a necessidade de aprendizado 

organizacional e melhoria contínua da equipe de enfermagem sobre essa temática 

ressaltando a necessidade de treinamentos, capacitações e cursos, confirmando 

assim que existe uma carência no processo formativo sobre os riscos presentes na 

assistência em saúde.  

 Além da valorização e encorajamento, imprescindíveis para o fortalecimento 

de atitudes positivas dos profissionais de saúde no seu trabalho, deve-se fornecer 

educação e treinamento, visto que a ocorrência de EA também pode acontecer 

devido às falhas no processo de educação à qual o profissional foi submetido 

(FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014). 

 A educação permanente que visa à atualização e o preparo do profissional 

para oferecer uma assistência de enfermagem livre de danos é ainda um grande 

desafio no cenário atual. Diante da ocorrência cada vez mais frequente de EA, é 

imperativo a necessidade de se refletir sobre os problemas vivenciado por cada 

profissional isoladamente, mas que fazem parte da profissão de enfermagem como 

um todo, estimulando, para isso, o processo formativo nos espaços institucionais de 

saúde (SCHNEIDER, 2010). 

 A utilização de metodologias ativas no processo de formação e educação 

permanente dos profissionais de saúde podem apresentar resultados muito 

satisfatórios, principalmente quando utilizadas as situações de cuidado do cotidiano 

profissional e que apresentam riscos para EA como um componente para 

problematização e discussão conjunta entre a equipe de enfermagem, estudantes e 

docentes (REBRAENSP, 2013). 

 A segurança do paciente está atrelada também ao local de internamento. Foi 

possível identificar essa condição devido à realização da entrevista com 

profissionais de enfermagem que atuam em diferentes setores (pronto-socorro, UTI, 

enfermarias). É possível constatar que existem setores no hospital com maior e 

menor grau de segurança.  
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A superlotação não tem como manter o paciente seguro. Aqui (pronto-
socorro) ficam uns encostados nos outros (...). Não digo aqui na UTI, mas 
no corredor, os pacientes ficam uns por cima dos outro... é triste... Aqui na 
UTI é bem mais cômodo em relação a isso e mesmo assim acontece de ter 
vários incidentes. (T12) 
 
Se fosse aqui, no meu setor (UTI), que desde o início estou aqui, eu me 
sentiria (segura). (...) Enfermaria é sempre mais precário (...) até porquê não 
tem material para todo mundo. (T9) 
 
No andar, eu acho que não (me sentiria segura). Gostaria de nem está 
respondendo isso, mas infelizmente é o que a gente vê. Nas UTI´s eu 
acredito que sim (...). Muita diferença. (T10) 
 
Em relação a outros setores, as UTIs tem um dimensionamento bem melhor 
de pessoal de enfermagem. Aí aqui dentro a gente procura trabalhar bem. 
(E11)  

 

 Erros acontecem e para haver mudança nos liderados é necessário que a 

liderança tenha como meta tornar o ambiente de assistência mais seguro e isso 

começa através da identificação de ambientes ou setores de alto risco. O erro é 

possível de acontecer quanto de maior risco for caracterizado aquele setor. Para 

tanto, é preciso documentar os erros, gerar medidas de discussão em equipe, 

analisando as causas sistêmicas desses EA e assim identificar soluções que 

contribuam para a segurança do paciente. Estas ações é o que exemplifica o 

desenvolvimento de uma cultura de segurança, tão importante para desenvolvimento 

de práticas seguras no ambiente hospitalar (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 

2014).  

 As citações revelam que o ambiente considerado mais seguro pelos 

profissionais é a UTI devido as melhores condições de trabalho que caracterizam 

esse setor, apesar de acomodar pacientes mais críticos, clinicamente falando. O 

contrário se observa nas falas referentes às enfermarias, designadas como 

“andares”, e pronto-socorro, onde identificamos maior fragilidade quanto ao 

processo de trabalho da enfermagem.  

 Um estudo sobre as condições das UTI´s de hospitais públicos do Estado do 

RN demonstra que familiares e pacientes consideram a UTI um ambiente seguro, se 

comparada aos demais setores de internamento do hospital. Ainda assim, contatou-

se em todas as UTI´s investigadas um cuidado de enfermagem distante dos 

pressupostos de segurança do paciente devido as condições precárias de estrutura, 

limitações quanto ao processo de trabalho e comunicação interpessoal deficiente 

(COSTA, 2015). 
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O fortalecimento da cultura de segurança, papel este que deve ser 

intensificado por meio do Núcleo de Segurança do Paciente, poderá ser um caminho 

para a adequação de um ambiente seguro, se levados em consideração as 

características e o grau de riscos específicos a cada setor.  

E finalmente, surge a comunicação deficiente como outro importante aspecto 

relacionado à situação de segurança na assistência ao paciente.  

 

Ninguém parava para escutar a gente, então acaba que vai evoluindo para 
a piora do paciente. (...) e eles (os médicos) não param para ouvir, não 
param para ler o que a gente anota (...).Tem ortopedista aqui que não fala 
com técnico. Se você falar ele faz do ouvido mercador. (...) Então assim, a 
comunicação com alguns médicos, às vezes intersetorial também... às 
vezes mandam paciente sem nos comunicar. (...) Alguns enfermeiros não 
escutam. (T17) 

 

A comunicação pode ser entendida como um processo de compartilhamento 

de mensagens e de compreensão de significados capazes de exercer influência no 

comportamento dos indivíduos envolvidos. Para a enfermagem, a comunicação vai 

além, se tornando uma competência interpessoal indispensável para o exercício de 

suas atividades (STEFANELLI,1993). As dimensões éticas e comunicativas vão 

estar sempre inseridas na intervenção técnica do trabalho de enfermagem, visto que 

sua atuação profissional sempre envolve a dimensão intersubjetiva do processo de 

trabalho (PEDUZZI; ANSELMI, 2002).  

O ambiente hospitalar é caracterizado pelo grande fluxo de informações que 

transpõem as diferentes áreas da organização, predominando a comunicação 

técnica devido a alta especificidade comum desse setor. Por essa razão, 

interrupções na comunicação ou a falha de trabalho em equipe são eventos que 

predispõem a ocorrência de EA e resultados insatisfatórios (REBRAENSP, 2013).   

 Muitos profissionais de saúde trabalham intensamente focados em seu 

próprio projeto terapêutico, ficando fragilizada a comunicação entre eles, o que 

prejudica, por sua vez, o desenvolvimento de um bom trabalho em equipe. Somado 

a isso, temos o fato de que, raríssima vezes, os pacientes são incluídos pelos 

profissionais para o planejamento organizacional ou para a análise de EA que os 

prejudicam (FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

Nesse sentido, uma comunicação ineficaz entre a enfermagem e os demais 

atores envolvidos no processo de cuidado representa um grande problema para o 

bom gerenciamento e execução das ações de saúde. Isso se justifica pelo 
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entendimento de que o trabalho em saúde é sempre realizado por um trabalhador 

coletivo, pois não há trabalhador que consiga sozinho atender o mundo das 

necessidades de saúde. O trabalho de um depende do trabalho do outro (MERHY; 

FRANCO, 2005). 

 Vale ressaltar que apesar dos diversos obstáculos encontrados na condução 

de uma assistência livre de riscos, o hospital pesquisado apresenta um grande 

potencial no atendimento às urgência e emergências no nosso estado, aspecto este 

observado na fala dos entrevistados. 

 

E a gente sente, às vezes, a segurança porque os profissionais daqui são 
muito bons. Nesse lado a gente sente um certo respaldo. (T17) 
 
Nós temos uma equipe muito boa. Nesses meus longos tempos que tenho 
aqui, eu vejo muito mais elogio do que outra coisa.  (T3) 
 
Se acontecer qualquer coisa comigo, em qualquer canto e eu estiver 
inconsciente, eu prefiro vim pra cá, pra esse hospital aqui. (...) Porque é um 
hospital, não sei se de tradição, mas aqui existem especialidades que em 
outros hospitais não existem. (T1) 

 
 

Existe, de fato, o reconhecimento quanto a capacidade e qualificação dos 

profissionais lotados nesta instituição e da importância dos serviços que são ali 

oferecidos, reforçando o importante papel do CHMWG para o sistema de saúde do 

Estado do RN. De fato, o CHMWG apresenta uma diversidade de especialidade 

médicas e serviços que facilitam o diagnóstico e a condução dos mais variados tipos 

de situações de comprometimento à saúde, principalmente no que se refere ao 

trauma.  

 

5.2 CATEGORIA 2: RELAÇÃO ENTRE A ENFERMAGEM E SEU TRABALHO: A 

PROPÓSITO DO PROCESSO DE TRABALHO 

 

Chamamos de processo de trabalho o modo como é desenvolvida as 

atividades profissionais, a maneira como o trabalho é realizado. Uma característica 

marcante da humanidade está na reflexão crítica e contínua sobre seu processo de 

trabalho, reflexão esta que pode ser mais difícil quanto mais complexo seja o 

processo de trabalho em questão (FARIA; WERNECK; SANTOS, 2009).  

Na saúde, o processo de trabalho destaca-se pela ação do trabalho com o 

outro. Nesse contexto, a enfermeira exerce um papel central no processo de 
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trabalho em saúde, principalmente pela intermediação com os demais profissionais e 

pelos aspectos legais da profissão (AMANTE et al., 2010). 

Elencamos nesta categoria os discursos que predominaram no tocante à 

compreensão da equipe de enfermagem sobre seu processo de trabalho, seguido da 

discussão sobre as crises percebidas e vivenciadas pelos sujeitos no seu exercício 

profissional. Segue a análise das duas subcategorias, estas por sua vez, dirigidas a 

uma reflexão mais ativa sobre o processo de trabalho da enfermagem.  

 

5.2.1 Processo de trabalho em questão: diversidade de opiniões  

 

Quanto ao processo de trabalho da enfermagem, dos 20 profissionais de 

enfermagem entrevistados, 9 (45%) responderam que era favorável para a 

segurança do paciente; 4 (20%) responderam negativamente; 3 (15%) responderam 

mais ou menos e 4 (20%) não souberam responder. Esses resultados estão 

representados no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Distribuição das frequências das respostas à proposição: Seu processo de trabalho é 
favorável para a segurança do paciente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois aspectos importantes chamaram a atenção nesta etapa da análise: (a) a 

discrepância numérica entre a quantidade de sujeitos que afirmaram considerar seu 

processo de trabalho favorável (45%), apesar de quase 100% dos entrevistados 
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apontarem falhas na assistência de enfermagem ao paciente, como demonstrado na 

categoria anterior; (b) o teor divergente e um tanto quanto confuso das respostas 

dos sujeitos que disseram “sim”, “mais ou menos” e “Não souberam responder”.  

 

Favorece sim, com certeza. Nos mínimos detalhes, na parte burocrática, no 
observar. Aquele enfermeiro que bate o olho, aquele técnico que bate o olho 
e observa e já livra de qualquer coisa que possa prejudicar a saúde daquele 
paciente.  (T1) 
 
Com certeza. A enfermagem está no dia a dia com o paciente, vê o paciente 
mais que o médico, às vezes como um todo e com certeza a enfermagem é 
muito importante para o tratamento dos pacientes. (T2) 
 
Eu acho que sim, porque mesmo com a sobrecarga, com a falta de muitas 
coisas, mas a gente aprende a se adaptar e a tentar fazer, né?! (T16) 
 
Eu acho que sim porque por mais que a demanda seja maior e a quantidade 
de pacientes sempre é maior (...), mas tem o outro lado pela questão 
profissional de cada um e pela dedicação de cada um, como enfermeiro, 
médico e técnico. (E20) 

 

 

Constatou-se assim que a enfermagem apresenta uma diversidade de ideias 

e concepções a respeito do seu entendimento sobre o termo “processo de trabalho”. 

Ora confunde-se o processo de trabalho com a importância do papel da 

enfermagem, ora com a capacidade de exercer suas funções, ora com o 

compromisso profissional, quando não se desvirtua totalmente o seu significado.  

De fato, o processo de trabalho da enfermagem é muito complexo e de 

acordo com Faria, Werneck e Santos (2009) quanto menos sistematizado for o 

trabalho e quanto maior sua complexidade, mais difícil é promover uma reflexão 

crítica sobre o seu processo. Além disso, quanto maior for a complexidade do 

trabalho humano, maior será o número de riscos inerentes à ele (FONSECA; 

PETERLINE; COSTA, 2014).   

Portanto, não se pode omitir a necessidade de promover espaços para a 

reflexão da enfermagem sobre seu processo de trabalho, pois os fatores apontados 

no contramão de um serviço mais seguro propõe uma discussão mais aprofundada 

quanto aos aspectos que tange o trabalho e o trabalhador de enfermagem.  
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5.2.2 Enfermagem e seu trabalho: uma relação em crise 

  

 Quanto ao sentimento de satisfação em relação ao seu trabalho, 12 

profissionais (60%) responderam afirmativamente; 5 (25%) responderam não e 3 

(15%) responderam mais ou menos, como está sendo representado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Distribuição das frequências das respostas à proposição: Você sente satisfação em 
relação ao seu trabalho? 
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Podemos inferir que o quantitativo de profissionais satisfeitos com seu 

trabalho, que representou 60% dos entrevistados, é superior ao número de 

profissionais que apresentaram algum tipo de aversão, o que contabilizou 40% dos 

entrevistados, se considerarmos aqueles que responderam “não” e “mais ou menos”.  

Todavia, o conteúdo dos discursos de quem respondeu de forma afirmativa 

nos obriga a trazer uma reflexão sobre a representação da enfermagem, ora como 

vocação, ora como serviço.  

 

Então é assim que eu vou pras enfermarias com esse pensamento, de 
servir, de ajudar e o pouco que eu posso fazer pode ser até muito. A gente 
sempre doa um pouquinho mais. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto 
de ser técnica de enfermagem. (T5) 
 
Eu amo o que faço e acredito firmemente nessa profissão. Creio que ela é 
um bem maior, uma doação, uma vocação, um propósito de Deus. (T15) 
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Fonte: Produzido a partir dos resultados da pesquisa. Natal/RN, 2017. 
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Sim, eu gosto do que faço, é algo que me dá muito prazer. Fico muito triste 
pelas condições que a gente não tem, não é muito favorável, mas me sinto 
feliz quando eu vejo que posso ajudar, quando eu dou o melhor. (T16) 

 

 

A concepção hegemônica da enfermagem enquanto vocação, serviço, 

compatível com o modelo vocacional/religioso dificulta ações efetivas no campo da 

saúde do trabalhador. Esta concepção subtrai-se dela o seu caráter de trabalho 

realizado em uma sociedade concreta, emperrando iniciativas de organização de 

seus trabalhadores na busca de melhores condições de trabalho, livre de riscos e 

menos penosas (RODRIGUES, 2001).  

As falas dos entrevistados que apresentam algum grau de desconforto com a 

profissão de enfermagem se reportaram àqueles obstáculos que inibem uma 

assistência segura para o paciente, identificados na categoria anterior. Sentimentos 

como tristeza, frustração e desanimo permearam os discursos que se seguem: 

 

A sobrecarga de trabalho aqui é muito grande e visto uma cobrança muito 
forte... E que não é compatível com as condições que são oferecidas pra 
gente, de trabalho. A gente acaba se sobrecarregando e isso interfere em 
tudo! Até na qualidade da assistência e na forma como a gente vê a 
profissão. Eu acho que é desanimador. (E7) 
 
Tenho me sentido muito assim, cansada, sabe? Por conta de tudo que está 
acontecendo. (...) Se eu tiver que começar minha vida hoje, eu não seria 
nunca, jamais, enfermeira. Eu ia fazer uma profissão que me valorizasse 
mais porque eu sei do meu valor. (...) É ruim trabalhar aqui, muito ruim... 
esparadrapo é contado, o soro, entendeu? (...) Tá difícil, viu?! E eu fico 
muito triste com isso. (E8) 
 
Eu não sinto pela dificuldade que a gente tem enfrentado no dia a dia, em 
questão de recursos materiais e humanos. Isso eu falo no hospital em geral, 
até porque eu também sofro com isso. E isso afeta diretamente o trabalho 
da gente, nos impede de fazer muitas coisas pelo paciente (...) Então eu 
começo um trabalho, e passo dois, três dias fazendo, até que pára tudo por 
falta de algum material e isso me desanima e creio que desanima também 
todos os demais colegas. (E11) 
 
Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da área, mas devido essa sobrecarga, 
as condições de trabalho, a desvalorização e tudo, eu até pretendo sair da 
área. Apesar de gostar muito, mas não quero mais. Porque é muito 
desgastante. (T19) 

 

 A sobrecarga de trabalho, recursos materiais escassos, falta de valorização e 

incentivo são os principais fatores que nutrem o sentimento de insatisfação entre os 

profissionais de enfermagem. Os mesmos que se apresentam como fatores 

ameaçadores para a prestação de um serviço que garanta a segurança do paciente 
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emergem nos discursos de quem não encontra mais alento e alegria no trabalho que 

desempenha.  

 Todo excesso conduz a aparição da fadiga e do sofrimento, que se não 

receber uma interrupção do processo, poderá desencadear a patologia (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2014).  

Vivenciar uma assistência que põe em risco a vida do paciente, algo que é 

contraditório ao que se espera de um serviço de saúde, causa intenso sofrimento 

nos profissionais de enfermagem.  

 

A gente fica com muito paciente por isso que até a gente aqui está ficando 
doente. Adoecendo devido a sobrecarga de trabalho. Aí a gente nem pode 
dar assistência direito. Você é profissional, você quer fazer aquilo e de 
repente quer fazer até mais um pouco para dar conforto aquela pessoa que 
está alí, naquele leito precisando, naquela hora e de repente se depara com 
um monte de dificuldades! (T18)  
 
Isso acaba gerando um desgaste na gente. Que a gente quer trabalhar, 
quer fazer o certo, que fazer bem feito, só que do jeito que tá... todo mundo 
se estressa. (T17) 

 

 
 A iminência do erro afeta negativamente os profissionais de enfermagem, que 

são formados dentro de princípios morais e éticos voltados a desenvolver ações de 

cuidado para o bem e nunca para o mal. Portanto, conviver com situações que 

provocam dano ao paciente causa abalos emocionais e traumas psicológicos que 

podem ser extremamente prejudiciais para o profissional de enfermagem 

(FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014). 

Os profissionais de enfermagem são submetidos à alta pressão social e 

psicológica, o que aumenta o risco de sofrimento psíquico. As difíceis condições de 

trabalho e de vida facilitam a ocorrência de transtornos mentais, como ansiedade e 

depressão. Pesquisas têm apontado que o aumento das cargas de trabalho, somado 

às más condições de trabalho, são responsáveis pela diminuição da capacidade 

laboral e pelo desgaste emocional dos profissionais de enfermagem (SCHMOELLER 

et al., 2011).  

Diante desse cenário, não causa estranheza os relatos que indicam o 

adoecimento desses profissionais, inclusive mostrando sinais de intenso estresse e 

comportamentos tendentes à depressão.  

 

E quando tá assim você deixa de dar uma assistência que o paciente 
merece e acaba também rolando o estresse, né?! Porque você trabalha às 
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vezes por dois, por três, por quatro... tem dias aqui que infelizmente você 
tem que se desdobrar, principalmente na parte da enfermagem.  (T6) 
 
Prejuízo também (para o profissional) psicológico, físico. Os profissionais 
saem do plantão esgotados, muitos chegam até a adoecer. (T14) 
 
Antigamente eu vinha para cá, eu chegava alí, dava uma voltinha e olhava e 
a minha vontade era de chorar e de ir embora! Teve dia que eu cheguei a 
chorar. Em quatro anos, eu acho que eu já cheguei a chorar uma duas 
vezes aqui porque não tem condições de você dar assistência, dezoito 
paciente, cinco, dez graves. Como é que vai dar assistência? Fora os outros 
também chamando. Você não tem condições psicológicas não. (T19) 
 
Mas hoje a saúde não me dá mais porque eu adquiri arritmia cardíaca aqui 
no trabalho, devido o estresse. Só sabe o que é trabalhar nesses andares e 
trabalhar a noite é quem tá aqui no batente. (E8) 

 

 O abalo emocional causado pelo trabalho pode acarretar consequências 

psicológicas e alterações físicas. Elas são capazes de alterar as respostas 

imunológicas e têm grande influência sobre o sistema nervoso autônomo 

(FONSECA; PETERLINE; COSTA, 2014).  

 Apesar de grande parte dos trabalhadores de enfermagem não perceber os 

riscos ocupacionais a que estão expostos, estudos recentes apontam para o 

crescente adoecimento desses profissionais devido as inadequadas condições de 

trabalho. Além disso, a sobrecarga/excesso de trabalho tem se tornado a principal 

causa de acidentes de trabalho e problemas de saúde como contusões, hipertensão 

arterial, alergias, epigastralgias, problemas muscoloesqueléticos, sofrimento mental, 

entre outros (SCHMOELLER et al., 2011).  

 Outra questão preocupante é a conformação gradativa do trabalho de 

enfermagem a um modelo mecanicista, perdendo a essência humana do cuidado 

em saúde.  

 

Mas normalmente, nesse andar a gente age mecanicamente, infelizmente... 
a gente age mecanicamente porque a rotina de pouco técnico, a gente vai lá 
e faz. A gente não tá raciocinando tanto, a gente vai lá e faz porque tem 
pressa em voltar para que o trabalho continue. (T15) 

   

 O trabalhador não chega a seu local de trabalho como um novo maquinário 

que será utilizado para o desempenho de funções específicas. Ele possui uma 

história pessoal que se manifesta por meio de suas aspirações, desejos, 

necessidades psicológicas e motivações que lhe confere características únicas e 

pessoais e isso não pode ser jamais omitido pelos empregadores (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2014). 
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Um grande risco presente no processo de trabalho em saúde é a formação de 

profissionais alienados devido a repetição mecânica de atos parcelares e a 

organização parcelar do trabalho, fixando o profissional em determinada etapa de 

um certo projeto terapêutico (MALTA; MERHY, 2003). Através dos relatos obtidos, 

podemos inferir que essa alienação também é resultado da sobrecarga de trabalho e 

da pressão assistencial, que inviabiliza a disposição de tempo para que os 

profissionais reflitam sobre o seu próprio fazer e sobre o seu real papel nos serviços 

de saúde, como profissional de enfermagem. 

A alienação no trabalho de enfermagem impede a reflexão ativa sobre o seu 

processo de trabalho por estar submergido em seu fazer, mantendo os 

trabalhadores alheios ao que pode ser mudado para garantir sua qualidade de vida. 

Além disso, essa postura passiva frente ao trabalho os torna vulneráveis ao 

processo de desgaste que o trabalho pode impor (AZAMBUJA et al., 2010).   

  A carga de estresse e a insatisfação com o trabalho se torna ainda outro  

fator ameaçados para o bem estar dos pacientes, que por sua vez, pode intervir no 

seu processo de recuperação. É quase inevitável a enfermagem não transferir para 

o paciente os sentimentos negativos relativos ao seu trabalho uma vez que o 

trabalhador, em razão de sua historicidade, dispõe de várias vias de descarga 

(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2014). Sendo assim, o paciente também se 

torna vulnerável aos transtornos que permeiam a profissão da enfermagem, 

principalmente pela proximidade da relação paciente-enfermagem.  

  
Quando vem o estresse alguns colegas infelizmente acabam descontando 
nos pacientes. Vem estressado fazer alguma coisa no paciente, depois a 
gente acaba escutando. (T17) 
 
Por isso que os funcionários ficam rebeldes. Muitos funcionários que não 
eram rebeldes se tornam rebeldes como já se tem visto aqui... ficam 
impondo coisas para os funcionários. Influencia até no tratar dos pacientes 
porque se aborrece porque teve aquele aborrecimento com a parte 
administrativa do hospital, aí passa tudo também para o paciente. (T18) 

 

Quando ouvimos o relato de mudança de comportamento dos profissionais 

devido a insatisfação com o trabalho, como a formação de uma postura rebelde 

diante dos seus líderes, precisamos compreender que a relação do homem com seu 

trabalho é um aspecto subjetivo que imprime transformações potenciais na 

qualidade da assistência em saúde.  
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O conflito que opõe o desejo do trabalhador com a realidade do trabalho limita 

a realização do projeto idealizado por esse trabalhador. Além disso, a carga psíquica 

do trabalho pode ser agravada em qualidade e quantidade quando ocorre a 

contradição entre o desejo de trabalhar e a vontade do empregador (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2014).  

Vale ressaltar que agressão verbal e maus tratos a pacientes são passíveis 

de processos éticos e podem ser classificados como iatrogenias de caráter 

psicológico e físico (SCHNEIDER, 2010). É inadmissível que a equipe de 

enfermagem pratique tais atos, ainda que esteja submetida a condições de trabalho 

com alto nível de estresse.   

Temos assim uma relação conflituosa entre a enfermagem e seu trabalho. 

Uma crise que se instaura devido o conflito entre o amor à profissão e o intenso 

sofrimento presente na execução do seu trabalho. Uma crise que se estende e afeta 

a assistência prestada ao paciente colocando em um mesmo cenário de discussão o 

campo da segurança do paciente, o campo do trabalho da enfermagem e da saúde 

do trabalhador.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A segurança do paciente é uma temática que tem ganhado grande relevância 

no cenário mundial ao ponto de estimular a produção de políticas voltadas para a 

projeção de práticas seguras e normatizações que orientam a formulação de 

estratégias que diminuam os riscos da assistência em saúde. Isso se deve ao 

reconhecimento de que os serviços de saúde também representam um local de risco 

iminente de morte por falhas humanas e, principalmente, do próprio sistema. A 

veiculação pela mídia de erros na assistência médica e de enfermagem vem 

confirmar esse enunciado, gerando uma preocupação maior quanto à qualidade dos 

serviços de saúde que são prestados à população. 

 A enfermagem, por sua vez, tem uma relação direta com as discussões que 

giram em torno da segurança do paciente. Primeiramente, porque muitas das 

diretrizes e portarias instituídas sobre esse assunto se remetem diretamente ao 

trabalho da enfermagem. Depois, a enfermagem entende o cuidado ao ser humano 

como seu compromisso ético e moral, como a essência de sua profissão. Outra 

característica particular da enfermagem é sua aproximação mais direta e mais 

prolongada com o usuário do serviço de saúde, o que a torna mais sensível a essas 

questões.  

Sendo assim, a qualidade da assistência de enfermagem produz um forte 

impacto na segurança do paciente, o que nos remete a necessidade de 

compreender a relação que há entre a enfermagem e seu trabalho como um aspecto 

importante para o enfrentamento dos problemas de uma assistência insegura.  

Os resultados obtidos apontaram inicialmente a falta de conhecimento dos 

profissionais de enfermagem sobre esse tema, o que refletiu na diversidade de 

significados atribuídos ao conceito segurança do paciente, alguns deles bem 

distantes do seu sentido real. A falta de entendimento pode ser interpretada como 

um problema potencial, pois a participação proativa dos profissionais de 

enfermagem nas medidas de segurança do paciente vai depender de um processo 

formativo que esteja voltado para esse fim. Inclusive, a falta de treinamento foi um 

dos obstáculos citado pelos entrevistados para uma assistência segura. Isso sugere 

maior empenho pela gestão, em especial do Núcleo de Segurança do Paciente, em 

promover treinamentos, palestras e cursos para os profissionais engajados na 

assistência direta.  
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Além da falta de treinamento, outros obstáculos foram identificados, tais 

como: infraestrutura e organização da assistência que, por sua vez, inclui recursos 

materiais escassos, proporção de profissionais inadequada, falhas na organização 

do trabalho médico e de enfermagem e falhas na organização e acomodação dos 

pacientes; falta de incentivo e motivação; local de internamento e comunicação 

deficiente. A proporção inadequada de profissionais e os recursos materiais 

escassos foram os fatores limitantes que mais se destacaram nas entrevistas.  

 Constatou-se que a sobrecarga de pacientes por profissional de enfermagem 

interfere diretamente na qualidade da assistência e é apontada como um fator 

preponderante para a ocorrência de EA. O processo de cuidado e atenção ao 

paciente não acontece na urgência do tempo, na pressão de um modelo capitalista 

de produção, onde se prioriza produzir mais em menor tempo. Devem-se respeitar 

as condições mínimas e necessárias para que o cuidado em saúde alcance a 

satisfação dos usuários e dos profissionais e isso começa na observância do 

dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem.  

 A escassez de recursos tem se tornado um problema comum nos hospitais 

públicos do Brasil. Os resultados desta pesquisa apontaram que alguns EA, como 

infecções hospitalares, quedas, erros de medicação e úlceras por pressão podem 

ocorrer pela falta de materiais e insumos. O melhor gerenciamento e distribuição dos 

recursos materiais e financeiros para a saúde é um desafio vivido pela gestão 

pública em nosso país há muito tempo. Ainda assim, essa preocupação deve ser 

prioridade na agenda política do Estado e no planejamento estratégico dos recursos, 

se de fato entendemos a segurança do paciente como um problema de saúde 

pública.   

 A ausência de leitos de isolamento na instituição onde se realizou a coleta de 

dados é identificada como um fator limitante para a segurança não apenas do 

paciente, como para o profissional de enfermagem. Esse evento, somado com a 

distribuição desordenada dos pacientes, sem respeitar a distância mínima entre os 

leitos, facilita a disseminação de infecções e doenças transmissíveis e vai de 

encontro com a Portaria nº 312, de 30 de abril de 2002, devendo ser criteriosamente 

avaliada pela gestão hospitalar.  

 Os resultados da pesquisa também apontaram que a segurança do paciente 

vai depender também do local de internamento hospitalar, existindo setores com 

maior e menor risco para a ocorrência de EA. Constatou-se que essa proporção está 
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mais relacionada às condições de trabalho daquele setor específico, do que pelo 

grau de gravidade dos pacientes ali internados. Sendo assim, a UTI, apesar de 

apresentar pacientes mais críticos, foi considerada o setor mais seguro para o 

paciente, se comparado com as enfermarias e o pronto-socorro. Isso se deve 

principalmente ao melhor dimensionamento do quadro de pessoal da enfermagem 

observado naquele setor. Isso sugere o fortalecimento da cultura de segurança, 

através de medidas de discussões em equipe, documentação de erros e análise de 

causas, e a adequação de ambientes mais seguros levando em consideração as 

características e o grau de riscos específicos de cada setor de internamento. 

 Uma ferramenta importante para o trabalho em saúde é a comunicação e 

esta, quando se torna ineficaz, interfere na qualidade da assistência prestada. 

Podemos inferir, de acordo com os resultados dessa pesquisa, que as falhas 

existentes na comunicação entre os profissionais de saúde são um fator agravante 

para o sucesso do projeto terapêutico, que é construído com base em um trabalho 

coletivo, na confluência de múltiplas áreas de conhecimento. Esse problema não 

descarta a dificuldade do trabalho em equipe ainda presente no meio dos 

profissionais de saúde, especialmente entre médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem.  

O desenvolvimento do trabalho da enfermagem depende do direcionamento 

do trabalho médico, sendo o oposto também verdadeiro. Portanto, o relacionamento 

interpessoal, o compromisso profissional, a comunicação efetiva e o trabalho 

articulado entre os agentes do cuidado em saúde são aspectos relevantes para a 

promoção de uma assistência segura. 

 Vale ressaltar, que apesar das várias ameaças identificadas pela equipe de 

enfermagem com relação à segurança do paciente, o CHMWG ainda assim é 

reconhecido pelos profissionais como um hospital que apresenta um importante 

papel na rede de atenção à saúde do estado, com profissionais capacitados para o 

atendimento às urgências e emergências. 

 No que se refere especificamente ao processo de trabalho da enfermagem, 

identificamos um sério problema quanto a compreensão da enfermagem sobre o que 

seja processo de trabalho. A enfermagem possui um processo de trabalho complexo 

devido à diversidade de atribuições, sejam elas assistências e/ou gerencias, e sua 

intensa divisão de trabalho, o que complica a reflexão crítica sobre seu processo de 

trabalho. Além disso, observamos nas falas dos entrevistados a existência de um 
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modelo vocacional/religioso atribuído ao exercício profissional da enfermagem o que 

torna ainda mais difícil o enfrentamento e transformação de suas condições de 

trabalho.  

 Esse conflito de ideias pode ser a razão inicial para a falta de organização do 

trabalho de enfermagem, manifestada, por exemplo, na crescente carga de 

atribuições burocráticas pelos enfermeiros, distribuição desordenada de pacientes 

por técnico de enfermagem, sem considerar as características comuns e os 

agravantes de cada paciente, levando a sobrecarga desses profissionais.  

Além da falta de uma concepção correta sobre seu processo de trabalho, a 

sobrecarga de trabalho é um fator que inviabiliza a disposição de tempo para que os 

profissionais reflitam sobre o seu próprio fazer e sobre o seu real papel nos serviços 

de saúde. Esse fato é outra questão que merece destaque, pois é responsável pela 

conformação gradativa do trabalho de enfermagem a um modelo mecanicista, 

perdendo a essência humana do cuidado em saúde e afastando esses profissionais 

do sentido real de sua profissão.   

Portanto, não se pode omitir a necessidade de promover espaços para a 

reflexão da enfermagem sobre seu processo de trabalho, pois os fatores apontados 

no contramão de um serviço mais seguro propõe uma discussão mais aprofundada 

quanto aos aspectos que tange o trabalho e o trabalhador de enfermagem.  

Os mesmos obstáculos que se apresentam como fatores ameaçadores para a 

prestação de um serviço que garanta a segurança do paciente emergem nos 

discursos de quem não encontra mais satisfação e alegria no trabalho que 

desempenha. Dentre eles, a sobrecarga de trabalho, recursos materiais escassos, 

falta de valorização e incentivo são os principais fatores que nutrem o sentimento de 

insatisfação entre os profissionais de enfermagem.  

Vivenciar uma assistência que põe em risco a vida do paciente, algo que é 

contraditório ao que se espera de um serviço de saúde, causa intenso sofrimento 

nos profissionais de enfermagem que são formados para o desenvolvimento da 

assistência dentro de princípios éticos e morais.   

Diante desse cenário, foi inevitável a identificação de relatos que indicam o 

adoecimento desses profissionais, inclusive mostrando sinais de intenso estresse e 

comportamentos tendentes à depressão. Percebemos também a relação tênue entre 

o sofrimento da enfermagem decorrente do seu trabalho e o bem estar dos 

pacientes devido a transferência de sentimentos, quase inevitável, que há entre eles 
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durante o processo de cuidado.  Sendo assim, o paciente também se torna 

vulnerável aos transtornos que permeiam a profissão da enfermagem. 

Precisamos compreender que a relação do homem com seu trabalho é um 

aspecto subjetivo que imprime transformações potenciais na qualidade da 

assistência em saúde. A redução dos danos na assistência de enfermagem depende 

necessariamente da melhoria das condições de trabalho que se dá a partir do 

pensamento crítico sobre seu fazer em saúde e do conhecimento sobre questões 

que norteiam a concepção a respeito do processo de trabalho. 

Portanto, esforços contínuos precisam ser priorizados, desde a gestão dos 

serviços de saúde, com o intuito de promover estrutura física, humana e 

organizacional que favoreçam o desenvolvimento de uma cultura de segurança no 

serviço de saúde, e satisfação dos profissionais envolvidos na assistência direta. Tal 

investimento deve considerar ações práticas em educação permanente, adequação 

do dimensionamento dos profissionais de enfermagem, bom relacionamento 

interpessoal e comunicação efetiva. A reorganização do processo de trabalho 

acontece através do restabelecimento do sentido de sua profissão e da valorização 

e qualificação da força de trabalho.  

Falar sobre segurança do paciente é falar sobre segurança no processo de 

trabalho em saúde. Trabalhar em ambientes clinicamente seguros, com ênfase em 

ações práticas voltadas a satisfação e qualificação do trabalhador, é o caminho para 

se estabelecer uma assistência livre de riscos.  
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Título da Pesquisa: Segurança do paciente e processo de trabalho em 

enfermagem 

Público-alvo: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem  

DATA: ____/____/_____    Entrevista nº ___________ 

Categoria: (   ) Técnico de Enfermagem 

        (   ) Enfermeiro 

 

PARTE I: Caracterização do entrevistado 

Formação profissional:  Idade: 

Setor de trabalho:  Sexo: 

Possui outro vínculo empregatício? Estado Civil: 

Carga horária semanal: 

Quanto tempo de trabalho nessa instituição? 

Quanto tempo de formação?  

Já participou de algum treinamento sobre Segurança do Paciente?  

 

PARTE II: Perguntas abertas concernentes ao tema da pesquisa 

01- O que você entende por segurança do paciente? 

 

02-  Você se sentiria seguro se estivesse na situação de paciente nesta 

instituição de saúde?  

 

 

 

03-  Seu processo de trabalho é favorável para a segurança do paciente?  

 

 

 

04- Você sente satisfação em relação ao seu trabalho?   

APÊNDICE A 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Convidamos V.Sa. a participar da pesquisa Segurança do paciente e 

processo de trabalho em enfermagem sob responsabilidade da pesquisadora 

Isabele dos Anjos Paiva dos Santos, orientada pela Profa. Dra. Jacileide 

Guimarães, tendo por objetivo analisar a interferência do processo de trabalho da 

enfermagem na promoção da Segurança do Paciente durante o cuidado em saúde. 

 Para a realização deste estudo, usaremos o método da entrevista 

semiestruturada apresentando duas partes: a primeira com perguntas relativas ao 

perfil da pessoa entrevistada e a seguinte com perguntas abertas sobre o tema 

dessa pesquisa. As respostas serão gravadas em áudio para facilitar e agilizar o 

processo da entrevista.  

 Esclarecemos que manteremos em anonimato, sob sigilo absoluto, durante e 

após o término do estudo, todos os dados que identifiquem o sujeito da pesquisa, 

usando apenas, para divulgação, os dados inerentes ao desenvolvimento do estudo.  

 Por se tratar de uma pesquisa que não utiliza material biológico, muito menos 

o uso de procedimentos invasivos, a mesma não confere nenhum risco de origem 

física. Pode ser, que o (a) senhor (a) atribua algum risco de constrangimento por se 

tratar de uma entrevista, no entanto as perguntas elaboradas não expõem a 

intimidade individual dos entrevistados. 

 Espera-se que o presente estudo contribua para a promoção da Segurança 

do Paciente a nível hospitalar por meio da análise do processo de trabalho da 

equipe de enfermagem, uma vez que eles representam uma grande parcela de 

profissionais de saúde que atuam diretamente no cuidado ao paciente hospitalizado.   

 O (a) senhor (a) terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e 

resposta a qualquer pergunta; a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer 

momento sem prejuízo para si; a garantia de que em caso haja dano a sua pessoa, 

os prejuízos serão assumidos pela pesquisadora; o recebimento de uma via do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

APÊNDICE B 
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         Nos casos de duvidas e esclarecimentos o (a) senhor (a) deve procurar a 

pesquisadora Isabele dos Anjos Paiva dos Santos através do telefone (84) 98819-

4021 ou através do e-mail: isabeleanjos@yahoo.com.br.  

 Caso suas dúvidas não sejam resolvidas pela pesquisadora ou seus direitos 

sejam negados, favor recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitários Onofre Lopes, localizado na Av. Nilo Peçanha, 620 -Petrópolis – CEP: 

59.012-300, Natal/RN. Fone: (84) 3342-5003 ou ainda através do e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br.  

 Vale salientar, que o presente estudo obedece a resolução brasileira 

envolvendo seres humanos – Resolução CNS nº 466/2012, buscando atender aos 

princípios éticos da pesquisa.  

 Solicitamos que ao confirmar sua participação, todas as folhas desse Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, incluindo a segunda via que será, apresente 

a sua assinatura.  

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu ______________________________________________, após ter recebido 

todos os esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em participar desta 

pesquisa, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação por 

mim transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter 

científico. Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas 

vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder da 

pesquisadora. 

.  

Local: ______________________________________           Data:___/___/___  

 

____________________________             _________________________ 

Assinatura do entrevistado                        Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

mailto:isabeleanjos@yahoo.com.br
mailto:cep_huol@yahoo.com.br


80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 
 
 
 
 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


