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RESUMO 

 

FERNANDES, L. G. G. Cultura e clima de segurança do paciente em uma 

maternidade escola: percepção dos profissionais de enfermagem de terapia intensiva. 

2014. 87 fls. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 

 

A partir da publicação do relatório “Errar é Humano” pelo Institute of Medicine (IOM), 

o qual estimou que entre 44.000 e 98.000 americanos morrem anualmente em 

decorrência de erros da assistência à saúde, a segurança do paciente passou ganhar 

destaque, surgindo estudos que avaliam a cultura de segurança através da mensuração 

do clima de segurança. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi identificar a cultura 

de segurança percebida pelos profissionais de enfermagem que atuam nas unidades de 

terapia intensiva de uma maternidade-escola em Natal/RN, através do Questionário 

Atitudes de Segurança (SAQ). Tratou-se de um estudo do tipo descritivo, transversal, 

com abordagem quantitativa, realizado nas Unidades de Terapia Intensiva Materna e 

Neonatal de uma maternidade-escola na cidade de Natal/RN. O projeto foi submetido à 

Plataforma Brasil e aprovado pelo CEP/UFRN sob o número 309.540 e CAAE 

16489713.7.0000.5537. Utilizaram-se para a coleta de dados dois instrumentos: um 

questionário com a finalidade de coletar dados sociodemográficos dos sujeitos e o 

Questionário Atitudes de Segurança, uma adaptação transcultural para a língua 

portuguesa do instrumento da Organização Mundial da Saúde intitulado Safety 

Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006. Os dados coletados foram 

analisados quantitativamente através da organização em banco de dados eletrônico no 

Microsoft Excel 2010 e exportados para planilha do SPSS (Statistical Package for the 

social sciences) versão 2.0 para serem codificados, tabulados, e analisados mediante 

estatística descritiva. Participaram do estudo 50 profissionais de enfermagem, sendo 31 

da UTI Neonatal e 19 da UTI Materna, predominantemente do sexo feminino, com 

idade média de 35 anos, tempo de formação médio de 10 anos e que trabalhavam na 

maternidade, em sua maioria, havia menos de 5 anos. Como resultado, foram 

produzidos dois artigos. O primeiro refere-se aos dois primeiros domínios do 

instrumento, intitulados “Clima de trabalho em equipe” e “Clima de segurança”. Os 

escores dos dois domínios foram ligeiramente mais elevados na UTI Materna se 

comparada à UTI Neonatal, porém nenhum setor atingiu o escore mínimo ideal de 75: 
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no primeiro domínio a UTI Materna obteve média de 74,77, com medianas de 75 e 100, 

e a UTI Neonatal atingiu média de 69,61 com medianas também de 75 e 100; enquanto 

que no segundo domínio as médias foram de 69,35 e 66,01 para as UTIs Materna e 

Neonatal respectivamente, com mediana de 100 nos dois setores. O segundo artigo diz 

respeito ao domínio “Percepção da Gerência da Unidade e do Hospital”, que avaliou a 

percepção da gerência das unidades e da maternidade por parte dos profissionais. Em 

geral, os itens do domínio em questão também obtiveram escores aquém do mínimo 

ideal: 63,68 para a UTI Materna e 51,02 para a Neonatal, caracterizando um evidente 

distanciamento entre a gestão e os profissionais que atuavam na assistência direta. Tais 

achados indicam um sinal de alerta para a instituição e apontam para a necessidade de 

implementar ações que visem a segurança do paciente. 

Palavras-Chave: Clima de Segurança. Cultura de Segurança. Segurança do Paciente. 

Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

FERNANDES, L. G. G. 85 f. Culture and climate of patient safety in maternity 

school: perceptions of nurses in intensive care. 87 pgs. Dissertation (Master Degree in 

Nursing) - Post-Graduation Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do 

Norte, Natal/RN, 2014. 

 

Since the publication of the report "To Err is Human" by the Institute of Medicine 

(IOM) , which estimated that between 44.000 to 98.000 Americans die annually as a 

result of errors in health care, patient safety spent gaining prominence, emerging studies 

assess the safety culture by measuring the safety climate. In this context, the aim of this 

study was to identify safety culture perceived by nursing professionals working in the 

intensive care unit of a maternity school in Natal/RN through the Security Attitudes 

Questionnaire (SAQ). This was a descriptive study, cross-sectional and quantitative 

approach undertaken in the Intensive Care Unit Maternal and Neonatal a maternity 

school in Natal/RN. The project was submitted to and approved by Brazil Platform 

Zip/UFRN under number 309 540 and CAAE 16489713.7.0000.5537. It was used to 

collect data two instruments: a questionnaire in order to collect socio-demographic data 

of the subjects and the “Questionário Atitudes de Segurança”, a cultural adaptation to 

Portuguese of the instrument of the World Health Organization titled Safety Attitudes 

Questionnaire - (SAQ ) Short Form 2006. The collected data were analyzed 

quantitatively by the organization in electronic databases in Microsoft Excel 2010 

spreadsheet and exported to statistical software for free access to be coded, tabulated 

and analyzed using descriptive statistics. The study included a total of 50 nurses, 31 and 

19 of the NICU Maternal ICU, predominantly female, mean age 35 years, median time 

of 10 years training and working in maternity, mostly, less than 05 anos. As a result, 

two articles were produced. The first refers to the first two domains of the instrument 

entitled "climate of teamwork" and "climate security" . The scores of the two areas were 

slightly higher in Maternal ICU compared to the NICU, but no sector has reached the 

ideal minimum score of 75: in the first domain Maternal ICU had an average of 74.77, 

with medians of 75 and 100, while Neonatal ICU reached an average of 69.61 with 

median also 75 and 100, while the second field means were 69.35 and 66.01 for 

Maternal and Neonatal ICUs respectively, with a median of 100 in the two sectors. The 

second article relates to the field "Perception Management Unit and Hospital", which 
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assessed the perception of management units and motherhood by professionals. In 

general, the items of the domain in question also obtained scores below the ideal 

minimum: 63.68 to 51.02 and maternal ICU for neonatal, featuring a clear separation 

between the management and the professionals who work in direct care. These findings 

indicate a warning sign for the institution and point to the need to implement actions 

aimed at patient safety. 

Keywords: Safety climate. Safety culture. Patient safety. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O dano não intencional causado a pacientes que são submetidos a tratamentos de 

saúde não é um fenômeno novo, pois Hipócrates já havia dito há dois mil anos 

“primeiro, não cause dano”. O registro mais antigo deste problema data do século XVII 

a. C., onde a resposta era clara e exclusivamente punitiva, como, por exemplo, um 

cirurgião poderia até ter sua mão cortada. (OMS, 2007; WACHTER, 2010) 

Porém, até recentemente erros associados à assistência eram vistos como uma 

resposta inevitável da medicina moderna ou mesmo uma infelicidade causada por maus 

prestadores desses serviços. Essa forma de pensar começou a mudar em 1999, através 

da publicação do relatório “Errar é Humano” (To Err is Human: Building a Safer 

Health System) pelo Institute of Medicine (IOM), o qual estimou que entre 44.000 e 

98.000 americanos morrem anualmente em decorrência de erros da assistência à saúde.  

Esse elevado número despertou uma grande atenção da mídia e da população 

para a questão da segurança do paciente (WACHTER; 2010). Hoje, as soluções que 

visam melhorar a segurança oferecem aos pacientes uma abordagem mais construtiva, 

na qual o sucesso é determinado pela capacidade dos profissionais de saúde de 

trabalharem em equipe e de manterem uma comunicação efetiva entre si e com os 

pacientes, além da cuidadosa definição dos processos de prestação da assistência e seus 

sistemas de apoio. (WHO; 2007) 

Segundo o relatório “Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient 

Safety Practices”, da Agency for Healthcare Research and Quality (2001) dos Estados 

Unidos, a prática da segurança do paciente é um tipo de processo ou estrutura cuja 

aplicação reduz a probabilidade de eventos adversos resultantes da exposição a uma 

gama de doenças e procedimentos no sistema de saúde.  

Harada e Pedreira (2011) vão além e afirmam que a segurança do paciente não 

está focada apenas em uma assistência à saúde livre de danos, mas sim que seja 

realizada no momento certo, de um modo eficaz e equânime, e que seja baseada na 

melhor informação científica e também nas necessidades integrais e individuais tanto do 

paciente como de sua família.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2008) salienta que, nos países em 

desenvolvimento, muito pouco se sabe sobre a extensão de lesões causadas pelo cuidado 
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inseguro e, nesses, tal extensão pode ser maior do que em países desenvolvidos, já que 

nos primeiros há restrições de infraestrutura, tecnologia e recursos humanos. 

Walker (2006) define o erro como “o fracasso de uma ação planejada para ser 

concluída como previsto ou o uso de um plano errado para atingir um objetivo”; 

enquanto que evento adverso é visto como “um dano causado pela assistência à saúde e 

não pela doença subjacente do paciente”.  

Embora a maioria dos eventos adversos evitáveis implique em erros, nem todos 

são assim. Isso faz com que alguns autores optem por destacar eventos adversos 

evitáveis como o alvo principal do tema da segurança, e não os erros, visto que esse 

termo não implica necessariamente que um determinado profissional de saúde tenha 

sido responsável por algum dano, o que poderia gerar uma atitude defensiva por parte 

dos profissionais de saúde ou foco excessivo da organização no indivíduo, em vez de 

dar destaque aos sistemas. (WACHTER, 2010). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2002), a segurança do 

paciente pode ser alcançada através de três ações complementares: evitar a ocorrência 

de eventos adversos, torná-los visíveis e minimizar seus efeitos, quando estes 

ocorrerem. Para tanto, fazem-se necessários: (1) habilidade em aprender com os erros 

através de relatórios de notificação, investigação habilidosa dos acidentes e 

responsabilidade no compartilhamento destas informações; (2) capacidade de antecipar 

os erros e identificar as fragilidades dos sistemas que contribuem para ocorrência de 

eventos adversos; (3) identificar recursos já existentes dentro e fora da instituição de 

saúde; (4) aperfeiçoar o sistema de distribuição de medicamentos nos serviços de saúde. 

Nesse sentido, organizações americanas de grande repercussão internacional, 

como a Joint Commission on Accreditation of Helthcare Organizations (JCAHO), o 

Institute of Medicine (IOM) e o Institute for Safe Medical Practices (ISMP), criam e 

revisam modelos que asseguram o aprimoramento de sistemas objetivando, 

principalmente, a prevenção de erros na manutenção da segurança na assistência à saúde  

(SILVER, 2002). A partir disso, a segurança do paciente passou a ganhar destaque, 

surgindo estudos que utilizam instrumentos que mensuram o clima de segurança 

(SCOTT et al., 2003). 

 

1.1 Problema e problematização 
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O tema segurança do paciente não é novo, porém vem ganhando cada vez mais 

destaque devido às pesquisas e relatórios divulgados por grandes instituições de saúde, 

sobretudo norte-americanas, os quais mostram o assombroso número de mortes que 

erros no processo de assistência à saúde causam anualmente. 

Para Feldman et al. (2008), os riscos são pertinentes a qualquer processo. Porém, 

é necessário o uso de ferramentas adequadas e que a equipe esteja preparada e 

consciente da importância de suas atividades. Isso significa um suporte teórico, mas 

também o estímulo crítico e reflexivo, tendo em vista a versatilidade e velocidade de 

mudanças em procedimentos na área da saúde. 

Admitir o fato de que nós, profissionais da saúde, e, antes disso, seres humanos, 

somos passíveis de erros e que tais erros podem ocasionar danos naqueles que estão sob 

o nosso cuidado é um tanto desagradável. Afinal, raramente falhas ocorrem 

intencionalmente. Estuda-se durante anos para desenvolver atividades que favoreçam a 

saúde do paciente; quando o contrário ocorre é porque algo não foi executado como o 

esperado.  

Porém, é preciso trabalhar na perspectiva de que o erro pode acontecer, mas que 

devemos ser vigilantes para que ele não aconteça e isso demanda maior conhecimento 

científico, conhecer a realidade na qual se está inserido e buscar continuamente 

melhorias na assistência. Nesse contexto, acredita-se que a organização da instituição é 

fator fundamental para um bom desempenho profissional e a qualidade da assistência ao 

paciente.  

Parte-se do pressuposto de que fatores organizacionais detectados pelos 

profissionais que lidam diretamente com o paciente podem ser indicadores de melhorias 

na qualidade da assistência prestada. Assim, ao mensurar o clima de segurança de uma 

instituição ou um serviço, é possível ter uma noção de como está fundamentada a 

cultura de segurança desta instituição, embora se considere ser este um fator de difícil 

mensuração. Assim, questiona-se: qual o clima organizacional e de segurança 

percebidos pelos profissionais de enfermagem que atuam nas unidades de terapia 

intensiva (UTI) materna e neonatal da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC)?  

A motivação para estudar o tema surgiu durante a graduação, através da 

participação ativa em estudos junto a um grupo de pesquisa que trabalha a problemática. 

Esse envolvimento despertou o interesse em investigar com mais profundidade o tema 

em questão, visto que estudos nessa área, sobretudo relativos à cultura e clima de 

segurança do paciente, ainda são incipientes no Brasil. 
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1.2 Justificativa 

 

Apesar do destaque que a segurança do paciente tem ganhado ultimamente, 

inclusive com a criação da Política Nacional para Segurança do Paciente, os estudos 

realizados no Brasil ainda são escassos. Tal fato é comprovado quando se compara ao 

cenário internacional, sobretudo com as pesquisas norte-americanas.  

Errar no cenário da saúde implica expor o paciente a riscos, podendo causar 

danos irreversíveis ou até mesmo levar à morte. Investigações nessa área são 

necessárias a fim de nortear a criação de mecanismos e barreiras que diminuam os 

danos causados pelos erros, que, apesar de muitas vezes serem evitáveis, são inatos do 

ser humano.  

Estudos voltados para a equipe de enfermagem, em especial, são essenciais, em 

virtude de esta lidar diretamente com o paciente, devendo todos aqueles que compõem a 

equipe estarem cientes da sua responsabilidade. Em se tratando da terapia intensiva, a 

importância de um clima organizacional que favoreça a segurança do paciente torna-se 

ainda mais significante, visto que a UTI é naturalmente um ambiente assistencial de 

risco, e merece uma análise particular. 

Baseado nesse contexto, a realização do estudo em questão buscou avaliar a 

cultura de segurança das unidades de terapia intensiva de uma maternidade-escola 

através da mensuração do clima de segurança percebido pelos profissionais que estão na 

ponta da assistência, e que têm, portanto, participação fundamental na qualidade do 

cuidado ofertado ao paciente.  

Com esta investigação foi possível identificar o clima organizacional e de 

segurança nas unidades de terapia intensiva na instituição escolhida de forma rápida e 

precisa, através da utilização de um questionário de múltipla escolha, o Safety Atittudes 

Questionnaire (SAQ), traduzido e validado para o português. 

O SAQ fornece informações a respeito dos fatores que precisam ser 

implementados na instituição e que influenciam no clima de segurança, como trabalho 

em equipe, clima de segurança e percepção da gerência (CARVALHO, 2012). 

Assim, o presente estudo, pioneiro no Nordeste, contribuirá significativamente 

na construção do conhecimento sobre a realidade da segurança do paciente em uma 

maternidade universitária, referência para gestação e parto de alto risco no Rio Grande 

do Norte, alertando tanto os profissionais e gestores da instituição quanto a comunidade 
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científica como um todo, e, consequentemente, subsidiando mudanças institucionais e 

na prática profissional dos funcionários das UTIs em questão. 

Além disso, é importante ressaltar que o fato de a pesquisa ser realizada em uma 

maternidade de ensino torna essa instituição com papel fundamental na formação 

acadêmica de novos profissionais da saúde, sendo assim uma forma de alertá-los para a 

problemática em questão. 
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2 OBJETIVO 

 

 Identificar a cultura de segurança percebida pelos profissionais de enfermagem 

das unidades de terapia intensiva de uma maternidade-escola de Natal/RN, 

através do Questionário Atitudes de Segurança (SAQ). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Cultura e clima organizacional 

 O conceito de cultura passou, mais recentemente, de uma perspectiva 

funcionalista para a estruturalista, com destaque no componente simbólico e cognitivo, 

que auxilia as pessoas a perceber, sentir e agir, através dos processos mentais resultantes 

de um sistema partilhado de símbolos e significados (RIBEIRO, 2006). 

Segundo Campos (2011), apesar de o conceito de cultura ser extremamente 

abrangente e permitir diversos enfoques do ponto de vista antropológico, sociológico, 

psicológico e empresarial, a cultura tem grande relevância e deve ser considerada 

quando se quer implantar as estratégias. É fundamental reconhecer a sua existência para 

que se evite a implantação de estratégias incoerentes e com caminhos padrões pré-

estabelecidos. 

 O pensamento de que a cultura das organizações é fundamental para o seu 

sucesso e que tais organizações são muito mais do que simples recursos financeiros, 

estruturas físicas, equipamentos, normas e procedimentos é reforçado por diversos 

autores.  

As organizações compostas também por estruturas humanas e sociais, com vida 

própria, crescem, desenvolvem-se e adaptam-se às exigências do contexto no qual estão 

inseridas, de forma mediata no que diz respeito às perspectivas econômica, tecnológica, 

cultural, política e demográfica, e imediata nas áreas de análise do cliente, mercado, 

concorrentes ou setores de atividade (António, 2003). 

De acordo com Scott et al. (2003), uma teoria da cultura organizacional surge a 

partir de uma combinação de psicologia organizacional, psicologia social e antropologia 

social. Robbins (1999) define a cultura organizacional como um sistema de significados 

partilhados e um conjunto de características-chave a que uma organização confere valor, 

no qual estão inclusas sete características básicas, que refletem a sua essência, tais 

como: 

1) inovação e tomada de riscos, onde todos os membros deverão comprometer-

se ou empenhar-se, devido ao estímulo que lhes é solicitado; 

2) atenção a detalhes, que deve ser dispensada e demonstrada na análise do seu 

desempenho e na também na precisão com que é executado; 

3) orientação para os resultados, sendo o grau com que as administrações se 

empenham nos resultados ou produção;  
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4) orientação para as pessoas, onde deve ser visto em que medida as ações e 

decisões das administrações levam em consideração o seu efeito sobre as pessoas da 

organização no que diz respeito aos resultados esperados;  

5) orientação para as equipes, sendo mais relevante do que para as pessoas 

individualmente;  

6) agressividade, não no que se refere à sociabilidade, mas sim à 

competitividade;  

7) estabilidade ou grau de ênfase conferido à manutenção do status quo em 

comparação com o crescimento.  

A cultura organizacional, segundo Ribeiro (2006), não busca traduzir o grau de 

satisfação dos seus membros num processo de avaliação, mas sim a percepção que os 

seus membros têm das suas características; ou seja, se os seus membros a veem como 

promotora de crescimento ou se o inibe, se estimula a inovação ou se a restringe. 

Campos (2001) ressalta que a cultura organizacional é diferente em cada 

instituição, podendo haver algumas ou até várias subculturas. Apesar de muitos 

comportamentos e valores compartilhados serem especialmente corporativos, a cultura 

existente nestes subgrupos pode variar em certo ponto. Cada subgrupo cria seus 

símbolos, mitos, valores, linguagem, comportamentos e regras. Além disso, a cultura 

organizacional está em permanente mudança, devido à simples interação das pessoas e à 

influência daqueles que ocupam posição de liderança. 

No que diz respeito ao clima organizacional, Gershon et al. (2004) afirmam que 

há uma dificuldade em diferenciá-lo da cultura organizacional, visto que estes afetam 

intimamente um ao outro.  O clima organizacional reflete a percepção dos funcionários 

sobre a cultura da organização, ou seja, é um reflexo da experiência coletiva frente a 

essa cultura.  

Os aspectos do clima organizacional são mais fáceis de mensurar porque eles 

são palpáveis. Aspectos como políticas, procedimentos e sistemas de recompensa são 

relativamente fáceis de determinar; enquanto que valores e crenças organizacionais são 

mais difíceis de avaliar por serem menos palpáveis (GERSHON,2004). 

Assim, há uma concordância dos autores sobre a relação entre o conceito de 

clima organizacional e a percepção de fato que os indivíduos possuem da empresa. O 

clima organizacional é transitório e está relacionado à disposição dos líderes em 

reelaborá-lo; enquanto que a cultura está associada ao conjunto de valores, crenças e 

pressupostos das pessoas que compõem a organização (CAMPOS, 2011). 
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No que se refere às organizações de saúde, existem evidências crescentes de que 

os aspectos de cultura e clima organizacional podem desempenhar papéis fundamentais 

sobre os resultados da instituição. Dentro dessas organizações, esses conceitos podem 

ter efeitos importantes sobre os serviços de saúde no que diz respeito aos resultados, 

incluindo a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Portanto, são necessárias 

medidas válidas e confiáveis desses conceitos não só para os pesquisadores, como 

também para os gestores de saúde, sendo possível avaliar tanto a qualidade de vida no 

trabalho como a qualidade do cuidado oferecido nas organizações de saúde. 

(GERSHON, 2004). 

 

3.2 Cultura e clima de segurança 

Historicamente, as medidas de segurança nas indústrias de alto risco, como, por 

exemplo, aviação, energia nuclear e transporte, basearam-se em dados retrospectivos de 

mortes e lesões de funcionários. Tais instituições atentam consideravelmente para a 

avaliação da segurança, recentemente impulsionadas pelo fato de que fatores gerenciais, 

organizacionais e humanos, em vez de simplesmente falhas técnicas, são as principais 

causas de acidentes, estas indústrias têm dado atenção especial às medidas preventivas 

de segurança. (COLLA, 2006). 

O conceito de cultura de segurança surgiu em 1988, no primeiro relatório técnico 

realizado pelo International Nuclear Safety Advisory Group – INSAG, em que o 

resultado da análise da origem do acidente da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, 

foi apresentado. O relatório concluiu que erros e violações de procedimentos 

operacionais que contribuíram para o acidente foram resultantes de uma cultura 

deficiente de segurança na planta. A cultura de segurança foi definida, no relatório, 

como “conjunto de características e atitudes das organizações e dos indivíduos que 

garante que a segurança de uma planta nuclear, pela sua importância, terá a maior 

prioridade”. (INSAG, 1988, apud AIEA, 1991, p. 1). 

Segundo Turner e Pidgeon (1997), cultura de segurança corresponde a um 

sistema de significados compartilhados por um grupo específico sobre segurança e que 

pode ser definida como “o conjunto específico de normas, crenças, funções, atitudes e 

práticas dentro de uma organização com o objetivo de minimizar a exposição dos 

empregados, clientes, fornecedores e do público em geral das condições consideradas 

perigosas ou que causem doenças”.  
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A Comissão de Saúde e Segurança do Reino Unido afirmou em 1993 que 

organizações com uma cultura positiva de segurança são caracterizadas por 

comunicações fundadas na confiança mútua, por percepções comuns da importância da 

segurança, e pela confiança na eficácia de medidas preventivas (SIGNH ET al., 2006). 

A definição fornecida pelo Comitê Consultivo para a Segurança de Instalações 

Nucleares, por sua vez, pode ser facilmente adaptada para o contexto da segurança do 

paciente, a partir do momento que conceitua a cultura de segurança de uma organização 

como o produto dos valores, atitudes, percepções, competências e padrões de 

comportamento individuais e coletivos que determinam o compromisso, o estilo, a 

proficiência, a saúde de uma organização e gestão da segurança(.) (NORDÉN-HÄGG et 

al., 2010). 

Segundo Nordén-Hägg et al. (2010), medir e compreender a cultura de 

segurança de uma organização vem se tornando uma importante ferramenta de 

diagnóstico que avalia a qualidade dos cuidados prestados. Patterson et al. (2010), 

acrescenta que a cultura de segurança de uma organização está relacionada com as 

crenças e percepções coletivas dos trabalhadores a respeito da organização, bem como a 

segurança das suas operações no local de trabalho. 

Devido ao fato de o setor de saúde envolver alto risco de morbidade e 

mortalidade, considera-se que seja uma indústria de alto risco. Em 2001, o Institute of 

Medicine (IOM) recomendou que as organizações de saúde devam trabalhar para 

melhorar a sua cultura de segurança do paciente. A partir de então, pesquisas com o 

intuito de medir o clima de segurança do paciente nas organizações de saúde 

começaram a surgir. (COLLA, 2006). 

A cultura de segurança é muitas vezes usada como sinônimo de clima de 

segurança ou ainda de atitudes, porém distinções importantes e úteis devem ser feitas 

entre esses conceitos. Em termos gerais, o clima pode ser definido como a parte 

observável/mensurável da cultura, na qual aspectos da cultura de segurança não são 

observáveis e mensuráveis por serem subconscientes ou raramente se manifestarem. Por 

sua vez, atitude de segurança é vista como um subconjunto do clima de segurança, 

sendo a parte do clima que está nos indivíduos e, portanto, pode ser mais facilmente e 

convenientemente medida através de pesquisas. (SINGH et al., 2006). 

Zwart (2011) afirma que o clima está relacionado a opiniões e atitudes 

individuais, enquanto que a cultura refere-se a valores compartilhados. No aspecto 

avaliativo, Colla (2006) afirma que o clima faz referência aos componentes mensuráveis 
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de cultura de segurança, tais como sistemas de segurança, percepções e comportamento 

de segurança dos funcionários. 

Nas organizações de saúde a mensuração do clima de segurança por meio de 

escalas vem sendo utilizada desde o início dos anos de 1980 e é uma importante 

ferramenta para avaliar a qualidade da assistência prestada ao cliente, podendo ser 

realizada antes e após implementação de intervenções, como treinamento de equipe e 

atividades que possam minimizar o estresse dos profissionais (CARVALHO, 2011). 

De acordo com Zwart (2011), uma cultura positiva de segurança do paciente é 

reconhecida como uma condição essencial para melhorar a sua segurança, devendo ser 

avaliada em unidades de cuidados que estejam próximas ao cliente, como as alas ou 

enfermarias. Esse mesmo autor sugere que as intervenções para melhorar a segurança 

do paciente devem ter como objetivo não apenas os funcionários, mas também a 

unidades organizacionais.  

Presume-se que o melhor clima de segurança em hospitais está associado com 

menos erros e com melhores resultados, porém evidências quantitativas estabelecendo 

essa relação são limitadas. Os benefícios seriam decorrentes da capacidade das 

organizações com clima de segurança forte de cultivar comportamentos que favoreçam 

a aprendizagem coletiva, abordando as crenças e atitudes frente aos erros, a sua causa e 

resolução. (DEILKÅS; HOFOSS, 2010). 

Assim, a obtenção de maiores informações sobre a relação entre clima hospitalar 

de segurança e desempenho de segurança seria benéfica, promovendo a colaboração 

dentro e entre as organizações com o objetivo de comparar as medidas de clima de 

segurança e compartilhar abordagens úteis (DEILKÅS; HOFOSS, 2010). 

 Dessa forma, de acordo com Campos (2011), empregar recursos na melhoria das 

condições de trabalho dos funcionários é hodiernamente considerado investimento por 

parcela cada vez mais expressiva das empresas. Esta atitude resulta em crescimento 

qualitativo e quantitativo da produção, elevando consequentemente os benefícios para 

as organizações. 

 

3.3 Segurança do paciente nas Unidades de Terapias Intensiva 

Segundo Silva (2003), a UTI é um ambiente onde os eventos adversos requerem 

uma análise particular, pois o paciente grave apresenta peculiaridades que o tornam 

mais susceptíveis ao erro. Padilha (1998) ressalta que essa suscetibilidade está 

relacionada ao avanço tecnológico e científico, que é caracterizado por diversos 
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equipamentos e utilização de novas tecnologias, tanto diagnósticas como terapêuticas, 

cuidados específicos, além do maior contingente de profissionais que estão envolvidos 

na assistência. 

Por tais motivos, Beccaria (2009) afirma que os pacientes da terapia intensiva 

estão mais vulneráveis aos eventos adversos e, consequentemente, mais susceptíveis a 

infecções hospitalares. Pesquisa realizada na Faculdade de Medicina da Universidade de 

Havard, em Boston, constatou que mais de 20% dos pacientes de UTI sofreram algum 

tipo de evento adverso. (ORLOVSKY, 2005). 

Assim, de acordo com Chaboyer et al. (2008), os eventos adversos em UTI 

merecem uma investigação mais precisa devido ao cuidado específico requerido pelo 

paciente e à complexidade da assistência prestada nessa unidade. Esses eventos 

necessitam ser analisados como intuito de identificar problemas estruturais, recursos 

humanos, materiais, equipamentos e processo de trabalho para subsidiar medidas 

preventivas de falhas no referido ambiente. (SILVA, 2003). 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

O estudo é do tipo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. De 

acordo com Lobiondo-Wood (2001), esse tipo de desenho metodológico é usado para 

buscar informações precisas sobre grupos, instituições ou situações. Polit, Beck e 

Hungler (2004) complementam esse pensamento acrescentando que neste desenho o 

investigador analisa um fenômeno ou problema. 

 

4.2 Local de estudo 

A pesquisa foi realizada nas unidades de terapia intensiva materna e neonatal da 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), localizada no Distrito Sanitário Leste da 

cidade de Natal/RN. A escolha por essa instituição deve-se ao fato de possuir em sua 

organização duas Unidades de Terapia Intensiva, sendo uma Materna e outra Neonatal, 

o que torna essa instituição um hospital de referência terciária do SUS para gravidez e 

nascimento de alto risco no Rio Grande do Norte.  

Essa maternidade funciona como um campo de ensino e aplicação prática para 

as profissões da área da saúde, cumprindo um meritório trabalho de ensino e pesquisa 

para os cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Biomedicina, além 

dos cursos de Residência Médicas e Multiprofissional e programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da UFRN. 

A MEJC, em conjunto com os demais hospitais universitários da UFRN, integra 

de modo importante o Complexo Hospitalar e de Saúde (CHS) da UFRN, criado pela 

Resolução nº 04, de 28 de abril de 2000, do CONSUNI, e atualizada pela Resolução nº 

15, de 13 de dezembro de 2002. Em nível nacional, essas unidades hospitalares 

compõem os 46 (quarenta e seis) hospitais de ensino do MEC (BRASIL, 2000; 

BRASIL, 2002). 

 Considera-se que a estrutura dessa intuição, bem como as sua característica de 

ensino, pesquisa e assistência de alto risco favorecem a investigação sobre a cultura e o 

clima de segurança do paciente, na busca de difundir esse conhecimento desde o 

momento da graduação. 

 

4.3 População e amostra 
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A população do estudo foi composta por 76 profissionais de enfermagem, e 50 

deles compuseram a amostra do estudo, sendo 16 de nível superior e 34 de nível médio. 

Tais profissionais atuavam nas Unidades de Terapia Intensiva Materna e Neonatal havia 

pelo menos três meses, com a carga horária mínima de 20 horas semanais, sendo este o 

critério de inclusão. Foram excluídos do estudo bolsistas e estagiários. 

Todos os participantes que aceitarem participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). 

 

4.4 Instrumentos 

 Foram utilizados dois instrumentos na pesquisa: o primeiro, um questionário 

com a finalidade de complementar dados sociodemográficos dos sujeitos não 

contemplados no questionário escolhido para pesquisa (ANEXO A); e o segundo, o 

Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ), conforme anexo, uma adaptação 

transcultural para a língua portuguesa do instrumento da Organização Mundial da Saúde 

intitulado Safety Attitudes Questionnaire  (SAQ) – Short Form 2006.  

A adaptação do SAQ foi realizada no ano de 2011, em um projeto de 

doutoramento vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CARVALHO, 2011). O uso do instrumento traduzido e validado foi previamente 

autorizado pela pesquisadora responsável pela adaptação brasileira (APÊNDICE E)[.] 

 O Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006 é a versão genérica 

do instrumento que mensura o clima de segurança percebido pelos profissionais. Esse 

instrumento foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Texas, Eric 

Thomas, John B Sexton e Robert L Helmreich, a partir de outras duas escalas: Intensive 

Care Unit Managent Attitudes Questionnaires e o Flight Managent Attitudes 

Questionnaires. Ele foi escolhido devido às suas qualidades psicométricas e por ser o 

instrumento mais utilizado para mensurar o clima de segurança em hospitais. 

 O SAQ é dividido em duas partes, sendo a primeira composta por 41 itens 

subdivididos em seis domínios: clima de trabalho em equipe, satisfação no trabalho, 

percepção da gerência da unidade e do hospital, clima de segurança, condições de 

trabalho e percepção do estresse. A segunda destina-se a coletar dados 

sociodemográficos dos profissionais, a saber: sexo, categoria profissional, tempo de 

atuação e a unidade de atuação.  
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 Domínios Definições Exemplos de itens 

Clima de Trabalho em 

Equipe 

Itens 1 a 6 

Compreende a qualidade do 

relacionamento e a colaboração entre os 

membros de uma equipe 

Os(as) médicos(as) e os(as) 

enfermeiros(as) daqui trabalham 

juntos como uma equipe bem 

coordenada 

Clima de Segurança 

Itens 7 a 13 

Avalia a percepção dos profissionais 

quanto ao comprometimento 

organizacional para a segurança do 

paciente  

Eu me sentiria seguro(a) se 

fosse tratado(a) aqui como 

paciente 

Satisfação no Trabalho 

Itens 15 a 19 

É a visão positiva do local de 

trabalho 

Eu gosto do meu trabalho 

Percepção do Estresse 

Itens 20 a 23 

Trata do reconhecimento do 

quanto aos fatores estressores 

que influenciam na execução do 

trabalho 

Quando minha carga de 

trabalho é excessiva, meu 

desempenho é prejudicado 

Percepção da Gerência 

da Unidade e do Hospital 

Itens 24 a 29 

Refere-se à aprovação das ações 

da gerência quanto às questões 

de segurança 

A administração está fazendo 

um bom trabalho 

Condições de Trabalho 

Itens 30 a 32 

Refere-se à percepção da 

qualidade do ambiente de 

trabalho 

Estagiários da minha profissão são 

adequadamente supervisionados 

Quadro 1: domínios, definições e exemplos de itens do instrumento (SEXTON et al., 

2006)  

 O escore final da escala varia de 0 a 100, onde 0 equivale à pior percepção do 

clima de segurança e 100 equivale à melhor percepção. São considerados valores 

positivos quando o escore é maior ou igual a 75. A pontuação é assim ordenada: 

discorda totalmente (A) corresponde a 0 pontos; discorda parcialmente (B) corresponde 

a 25 pontos; neutro (C) equivale a 50 pontos; concorda parcialmente (D) corresponde a 

75 pontos; e concorda totalmente (E) equivale a 100 pontos. A contagem dos pontos é 

realizada da seguinte forma: inicialmente, as questões são codificadas de forma reversa, 

por exemplo, a resposta “eu discordo totalmente” se torna “concordo totalmente”, e 

assim por diante. Dessa forma, as questões são agrupadas por domínios.  

Finalmente, calcula-se a soma das respostas para as questões em cada domínio e 

divide-se o resultado pelo número de questões em cada área. Por exemplo, o domínio 

reconhecimento de estresse é composto por quatro perguntas. Se o entrevistado 
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respondesse para cada uma delas, respectivamente, “neutro, concordo um pouco, neutro 

e discordo um pouco”, a pontuação nessa área ficaria (50+75+50+25)/4=50. 

   

4.5 Considerações éticas 

No que diz respeito aos aspectos éticos, foram cumpridas as determinações da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Sendo assim, para a realização 

da pesquisa, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN sob o número 309.540 e CAAE 16489713.7.0000.5537.  

Esta pesquisa também seguiu os seguintes aspectos previstos na Resolução: 

princípio da autonomia, respeitando a autonomia de escolha dos sujeitos do estudo em 

participar, continuar, interromper ou desistir a qualquer momento do estudo; princípio da 

beneficência, potencializando os benefícios advindos no desenrolar do trabalho; princípio 

da não maleficência, comprometendo-se com o mínimo de danos possíveis; e o princípios 

de justiça e equidade, através da divulgação dos resultados alcançados, qualquer que seja 

sua natureza, representando a possibilidade de compartilhar conhecimento e submissão à 

crítica da comunidade científica. 

As questões éticas foram observadas em todos os momentos do estudo, ou seja, em 

todo o relacionamento entre as pesquisadoras e os sujeitos, sendo mantidos o sigilo e o 

anonimato dos participantes. Os profissionais que estiveram dispostos a participar deste 

estudo eram legalmente capacitados, ou seja, maiores de 18 anos, e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

 

4.6 Variáveis do estudo 

As variáveis caracterizadas como dependentes são as relacionadas com os 

fatores organizacionais e profissionais que determinam a cultura de segurança; enquanto 

que as independentes são aquelas que podem influenciar as primeiras, como área 

clínica, departamento, tempo de atuação e categoria profissional. 

Uma variável pode ser considerada como “uma classificação ou medida, uma 

quantidade que varia, um conceito operacional, que contém ou apresenta valores, aspecto, 

propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração” 

(LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 198). 

 

4.7 Coleta de dados 
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Após autorização do Comitê de Ética e assinatura do TCLE pelos pesquisados, 

os dados foram coletados em um período de quatro meses, entre julho e outubro de 

2013. Anteriormente à coleta, realizou-se uma reunião com a gerência de enfermagem 

da MEJC, onde foram explicados os objetivos e a importância da pesquisa, bem como 

os procedimentos técnicos para a coleta de dados. 

A coleta de dados foi realizada pela mestranda e por acadêmicos de enfermagem 

treinados. O treinamento se deu através de um curso com carga horária de 8 horas, o 

qual compreendeu teoria e prática. A parte prática constituiu-se no treinamento do 

instrumento de pesquisa que foi aplicado, sob a supervisão da mestranda e da 

orientadora.  

Os profissionais foram abordados em seu próprio local de trabalho, no momento 

em que tiveram disponibilidade de preencherem o instrumento, e alguns foram 

entregues para serem preenchidos posteriormente, com prazo de devolução previamente 

estabelecido. Foram explicados aos participantes o objetivo da pesquisa, o 

preenchimento do instrumento e o tempo aproximado para este procedimento (em 

média 15 minutos).  

Aqueles que aceitaram participar receberam um envelope contento duas cópias 

do TCLE (uma cópia ficava com o pesquisado), uma cópia colorida do SAQ, um lápis 

número 2 e uma borracha, caso o participante quisesse alterar alguma resposta. O 

material disponibilizado é o indicado para ser usado pelos pesquisados, quando se opta 

pela utilização do SAQ. 

 

4.8 Registro e análise dos dados 

Os dados coletados foram analisados quantitativamente através da organização 

em banco de dados eletrônico no Microsoft Excel 2010 e exportados para planilha de 

um software estatístico de acesso livre, onde foram codificados, tabulados, e analisados 

mediante estatística descritiva (medidas de tendência central e frequência relativa). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção está composta por manuscritos resultantes dos dados coletados, onde 

os achados foram descritos e discutidos com base na literatura. Tais manuscritos serão 

submetidos a periódicos de impacto científico na área da enfermagem. 

 

ARTIGO 1: TRABALHO EM EQUIPE E SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA 

MATERNIDADE: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE 

TERAPIA INTENSIVA. Manuscrito nas normas para publicação (Anexo D) da Revista 

de Enfermagem da UERJ. Qualis B1. 

 

ARTIGO 2: AÇÕES DA GERÊNCIA PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 

SEGUNDO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UMA MATERNIDADE. 

Manuscrito nas normas para publicação (Anexo E) da Revista Texto e Contexto 

Enfermagem. Qualis A2. 
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5.1 TRABALHO EM EQUIPE E SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA 

MATERNIDADE: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE 

TERAPIA INTENSIVA 

 

Trabalho em equipe e segurança do paciente em uma maternidade: percepção dos 

profissionais de enfermagem de terapia intensiva 

Sugestão de título abreviado: Clima de trabalho em equipe e segurança 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi identificar o clima do trabalho em equipe e o 

clima de segurança percebido pelos profissionais de enfermagem que atuavam nas 

unidades de terapia intensiva materna e neonatal de uma maternidade. Tratou-se de um 

estudo do tipo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 50 

profissionais de enfermagem. Para a coleta de dados foi utilizado o Questionário de 

Atitudes de Segurança, uma adaptação transcultural para a língua portuguesa do 

instrumento intitulado Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006. Os 

escores dos domínios analisados foram ligeiramente mais elevados na UTI Materna se 

comparada à UTI Neonatal. Apesar disso, nenhum dos setores atingiu o escore mínimo 

ideal de 75. Os resultados evidenciam um sinal de alerta para a instituição e indicam a 

necessidade de implementar ações que visem a segurança do paciente.  

Palavras-Chave: Clima de segurança; Cultura de segurança; Segurança do paciente; 

Enfermagem. 

 

ABSTRACT:  The aim of this study was to identify safety culture perceived by nurses 

working in intensive care units and neonatal maternal motherhood. This was a 

descriptive study, cross-sectional quantitative approach, performed with 50 nurses. To 

collect data we used the “Questionário de Atitudes de Segurança”, a cultural adaptation 

to Portuguese of the instrument of the World Health Organization titled Safety Attitudes 

Questionnaire - (SAQ) Short Form 2006. Domain scores analyzed were slightly higher 

in the ICU compared to the Maternal Neonatal ICU. Nevertheless, none of the sectors 

hit the ideal minimum score of 75. 

Keywords: Safety climate; Safety culture; Patient safety; Nursing. 

 

RESUMEN: El objetivo de este estúdio fue identificar la cultura de seguridadpercibida 

por lãs enfermeras que trabajan em las unidades de cuidados intensivos y 
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lamaternidadmaterna neonatal. Se realizóunestudiodescriptivo, el enfoque cuantitativo 

de corte transversal, realizado con 50 enfermeros. Para recogerlosdatos se utilizo el 

“Questionário de Atitudes de Segurança”, una adaptación cultural para elportuguésdel 

instrumento de La Organización Mundial de La Salud titulado 

ActitudesSeguridadCuestionario (SAQ) Short Form 2006. Laspuntuaciones de domínio 

analizadosfueronligeramente superiores em la UCI em comparación a la UCI Neonatal 

materna. Sin embargo, ninguno de los sectores que hansufrido La puntuación mínima 

ideal de 75. 

Palabras clave: Clima de seguridad; Cultura de seguridad; Seguridad del paciente; 

Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 Admitir o fato de que os profissionais da saúde são passíveis de erros e que estes 

podem ocasionar danos naqueles que estão sob seus cuidados é por vezes desagradável. 

Afinal, falhas não ocorrem propositalmente. Estuda-se durante anos para desenvolver 

atividades que favoreçam a saúde do paciente; quando o contrário ocorre é porque algo 

não foi executado como o esperado.  

Errar no cenário da saúde implica expor o paciente a riscos, podendo causar 

danos irreversíveis ou até mesmo levar à morte. Assim, estudos nessa área são 

necessários a fim de nortear a criação de mecanismos que diminuam os danos causados 

pelos erros, que, apesar de muitas vezes serem evitáveis, são inatos do ser humano. 

Erro pode ser definido como “o fracasso das ações planejadas para alcançar o 

objetivo pretendido”
1:57

.  Quando é visto na abordagem do sistema, a premissa básica é 

que os seres humanos são falíveis e os erros podem acontecer mesmo nas melhores 

organizações. Estes são vistos como consequências e não causas, tendo sua origem não 

tanto na natureza humana, mas sim em fatores sistêmicos
2
. 

Pouco se sabe sobre a extensão de lesões causadas pelo cuidado inseguro nos 

países em desenvolvimento, e nestes pode ser maior do que em países desenvolvidos, já 

que nos primeiros há restrições de infraestrutura, tecnologia e recursos humanos.
3
 

A segurança do paciente pode ser alcançada através de três ações 

complementares: evitar a ocorrência de eventos adversos, torná-los visíveis e minimizar 

seus efeitos, quando estes ocorrerem. Para tanto, fazem-se necessários: (1) habilidade 

em aprender com os erros através de relatórios de notificação, investigação habilidosa 

dos acidentes e responsabilidade no compartilhamento destas informações; (2) 
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capacidade de antecipar os erros e identificar as fragilidades dos sistemas que 

contribuem para ocorrência de eventos adversos; (3) identificar recursos já existentes 

dentro e fora da instituição de saúde; (4) aperfeiçoar o sistema de distribuição de 

medicamentos nos serviços de saúde
4
. 

 Mensurar o clima de segurança de uma instituição possibilita ter uma noção de 

como está fundamentada a cultura de segurança, apontando as mudanças que devem ser 

implementadas com vistas à segurança do paciente. Dessa forma, questiona-se: qual o 

clima de trabalho em equipe e o clima de segurança percebidos pelos profissionais de 

enfermagem que atuam nas unidades de terapia intensiva de uma maternidade-escola 

em Natal/RN?  

Os profissionais de saúde que prestam cuidado ao paciente, incluindo os 

enfermeiros, são fundamentais no processo de evitar erros, impedir decisões errôneas 

referentes aos cuidados e também de assumir um papel de liderança no avanço e na 

utilização de estratégias que promovam a segurança e qualidade da assistência
8
.  

Frente ao exposto, o objetivo deste estudo foi identificar o clima de trabalho em 

equipe e o clima de segurança percebidos pelos profissionais de enfermagem que 

atuavam nas unidades de terapia intensiva de uma maternidade-escola em Natal/RN, 

através do Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O dano não intencional causado a pacientes que são submetidos a tratamentos de 

saúde não é um fenômeno novo, pois Hipócrates já havia dito há dois mil anos 

“primeiro, não cause dano”. O registro mais antigo deste problema data do século XVII 

a. C., onde a resposta era clara e exclusivamente punitiva, como por exemplo, um 

cirurgião poderia até ter sua mão cortada
6,7

.  

 Até recentemente erros associados à assistência eram vistos como uma resposta 

inevitável da medicina moderna ou até mesmo uma infelicidade causada por maus 

prestadores desses serviços. Essa forma de pensar começou a mudar em 1999, através 

da publicação do relatório “Errar é Humano” (To Err is Human: Building a Safer 

Health System) pelo Institute of Medicine (IOM), o qual estimou que entre 44.000 e 

98.000 americanos morrem anualmente em decorrência de erros da assistência à saúde. 

Esse elevado número despertou uma grande atenção da mídia e da população para a 

questão da segurança do paciente
7
.  
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Atualmente, as soluções que visam melhorar a segurança oferecem aos pacientes 

uma abordagem mais construtiva, na qual o sucesso é determinado pela capacidade dos 

profissionais de saúde de trabalharem em equipe e de manterem uma comunicação 

efetiva entre si e com os pacientes, além da cuidadosa definição dos processos de 

prestação da assistência e seus sistemas de apoio
3
. 

Segundo o relatório “Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient 

Safety Practices”, da Agency for Healthcare Research and Quality, dos Estados Unidos, 

a prática da Segurança do Paciente é um tipo de processo ou estrutura cuja aplicação 

reduz a probabilidade de eventos adversos resultantes da exposição a uma gama 

dedoenças e procedimentos no sistema de saúde
8
. Ela não está focada apenas em uma 

assistência à saúde livre de danos, mas sim que seja realizada no momento certo, de um 

modo eficaz e equânime, e que seja baseada na melhor informação científica e também 

nas necessidades integrais e individuais tanto do paciente como de sua família
9
.  

Nesse sentido, organizações americanas de grande repercussão internacional, 

como a Joint Commission on Accreditation of Helthcare Organizations (JCAHO), o 

Institute of Medicine (IOM) e o Institute for Safe Medical Practices (ISMP), criam e 

revisam modelos que asseguram o aprimoramento de sistemas objetivando, 

principalmente, a prevenção de erros na manutenção da segurança na assistência à 

saúde
10

. A partir disso, a segurança do paciente passou ganhar destaque, surgindo 

estudos que utilizam instrumentos que mensuram o clima de segurança
11

.  

Um desde instrumentos é o Safety Attitudes Questionnaire  (SAQ) – Short Form 

2006, que pode fornecer informações a respeito dos fatores que precisam ser 

implementados na instituição e que influenciam no clima de segurança, como trabalho 

em equipe, satisfação no trabalho e condições de trabalho, por exemplo
12

.  O SAQ é a 

versão genérica do instrumento que mensura o clima de segurança percebido pelos 

profissionais. Esse instrumento foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade do 

Texas (Eric Thomas, John B Sexton e Robert L Helmreich) e foi escolhido devido às 

suas qualidades psicométricas e por ser o instrumento mais utilizado para mensurar o 

clima de segurança em hospitais
13

. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo do tipo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado 

nas Unidades de Terapia Intensiva Materna e Neonatal de uma maternidade-escola na 

cidade de Natal/RN, referência para gravidez e nascimento de alto risco no estado. 
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Participaram do estudo 50 profissionais de enfermagem, de nível médio e 

superior, de um total de 76 que estavam nas escalas dos referidos setores havia pelo 

menos um mês e com a carga horária mínima de 20 horas semanais, sendo excluídos da 

pesquisa bolsistas e estagiários. 

A coleta de dados se deu no período de julho a outubro de 2013, sendo utilizados 

dois instrumentos: o primeiro foi um questionário com a finalidade de coletar dados 

sociodemográficos dos sujeitos, e o segundo, o Questionário de Atitudes de Segurança, 

uma adaptação transcultural para a língua portuguesa do instrumento da Organização 

Mundial da Saúde intitulado Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 

2006
12

. 

O instrumento contém 41 itens subdivididos em seis domínios: clima de trabalho 

em equipe, satisfação no trabalho, percepção da gerência da unidade e do hospital, clima 

de segurança, condições de trabalho e percepção do estresse. O escore final da escala 

varia de 0 a 100, onde 0 equivale à pior percepção do clima de segurança e 100 equivale 

à melhor percepção. São considerados valores positivos quando o escore é maior ou 

igual a 75. A pontuação é assim ordenada: discorda totalmente (A) corresponde a 0 

pontos; discorda parcialmente (B) corresponde a 25 pontos; neutro (C) equivale a 50 

pontos; concorda parcialmente (D) corresponde a 75 pontos; e concorda totalmente (E) 

equivale a 100 pontos. 

Dessa forma, as questões são agrupadas por domínios e a soma das respostas 

para as questões em cada domínio é divida pelo número de questões em cada área. Por 

exemplo, o domínio reconhecimento de estresse é composto por quatro perguntas. Se o 

entrevistado respondesse para cada uma delas, respectivamente, “neutro, concordo um 

pouco, neutro e discordo um pouco”, a pontuação nessa área ficaria 

(50+75+50+25)/4=50. Neste manuscrito foram apresentados os resultados relacionados 

aos dois primeiros domínios do SAQ: clima de trabalho em equipe e clima de 

segurança, que juntos somam 13 itens. 

Os profissionais foram abordados em seu próprio local de trabalho, no momento 

em que tiveram disponibilidade de preencherem o instrumento. Foram explicados aos 

participantes o objetivo da pesquisa, o preenchimento do instrumento e o tempo 

aproximado para este procedimento (em média 15 minutos). Aqueles que aceitaram 

participar receberam um envelope contento duas cópias do TCLE (uma cópia ficava 

com o pesquisado), uma cópia colorida do SAQ, um lápis número 2 e uma borracha, 

caso o participante quisesse alterar alguma resposta. 
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Os dados coletados foram analisados quantitativamente através da organização 

em banco de dados eletrônico no Microsoft Excel 2010 e exportados para planilha de 

um software eletrônico de acesso livre onde foram codificados, tabulados, e analisados 

mediante estatística descritiva. 

Este projeto foi submetido à Plataforma Brasil e teve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) sob o 

nº 309.540 e CAAE 16489713.7.0000.5537. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 50 profissionais de enfermagem participantes do estudo, 31 eram da UTI 

Neonatal, e 19, da UTI Materna. A categoria desses profissionais está distribuída na 

Tabela 1. 

  

Tabela 1: Distribuição por categoria profissional dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Natal/RN, 2013 

UTI Neonatal UTI Materna 

Enfermeiros 10 Enfermeiros 03 

Chefes de enfermagem 0 Chefes de enfermagem 01 

Auxiliares de 

Enfermagem/Técnicos 

de enfermagem 

19 Auxiliares de 

Enfermagem/Técnicos 

de enfermagem 

15 

Enfermeiros Residentes 02 Enfermeiros Residentes 0 

 

A amostra foi predominantemente feminina, havendo apenas dois sujeitos do 

sexo masculino, ambos da UTI Neonatal. Tal fato é característico da enfermagem, já 

que desde os primórdios o cuidado aos enfermos é uma atividade exercida geralmente 

por mulheres. A média de idade foi de 35,58 anos na UTI Neonatal, com mediana de 33, 

máxima de 52 e mínima de 26. Dados bem semelhantes foram encontrados na UTI 

Materna, onde a média de idade foi 35,84 anos, com mediana de 33, máxima de 51 e 

mínima de 26. 

Quanto ao tempo de formação em anos, na UTI Neonatal a média foi de 10,54 

anos, com mediana de 5, máxima de 30 e mínima de 2. Já na UTI Materna, os 

respondentes estavam formados a um tempo médio de 10,1 anos, com mediana de 08, 

máxima de 30 e mínima de 2 anos. Com relação ao tempo que trabalhavam na 

maternidade em questão, nos dois setores a maioria dos sujeitos atuavam ali havia 
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menos de cinco anos, sendo 61,29% dos que trabalhavam na UTI Neo e 73,68% na UTI 

Materna. Tal fato pode ser explicado pelo alto número de profissionais que atuam no 

serviço sob regime celetista, contratados por uma fundação vinculada à UFRN, o que 

implica em grande rotatividade, podendo comprometer a qualidade do cuidado, e, 

consequentemente, a segurança do paciente. 

No que se refere ao grau de formação, 36,84% dos profissionais da UTI 

Neonatal possuíam o grau de especialista, 36,84%, o curso técnico de enfermagem, e 

26,32% eram graduados. Já na UTI Materna, 45,16% eram especialistas, 32,25% 

possuíam apenas o curso técnico em enfermagem e 22,58% eram graduados. 

Os escores encontrados nos domínios “Clima de trabalho em equipe” e “Clima 

de segurança” do SAQ foram apresentados na Tabela 02. Os seis primeiros itens 

correspondem ao primeiro domínio, o qual compreende a qualidade do relacionamento e 

a colaboração entre os membros de uma equipe; enquanto que os demais, de 7 ao 13, 

correspondem ao segundo domínio, o qual avalia a percepção dos profissionais quanto 

ao comprometimento organizacional para a segurança do paciente. 

 

Tabela 2: Escores dos domínios “Clima de trabalho em equipe” e “Clima de Segurança” 

encontrados entre os profissionais de enfermagem das UTIs Materna e Neonatal. 

Natal/RN, 2013 

Itens UTI Neonatal UTI Materna 

Média Mediana Média Mediana 

Domínio: “Clima de trabalho em equipe”     

1. As sugestões do enfermeiro são bem recebidas 

nesta área. 

74,19 75 78,94 100 

2. (R) Nesta área, é difícil falar abertamente se eu 

percebo um problema com o cuidado do paciente. 

45,83 75 55,26 0, 25 e 75 

3. Nesta área, as discordâncias são resolvidas de 

modo apropriado (ex: não quem está certo, mas o 

que é melhor para o paciente). 

66,12 100 67,10 75 

4. Eu tenho o apoio que necessito de outros 

membros da equipe para cuidar dos pacientes. 

83,06 100 82,89 100 

5. É fácil para os profissionais que atuam nesta área 

fazerem perguntas quando existe algo que eles não 

entendem. 

78,33 100 86,84 100 

6. Os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) daqui 

trabalham juntos como uma equipe bem 

70,16 75 77,63 75 



39 

 

coordenada. 

Escore final do Domínio 01 69,61 75 e 100 74,77 75 e 100 

Domínio: Clima de segurança     

7. Eu me sentiria seguro(a) se fosse tratado aqui 

como paciente. 

75 100 82,89 100 

8. Erros são tratados de maneira apropriada nesta 

área. 

62,5 75 72,36 75 

9. Eu conheço os meios adequados para 

encaminhar as questões relacionadas à segurança 

do paciente nesta área. 

74,19 100 73,68 100 

10. Eu recebo retorno apropriado sobre o meu 

desempenho. 

54,83 75 55,26 75 

11. (R) Nesta área, é difícil discutir sobre erros. 41,66 75 47,36 75 

12. Sou encorajado(a) por meus colegas a informar 

qualquer preocupação que eu possa ter quanto à 

segurança do paciente. 

81,45 100 85,52 100 

13. A cultura nesta área torna fácil aprender com os 

erros dos outros. 

72,5 100 68,42 100 

Escore final do Domínio 02 66,01 100 69,35 100 

Os itens com (R) são reversos. 

 

Percebe-se, portanto, que os escores dos domínios em questão foram 

ligeiramente mais elevados na UTI Materna se comparada à UTI Neonatal. Apesar 

disso, nenhum dos setores atingiu o escore mínimo de 75 nos dois domínios, valor que 

indicaria boa percepção do clima de segurança e trabalho em equipe por parte dos 

profissionais de enfermagem. 

No primeiro domínio, “Clima de Trabalho em equipe” (itens 1 a 6), embora os 

valores tenham sido considerados baixos, os profissionais de enfermagem concordaram 

totalmente ou em parte que as sugestões do enfermeiro são bem recebidas nessa área 

(84,21% na UTI Materna e 77,41% na UTI Neo), que as discordâncias são resolvidas de 

modo apropriado (68,42% na UTI Materna e 64,51% na UTI Neonatal), que eles tinham 

o apoio que necessitavam dos outros membros da equipe para cuidar dos pacientes 

(89,47% na UTI Materna e 87,41% na UTI Neo), que era fácil para os profissionais que 

atuavam nesta área fazerem perguntas quando existia algo que eles não entendiam 

(94,73% na UTI Materna e 74,19% na UTI Neonatal) e que os(as) médicos(as) e 

enfermeiros(as) do setor trabalhavam juntos como uma equipe bem coordenada 

(89,47% na UTI Materna e 70,95 na UTI Neonatal). 
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Discordâncias maiores foram encontradas no item 2, que foi calculado de modo 

reverso e se observou que 42,10% e 51,61% dos profisssionais da UTIs Materna e 

Neonatal respectivamente concordaram totalmente ou em parte que era difícil falar 

abertamente se um problema com o cuidado do paciente era percebido no setor. Este 

item diverge dos demais, levando a crer que os participantes da pesquisa tiveram 

dificuldade de interpretação no referido item. 

Tal resultado assemelha-se a estudo recentemente realizado em seis hospitais 

brasileiros, com diversas categorias profissionais, onde foram obtidas média de 69,4 e 

mediana de 75 para o domínio em questão
12

.  Porém, diverge com outro estudo 

realizado em 2010 na Suécia com uma categoria específica de profissionais 

(farmacêuticos), o qual obteve média de 83,2 com relação ao primeiro domínio
14

. 

A importância do trabalho de equipe na saúde vem crescendo desde que o 

relatório do IOM foi publicado. A maioria das pesquisas que relatam a redução de erros 

na área da saúde através de melhor trabalho de equipe tem sido conduzida em áreas 

específicas, como a sala de cirurgia, departamento de emergência, unidade de terapia 

intensiva (UTI) e equipes de emergência e trauma
15

. Pesquisa americana realizada em 

2004 concluiu que iniciativas no trabalho de equipe reduziram o número de cirurgias 

realizadas no local errado, melhoraram a continuidade da assistência para pacientes 

transferidos de hospital para unidades de enfermagem especializadas, diminuíram a 

rotatividade de enfermeiros e melhoraram as respostas críticas às emergências 

perinatais
16

. Outro estudo faz conexão entre maior uso de princípios de trabalho em 

equipe em UTIs e a diminuição de erros, aliada ao aumento da satisfação dos membros 

da equipe
17

. 

As instituições de saúde atendem pacientes cada vez mais graves, com 

tratamentos complexos que exigem recursos tecnológicos sofisticados, fazendo-se 

necessários esforço e colaboração entre profissionais, através de relacionamentos 

responsáveis e flexíveis, para alcançar uma cultura de segurança
18

. 

Quanto ao segundo domínio, “Clima de Segurança”, o qual compreende os itens 

de 7 a 13, o resultado assemelha-se, mais uma vez, com o estudo brasileiro de 2012, no 

qual foram obtidas para este domínio uma média de 64,4 e mediana de 75
12

. Outro 

estudo semelhante realizado em unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e clínicas 

médicas da Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos obteve médias para este 

domínio variando entre 60,5 e 69,9
19

. 
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Apesar do escore mais baixo, a maioria dos participantes se sentiria segura caso 

fosse tratada como paciente no setor em que atuava (84,21% na UTI Materna e 77,41% 

na UTI Neonatal). Eles consideraram que os erros eram tratados de maneira apropriada 

no setor (84,21% na UTI Materna e 54,83% na UTI Neonatal), conheciam os meios 

adequados para encaminhar as questões relacionadas à segurança do paciente (68,42% 

na UTI Materna e 74,19% na UTI Neonatal) e eram encorajados pelos colegas a 

informar qualquer preocupação que pudessem ter quanto à segurança do paciente 

(89,46% na UTI Materna e 79,19 na UTI Neonatal). 

Concordâncias menores, por sua vez, foram encontradas nos itens 10 e 13, 

porém a maioria ainda concordou que recebia o retorno apropriado sobre o seu 

desempenho (52,62% na UTI Materna e 58,06% na UTI Neonatal) e que a cultura na 

área tornava fácil aprender com os erros dos outros (52,63% na UTI Materna e 64,51% 

na UTI Neonatal); embora a maioria considerasse que ainda era difícil discutir sobre 

erros (47,36% na UTI Materna e 54,83% na UTI Neonatal). Tal qual ocorreu no item 2, 

acredita-se que a divergência encontrada no item 11 também se deveu à dificuldade de 

interpretação por parte dos sujeitos. 

Assim, tais resultados mostram a dificuldade ainda existente que a intituição de 

saúde em questão possui em lidar e aprender com os seus erros. A cultura de punição, 

que culpa o profissional e não avalia o contexto no qual o incidente de segurança 

ocorreu, contribui para a dificuldade em conversar sobre erros na assistência. Esse 

modelo, já ultrapassado, persiste na concepção de muitos gestores e instituições, 

levando à recorrência dos incidentes de segurança e não à sua prevenção
20

. 

Na busca de melhorar a segurança, lidar com o erro parece ser um dos aspectos 

mais frustrantes para os pacientes e profissionais. Muitas vezes, nem os fornecedores, 

nem as organizações de saúde informam quando um acidente ocorre, tampouco 

divulgam o que aprenderam quando o inquérito é realizado. Consequentemente, os 

mesmos erros continuam ocorrendo em muitos ambientes e os pacientes continuam a 

ser prejudicados por erros evitáveis
21

. 

Como dificuldades e limitações encontradas durante a realização do estudo, 

podem-se citar a dificuldade de interpretação do SAQ por parte dos profissionais de 

nível médio, os quais levavam mais tempo para preencher o instrumento se comparados 

aos enfermeiros, e também o tamanho da fonte utilizada no SAQ, que não pôde ser 

ampliada devido a recomendações de seus criadores, que dizem que o instrumente deve 

ter uma única página. 
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CONCLUSÕES 

Neste estudo, observaram-se através de um instrumento de mensuração do clima 

de segurança, o SAQ, itens relativos ao clima de segurança e de trabalho em equipe que 

contribuem para a segurança do paciente. Os setores em estudo obtiveram escores 

abaixo da média ideal de 75 em ambos os domínios, com destaque para as questões 

referentes à discussão de erros e problemas com relação aos cuidados com o paciente 

(itens 2 e 11), que tiveram os escores mais baixos. Tal fato significa um sinal de alerta 

para a instituição, indicando a necessidade de implementar ações que visem à segurança 

do paciente. Apesar disso, foram encontrados escores elevados em itens que estavam 

relacionados ao espírito de equipe (itens 4 e 12), indicando um ambiente propício às 

mudanças necessárias. 

Prestar um cuidado seguro ao paciente é objetivo de qualquer profissional e das 

instituições de saúde como um todo. Porém, os seres humanos são passíveis de erro, 

fazendo-se necessário conhecer os fatores organizacionais que influenciam na 

assistência, para assim estabelecer mecanismos e barreiras que dificultem a ocorrência 

de eventos adversos. 
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RESUMO: Estudo do tipo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, que 

teve como objetivo identificar a percepção dos profissionais de enfermagem que 

atuavam nas unidades de terapia intensiva de uma maternidade-escola em Natal/RN 

quanto à atuação da gerência das unidades e do hospital, no que se refere à segurança do 

paciente, através do Questionário Atitudes de Segurança (SAQ). Participaram do estudo 

50 profissionais de enfermagem, tanto do nível médio como do superior. Neste 

manuscrito foram apresentados os resultados relacionados ao quinto domínio do SAQ: 

percepção da gerência da unidade e do hospital, que contém seis itens. Em geral, os 

itens do domínio em questão obtiveram escores aquém do mínimo ideal de 75: 63,68 

para a UTI materna e 51,02 para a neonatal, caracterizando um evidente distanciamento 

entre a gestão e os profissionais que atuavam na assistência direta. 

Descritores: Segurança do paciente. Administração de serviços de saúde. Enfermagem. 

 

ABSTRACT: Study of descriptive, cross-sectional with a quantitative approach that 

aims to identify the perceptions of nurses working in the intensive care unit of a 

maternity school in Natal / RN as for the performance management of the units and the 

hospital regarding patient safety through the attitudes security Questionnaire (SAQ). 

The study included 50 nurses, both high level and higher. Perception of management of 

the unit and the hospital, which contains six items: In this manuscript related to the fifth 

domain of the SAQ results were presented. In general, the items of the domain in 

question had suboptimal scores 75 min: 63.68 to 51.02 and maternal ICU for neonatal, 

featuring a clear separation between the management and the professionals who work in 

direct care. 

Descriptors: Patient Safety. Health Service Administration.Nursing. 

 

RESUMÉN:Estudiodescriptivo, transversal, com abordajecuantitativo, que tiene como 

objetivo identificar las percepciones de lãs enfermeras que trabajan em La unidad de 

cuidados intensivos de una escuela de La maternidade en Natal / RN como para La 

gestión Del rendimiento de las unidades y el hospital em relación com laseguridaddel 

paciente a través Del Cuestionario de Actitudes de Seguridad (SAQ). Em el estúdio 

participaron 50 enfermeras, tanto de alto nivel y alto. Percepción sobre lagestión de 

launidad y el hospital, que contiene seis elementos: En este manuscrito relacionado 

conel quinto dominio de los resultados Del Cuestionario de auto evaluación se 

presentaron. En general, los elementos Del domínio em 

cuestiónteníanpuntuacionessubóptimos 75 min: 63,68 a 51,02 y UCI neonatal para la 

madre, con una clara separación entre ladirección y losprofesionales que trabajan em La 

atencióndirecta. 

Descriptores: Seguridaddel paciente. Administración de losservicios de salud. 
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INTRODUÇÃO 

 Uma assistência de enfermagem livre de danos ao paciente tem sido uma 

preocupação crescente nas últimas décadas. Porém, nem sempre foi assim. Até 

recentemente, erros associados à assistência eram vistos como uma resposta inevitável a 

quem se submetia a tratamentos de saúde ou até uma infelicidade causada por maus 

prestadores desses serviços.
1
 

Tal forma de pensar começou a mudar a partir de 1999, através da publicação do 

relatório “Errar é Humano” (To Err is Human: Building a Safer Health System) pelo 

Institute of Medicine (IOM), o qual estimou que entre 44.000 e 98.000 americanos 

morrem anualmente em decorrência de erros na assistência à saúde. Esse elevado 

número despertou uma grande atenção da mídia e da população para a questão da 

segurança do paciente.
1,2 

Medir e compreender a cultura de segurança de uma organização vem se 

tornando uma importante ferramenta de diagnóstico no intuito de avaliar a qualidade 

dos cuidados prestados
3
; uma vez que esta está relacionada com as crenças e percepções 

coletivas dos trabalhadores a respeito da organização e segurança das suas operações no 

local de trabalho.
4 

Uma cultura positiva de segurança do paciente é reconhecida como uma 

condição essencial para melhorar a segurança do paciente. Esta deve ser estudada em 

unidades de cuidados que estejam próximas ao cliente, e as intervenções para melhorar 

a segurança do paciente devem ter como objetivo não só os funcionários, mas também a 

unidades organizacionais.
5 

No contexto das instituições de saúde, a percepção da gerência por parte do 

profissional é um fator importante para a garantia da segurança do paciente, uma vez 

que esta reflete a concordância do profissional quanto às ações da gerência ou da 

administração do hospital e da unidade relacionadas à segurança do paciente.
6  

Criar 

uma atmosfera positiva no ambiente de trabalho, propiciando um diálogo aberto sobre 

erros, um ambiente não punitivo e treinamento contínuo dos profissionais são algumas 

das principais ações da administração do hospital e da unidade que podem causar 

impacto positivo na segurança do paciente.
7 

A qualidade da assistência, vista como um objetivo a ser alcançado, exige uma 

avaliação das ações realizadas cotidianamente, no contexto em que elas ocorrem. Para 

analisar a assistência de um determinado setor é preciso estabelecer parâmetros 
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mensuráveis.
8
 Uma possibilidade para tal é a utilização de instrumentos capazes de 

mensurar o clima de segurança, como o Safety Attitudes Questionnaire  (SAQ) – Short 

Form 2006. 

Nesse contexto, questiona-se: a equipe de enfermagem que atua nas unidades de 

terapia intensiva de uma maternidade-escola em Natal/RN aprova as ações da gerência 

quanto às questões de segurança do paciente? 

O objetivo deste estudo foi identificar a percepção dos profissionais de 

enfermagem que atuavam nas unidades de terapia intensiva de uma maternidade-escola 

em Natal/RN quanto à atuação da gerência das unidades e do hospital no que se refere à 

segurança do paciente, através do Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ). 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado com 50 profissionais de enfermagem de nível médio e superior, 

de um total de 76 que atuavam nas Unidades de Terapia Intensiva Materna e Neonatal, 

elencadas como campo de pesquisa, pertencentes a uma maternidade-escola referência 

para gravidez e nascimento de alto risco no Rio Grande do Norte, Brasil. 

Como critério de inclusão consideraram-se o tempo mínimo de atuação 

profissional de três meses em qualquer um dos dois setores referenciados e carga 

horária mínima de 20 horas semanais. Foram excluídos bolsistas e estagiários. 

A coleta de dados se deu no período de julho a outubro de 2013 e constou da 

aplicação de dois instrumentos: um que apurou os dados sociodemográficos dos 

sujeitos, e o Questionário de Atitudes de Segurança, uma adaptação transcultural para a 

língua portuguesa do instrumento da Organização Mundial da Saúde intitulado Safety 

Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006
9
. O SAQ é a versão genérica do 

instrumento que mensura o clima de segurança percebido pelos profissionais, 

desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Texas (Eric Thomas, John B 

Sexton e Robert L Helmreich) e escolhido devido às suas qualidades psicométricas e 

por ser o instrumento mais utilizado para mensurar o clima de segurança em hospitais.
10 

O SAQ contém 41 itens subdivididos em seis domínios: clima de trabalho em 

equipe, satisfação no trabalho, percepção da gerência da unidade e do hospital, clima de 

segurança, condições de trabalho e percepção do estresse. O escore final da escala varia 

de 0 a 100, onde 0 equivale à pior percepção do clima de segurança e 100 equivale à 

melhor percepção. São considerados valores positivos quando o escore é maior ou igual 
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a 75. A pontuação é assim ordenada: discorda totalmente (A) corresponde a 0 pontos; 

discorda parcialmente (B) corresponde a 25 pontos; neutro (C) equivale a 50 pontos; 

concorda parcialmente (D) corresponde a 75 pontos; e concorda totalmente (E) equivale 

a 100 pontos. Dessa forma, as questões são agrupadas por domínios e a soma das 

respostas para as questões em cada domínio é divida pelo número de questões em cada 

área. Neste manuscrito foram apresentados os resultados relacionados ao quinto 

domínio do SAQ: percepção da gerência da unidade e do hospital, que contém seis 

itens. 

Os profissionais foram abordados em seu próprio local de trabalho, considerando 

suas disponibilidades em preencherem os instrumentos. Foram explicados aos 

participantes o objetivo da pesquisa, o preenchimento do SAQ e o tempo aproximado 

para este procedimento (em média 15 minutos). Aqueles que aceitaram participar 

receberam um envelope contento duas cópias do TCLE (uma cópia ficava com o 

pesquisado), uma cópia colorida do SAQ, um lápis número 2 e uma borracha, caso o 

participante quisesse alterar alguma resposta, conforme recomendações originais para 

preenchimento desse instrumento. 

Os dados coletados foram analisados quantitativamente através da organização 

em banco de dados eletrônico no Microsoft Excel 2010 e exportados para planilha do 

software estatístico de livre acesso, onde foram codificados, tabulados, e analisados 

mediante estatística descritiva. 

Este projeto foi submetido à Plataforma Brasil e teve aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) sob o 

nº 309.540 e CAAE 16489713.7.0000.5537. 

 

RESULTADOS  

  

Dos 50 profissionais de enfermagem participantes do estudo, 31 eram da UTI 

Neonatal, sendo 10 enfermeiros, 19 auxiliares/técnicos de enfermagem e  dois 

enfermeiros residentes; e 19 da UTI Materna, dos quais três eram enfermeiros, um era o 

chefe de enfermagem e 15 auxiliares/técnicos de enfermagem. A amostra foi 

predominantemente feminina, havendo apenas dois sujeitos do sexo masculino, ambos 

da UTI Neonatal. As características dos respondentes encontram-se descritas no Quadro 

1. 
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Quadro 1 – Características dos profissionais de enfermagem das UTIs materna e 

neonatal de uma maternidade escola de Natal/RN, Brasil, 2013 

Característica UTI MATERNA UTI NEONATAL 

Idade (anos) 
Média: 35,84 

Máxima: 51 

Mínima: 26 

Média: 35,58 

Máxima: 52 

Mínima: 26 

Tempo de formação 

(anos) 

Média: 10,1 anos 

Máxima: 18 

Mínima: 02 

Média: 10,54anos 

Máxima: 30 

Mínima: 02 

Tempo em que atua na 

maternidade 

Menos de 05 anos: 73,68% 

Entre 06 e 10 anos: 10,53% 

Entre 16 e 20 anos: 15,79% 

Menos de 05 anos: 61,29% 

Entre 06 e 10 anos: 12,90% 

Entre 11 e 15 anos: 6,45% 

Entre 16 e 20 anos: 16,13% 

Acima de 21 anos: 3,22% 

Grau de formação 

Curso técnico: 32,25% 

Graduação: 22,58% 

Especialistas: 45,16% 

 

Curso técnico: 36,84% 

Graduação: 26,32% 

Especialistas: 36,84% 

 

 

 No que se refere ao domínio estudado, “Percepção da Gerência”, os itens do 

domínio em questão obtiveram, em geral, escores aquém do mínimo ideal, sendo a UIT 

Neonatal o ambiente onde a gerência foi vista com mais reprovação. Apenas dois itens 

na UTI materna atingiram o escore mínimo ideal de 75. Os itens 24 a 28 do instrumento 

avaliam tanto a gerência da unidade em questão quanto da maternidade como um todo. 

Os resultados encontram-se ilustrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Escores do domínio “Percepção da Gerência” de acordo com a percepção dos 

profissionais de enfermagem das UTIs Materna e Neonatal de uma maternidade escola 

de Natal/RN, Brasil, 2013 

Itens UTI Materna UTI Neonatal 

Média  Mediana Média  Mediana 

Domínio: “Clima de trabalho em equipe”     

24. A administração apoia meus esforços diários 

(unidade) 

68,42 100 62,20 75 

24. A administração apoia meus esforços diários 

(hospital) 

45,58 0 e 25 43,75 50 e 75 

25. A administração não compromete 

conscientemente a segurança do paciente (unidade) 

75 100 62,93 75 

25. A administração não compromete 

conscientemente a segurança do paciente (hospital) 

64,70 75 50,89 50 
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26. A administração está fazendo um bom trabalho 

(unidade) 

79,16 100 66,66 75 

26. A administração está fazendo um bom trabalho 

(hospital) 

58,33 50 45 75 

27. Profissionais problemáticos da equipe são 

tratados de maneira construtiva por nossa (unidade) 

71,05 75 52,67 50 

27. Profissionais problemáticos da equipe são 

tratados de maneira construtiva por nossa (hospital) 

54,41 75 43,10 50 

28. Recebo informações adequadas e oportunas 

sobre eventos que podem afetar meu trabalho do(a) 

(unidade) 

69,73 50 e 100 57,25 75 

28. Recebo informações adequadas e oportunas 

sobre eventos que podem afetar meu trabalho do(a) 

(hospital) 

54,41 75 e 100 45,83 75 

29. Nesta área, o número e a qualificação dos 

profissionais são suficientes para lidar com o 

número de pacientes. 

59,72 75 31,03 0 

Escore final 63,68 75 e 100 51,02 75 

 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição das respostas por item do domínio em 

questão. Nota-se que, assim como apresentado na tabela anterior, há significativa 

diferença entre os setores estudados, tanto no que diz respeito à aprovação das ações da 

gerência dos setores quanto da maternidade como um todo, sendo a UTI Materna o 

ambiente com melhores resultados. 

 

Tabela 2: Distribuição das respostas por item no domínio “Percepção da Gerência” de 

acordo com a percepção dos profissionais de enfermagem das UTIs materna e neonatal 

de uma maternidade escola em Natal/RN, Brasil, 2013 

Itens UTI Materna UTI Neonatal 

Discordo 

totalmente 

ou em 

parte (%) 

Neutro 

(%) 

Concordo 

totalmente 

ou em 

parte (%) 

Discordo 

totalmente 

ou em 

parte (%) 

Neutro 

(%) 

Concordo 

totalmente 

ou em 

parte (%) 

Domínio: “Clima de trabalho em 

equipe” 

      

24. A administração apoia meus 

esforços diários (unidade) 

21,06 10,53 68,42 19,36 22,58 51,61 

24. A administração apoia meus 

esforços diários (hospital) 

42,10 15,78 31,58 38,70 22,58 29,03 
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25. A administração não compromete 

conscientemente a segurança do 

paciente (unidade) 

15,79 10,53 73,68 22,58 12,90 58,07 

25. A administração não compromete 

conscientemente a segurança do 

paciente (hospital) 

23,52 0 63,19 32,26 

 

22,58 35,58 

26. A administração está fazendo um 

bom trabalho (unidade) 

5,26 15,79 73,68 19,36 9,68 67,74 

26. A administração está fazendo um 

bom trabalho (hospital) 

15,79 16,31 36,84 38,70 19,35 38,71 

27. Profissionais problemáticos da 

equipe são tratados de maneira 

construtiva por nossa (unidade) 

10,52 21,05 62,42 25,81 32,26 32,25 

27. Profissionais problemáticos da 

equipe são tratados de maneira 

construtiva por nossa (hospital) 

31,58 10,53 47,36 38,71 29,03 22,58 

28. Recebo informações adequadas e 

oportunas sobre eventos que podem 

afetar meu trabalho do(a) (unidade) 

10,53 31,58 57,89 29,03 22,58 48,38 

28. Recebo informações adequadas e 

oportunas sobre eventos que podem 

afetar meu trabalho do(a) (hospital) 

31,58 15,79 42,10 41,71 22,58 35,49 

29. Nesta área, o número e a 

qualificação dos profissionais são 

suficientes para lidar com o número 

de pacientes. 

31,57 3,22 43,63 61,29 6,45 25,80 

 

DISCUSSÃO 

 

Apesar de no senso comum ser considerado que a ocorrência de erro esteja 

atrelada única e exclusivamente à competência profissional, estudos mostram que 

aspectos da cultura organizacional têm um profundo efeito para a segurança do 

paciente.
11,12 

 Quando um erro ocorre, a questão importante não é quem errou, mas 

como e por que as defesas falharam
13

. A partir dessa forma de pensar, a gestão das 

intuições passa a ocupar um papel determinante nas questões relativas à segurança, 

tanto quanto aqueles profissionais que estão na ponta da assistência. 

No contexto deste estudo, foi investigado o grau de aprovação da gerência por 

parte dos profissionais de enfermagem que atuavam em duas UTIs de uma maternidade-

escola, que foi considerado baixo. Estudos realizados no Brasil e em outros países 
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encontraram resultados semelhantes: no Brasil foi obtido um escore de 47,02 para a 

gerência da unidade e 49,7 para a gerência do hospital, e mediana de 50 para ambos
6
; na 

China, uma média de 45,2
14

; na Irlanda, 46
15

; e em Baltimore (EUA) o escore foi de 

62,5.
16 

Quando comparada a gestão da unidade com a da maternidade como um todo, 

esta primeira foi mais bem avaliada pelos profissionais, nos dois setores, diferentemente 

do obtido no estudo brasileiro anteriormente citado.
6
 Em nenhum item do domínio 

estudado a gerência da maternidade obteve um escore mínimo ideal de 75. Os itens “a 

administração está fazendo um bom trabalho” e “a administração apoia meus esforços 

diários” obtiveram índices bem maiores de respostas que discordavam totalmente ou em 

parte, quando perguntados com relação à gerência da maternidade, se comparada à 

gerência do seu setor. Dessa forma, houve uma concordância entre os profissionais dos 

dois setores no que diz respeito à necessidade de melhorias relacionadas à gestão da 

instituição com vistas a um cuidado mais seguro. 

Tal achado pode ser explicado pelo fato de a gerência da unidade estar mais 

próxima e, consequentemente, mais acessível ao profissional do que a gestão da 

instituição. Assim, é natural que ele se sinta mais à vontade para discutir sobre erros e 

também mais bem apoiado pelo seu supervisor direto, além de conseguir visualizar 

melhor as atitudes tomadas por ele.  

O único item em que a gestão da maternidade foi mais bem avaliada, se 

comparada à unidade, foi o “recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos 

que podem afetar meu trabalho”, mas que, ainda assim, recebeu altos índices de 

desacordos e neutralidades nas duas esferas de gestão.  

Estudo que avaliou a cultura de segurança em duas unidades de terapia intensiva 

da Grande Florianópolis evidenciou falhas na gestão em falar sobre iniciativas 

organizacionais de segurança, políticas e expectativas aos profissionais da unidade, já 

que os gestores têm menos oportunidade de visualizar os riscos de segurança que 

normalmente fazem parte das situações vivenciadas nas unidades. Assim, há a 

necessidade de uma atitude mais proativa por parte dos gestores em busca da melhoria 

de coordenação entre a unidade e a gestão.
17

 

Quanto ao alto índice de neutralidade obtido no domínio estudado, semelhante 

ao estudo brasileiro
6
, acredita-se que tal fato possa ser explicado pelo medo dos 

profissionais em se posicionar, prevendo possíveis represálias, mesmo sendo explicado 

o sigilo absoluto no estudo. A possibilidade de os respondentes não terem entendido 
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corretamente a forma de preencher o instrumente neste domínio é remota, visto a grande 

quantidade de desacordos, total ou parcialmente, em comparação às neutralidades. 

Outro item que chamou bastante atenção foi “nesta área, o número e a 

qualificação dos profissionais são suficientes para lidar com o número de pacientes”, 

quando respondido na UTI neonatal, que obteve alto índice de desacordos ou 

neutralidades, além da menor média e mediana do estudo. Uma explicação para tal seria 

o alto número de bolsistas e contratos temporários no serviço. Índice ainda maior de 

desacordo também foi encontrado em um estudo realizado em 60 hospitais dos EUA, 

onde 87% dos profissionais discordaram totalmente ou em parte neste item.
18 

Assim, o gestor, seja da unidade ou do hospital, apesar de não atuar diretamente 

na assistência, possui importância fundamental na segurança do paciente, pois os fatores 

organizacionais interferem nesse processo tanto quanto aqueles relacionados aos 

profissionais que lidam diretamente com o enfermo.  

Em se tratando do ambiente da terapia intensiva, que, por suas características, é 

considerado um cenário assistencial de alto risco, tais fatores merecem uma análise 

particular, visto que essa unidade tem como característica um cuidado prestado de 

forma rápida, envolvendo muitos procedimentos e produzindo um grande número de 

informações, além de ser realizado por um número grande e variado de profissionais, 

que, devido à gravidade dos pacientes, trabalha sob um forte estresse, tornando-os mais 

susceptíveis ao erro.
8,17

 

 

CONCLUSÃO 

 

Estudar como as ações da gerência relacionadas à segurança do paciente são 

percebidas pelos profissionais é determinante para serem conhecidas as fragilidades da 

gerência e, dessa forma, subsidiar possíveis processos de mudanças nos setores e na 

instituição como um todo. 

Neste estudo em especial, foi visto que as ações da gerência relacionadas à 

segurança do paciente, tanto da unidade quanto da maternidade como um todo, foram 

reprovadas pelos profissionais de enfermagem, sendo os números mais baixos 

encontrados na gerência da maternidade. Tal fato pode comprometer diretamente a 

segurança do cuidado prestado no ambiente em questão, sobretudo quando se leva em 

consideração a influência dos fatores organizacionais nesse processo. 

Assim, ficou evidente a existência de um distanciamento entre a gestão e os 

profissionais que atuavam na assistência direta. Sugere-se que os laços entre essas duas 
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pontas do serviço sejam estreitados, pois uma relação saudável entre todos que fazem 

parte da instituição é condição necessária para se criar um bom ambiente e, 

consequentemente, um cuidado mais seguro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Ao traçar o perfil sociodemográfico dos respondentes dos dois setores estudados, 

constatou-se que estes eram, em sua maioria, mulheres, com 35 anos de idade e 10 anos 

de formação, que atuavam na maternidade havia menos de cinco anos como técnicas em 

enfermagem, algumas com grau de especialista.  

 Acerca da percepção dos profissionais de enfermagem quanto ao clima de 

segurança, foi visto que, nos domínios estudados, os setores obtiveram escores abaixo 

da média ideal de 75. Nos dois primeiros domínios, intitulados “Clima de trabalho em 

equipe” e “Clima de Segurança”, as questões referentes à discussão de erros e 

problemas com relação aos cuidados com o paciente apresentaram os escores mais 

baixos, como nos itens “Nesta área, é difícil abertamente se eu percebo um problema 

com o cuidado do paciente” (45,83 e 55,26 na UTI neonatal e materna, respectivamente) 

e “Nesta área, é difícil discutir sobre erros”, com escore de 41,66 na UTI neonatal e 

47,36 na UTI materna. 

Apesar disso, foram encontrados escores elevados em itens que estavam 

relacionados ao espírito de equipe, tais como “Eu tenho o apoio que necessito de outros 

membros da equipe para cuidar dos pacientes” (83,06 na UTI neonatal e 82,89 na UTI 

materna) e “Sou encorajado(a) por meus colegas a informar qualquer preocupação que 

eu possa ter quanto à segurança do paciente” (81,45 na UTI neonatal e 85,52 na UTI 

materna), indicando um ambiente propício às mudanças necessárias com vistas a um 

cuidado mais seguro. 

No domínio “Percepção da Gerência da Unidade e do Hospital”, os escores 

foram ainda mais baixos, em todos os itens, especialmente naqueles que se referiam à 

gerência da maternidade. Destaque para o item “Nesta área, o número e a qualificação 

dos profissionais são suficientes para lidar com o número de pacientes”, que obteve o 

escore de 31,03 quando perguntado na UTI neonatal, sendo o mais baixo do estudo. 

Assim, conclui-se que, na visão dos profissionais de enfermagem, a cultura de 

segurança da instituição falhava em diversos pontos, acarretando em um cuidado por 

vezes inseguro, prestado nos ambientes em questão, dada a grande influência dos fatores 

organizacionais na segurança do paciente. 

É importante ressaltar a relevância e pioneirismo do presente estudo, visto que o 

instrumento utilizado aqui foi recentemente traduzido e validado para a língua 

portuguesa, e esta foi a sua primeira utilização após esse processo. 
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É importante salientar também que os resultados obtidos dizem respeito à 

percepção dos profissionais de enfermagem dos setores, que, apesar terem sido a 

maioria quantitativa dos profissionais que constituíam a equipe de saúde, poderiam não 

representá-la. Dessa forma, para uma melhor visualização da cultura de segurança do 

paciente na instituição, faz-se necessário incluir as demais categorias profissionais, 

sendo esta uma sugestão para futuras pesquisas. 

Quanto às dificuldades e limitações encontradas durante a realização do estudo, 

podem-se citar a dificuldade de interpretação do SAQ, principalmente por parte dos 

profissionais de nível médio, os quais levavam mais tempo para preencher o 

instrumento se comparados aos enfermeiros, como também o tamanho da fonte utilizada 

no instrumento, que não pôde ser ampliada devido a recomendações de seus criadores. 
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“Cultura e clima de Segurança em Hospitais Universitários de Natal/RN: percepção dos 

profissionais”,venho através desta solicitar sua autorização para a coleta de dados nas 

unidades de internação (Alojamento Conjunto e Unidade de Terapia Intensiva Materna 

e Neonatal) da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), a qual abordará os 

profissionais de saúde lotados em tais setores. Informo que não haverá custos para a 

instituição e, na medida do possível, a pesquisa não irá interferir na operacionalização 

e/ou nas atividades cotidianas da mesma. 

Esclareço que tal autorização é uma pré-condição bioética para execução de 

qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em 

consonância com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Agradeço antecipadamente seu apoio e compreensão, certa de sua colaboração 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

DIRETORIA DE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Ilmo Sr. Prof. Dr. Kléber de Melo Morais 

Diretor Geral da Maternidade Escola Januário Cicco 

 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada 

“Cultura e clima de Segurança em Hospitais Universitários de Natal/RN: percepção dos 

profissionais” a ser realizada na Maternidade Escola Januário Cicco, pela Mestranda 

Liva Gurgel Guerra Fernandes, sob orientação da Profa. Dra. Nilba Lima de Souza, que 

terá como objetivo identificar a cultura de segurança percebida pelos profissionais de 

saúde das unidades de internação de dois hospitais universitários de Natal/RN através 

do Questionário de atitudes de Segurança (SAQ), necessitando, portanto, acesso aos 

dados a serem colhidos no Alojamento Conjunto e Unidade de Terapia Intensiva e 

Neonatal. Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome deste hospital possa 

constar no relatório final bem como em futuras publicações na forma de artigo 

científico. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 196/96 que trata da 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados 

tão somente para realização deste estudo. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, 

agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Natal,          de                  de 2013. 

 

________________________________ 

Liva Gurgel Guerra Fernandes 

Mestranda em Enfermagem / Responsável pelo projeto 

 

 

( )Concordamos com a solicitação                 ( )Não concordamos com a solicitação  

 

 

 

___________________________ 

Prof. Dr. Kléber de Melo Morais 

Diretor Geral da Maternidade Escola Januário Cicco 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

 

 

DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Cultura e clima de Segurança em Hospitais 

Universitários de Natal/RN: percepção dos profissionais. 

 

ORIENTADOR RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Nilba Lima de Souza 

 

PESQUISADOR: MestrandaLiva Gurgel Guerra Fernandes 

 

Após conhecimento do propósito desta pesquisa, seus objetivos e métodos, 

declaramos que: 

( ) Autorizamos a coleta de dados na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). 

( ) Não autorizamos a coleta de dados na MEJC referente a pesquisa em questão. 

 

Quanto ao relatório técnico-científico: 

( ) Requeremos a apresentação dos resultados parciais e finais na instituição. 

( ) Não requeremos a apresentação dos resultados parciais e finais na instituição. 

 

Quanto à divulgação dos resultados: 

( ) Autorizamos e requeremos a citação do nome da MEJC nos resultados publicados 

em congressos, simpósios ou atividades semelhantes, bem como em jornais, revistas e 

periódicos nacionais ou estrangeiros, seja no Título, Resumo (Abstract) ou na 

Metodologia do estudo publicado como artigo  científico. 

( ) Não autorizamos ou requeremos menção do nome da instituição na publicação dos 

resultados do estudo. 

 

Sugestões e comentários: ________________________________________________ 

 

 

 

Natal, RN, ____/_____/______ 

 

 

 

____________________________ 

 

Prof. Dr. Kléber de Melo Morais 

Diretor Geral da Maternidade Escola Januário Cicco 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

Este é um convite para você participar, voluntariamente, do estudo intitulado 

“Cultura e clima de segurança em Hospitais Universitários de Natal/RN: percepção dos 

profissionais”, que tem como pesquisador responsável a Enfermeira e Mestranda Liva 

Gurgel Guerra Fernandes.  

Trata-se de uma pesquisa importante, pois tem o objetivo de Identificar a cultura 

de segurança percebida pelos profissionais de saúde das unidades de internação de dois 

hospitais universitários de Natal/RN através do Questionário de Atitudes de Segurança 

(SAQ). 

Dessa forma, através desse estudo será possível conhecer o clima de segurança da 

instituição que o Sr.(a) atua, obtendo dados sobre o que precisa ser melhorado no hospital 

para obter uma assistência mais segura. Apresenta também, importante papel didático na 

formação de profissionais de saúde através da ampliação da produção científica e, 

consequentemente, renovação dos conhecimentos nesta área.  

A coleta da dados da pesquisa se dará em uma única etapa. Caso você decida 

participar, você deverá preencher dois instrumentos: o primeiro destinado a coletar dados 

sócio-demográficos dos participantes, e o segundo denominado Questionário Atitudes de 

Segurança, quepermitirá a mensuração do clima de segurança da instituição. O instrumento 

consiste em questões de múltipla escolha e seu preenchimento, de acordo com seus criadores, 

leva aproximadamente 15 minutos. 

Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos. Você poderá se sentir 

inibido em abordar temas relacionado ao seu ambiente de trabalho por medo de represálias. 

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas mediante a 

autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e pesquisador, ficando 

estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações recebidas e sua identidade por parte do 

pesquisador. 

Você será abordado no seu turno de trabalho, no próprio ambiente hospitalar, 

logo não haverá deslocamento extra, gastos com alimentação ou outros eventuais. 

Apesar disso, a pesquisadora responsável assume a responsabilidade de dar assistência 

integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. Se você tiver algum 

gasto pela sua participação nessa pesquisa ou sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente da pesquisa, o reembolso e/ou indenização cabíveis serão assumidos pela 

pesquisadora. 

Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. Nós 

assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros (outras 

pessoas). Somente os pesquisadores que estão trabalhando na pesquisa terão acesso aos dados 
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coletados, os quais serão armazenados no Departamento de Enfermagem da UFRN por um 

período de 05 anos. Em qualquer relatório ou publicação resultante deste trabalho a 

identificação dos participantes não será revelada.  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se a fazer parte 

do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o andamento do trabalho 

de pesquisa. Os benefícios em participar deste estudo oferecendo subsídios para readequação 

do serviço no que diz respeito ao clima de segurança institucional, beneficiando profissionais 

e pacientes. 

Durante e após o término da pesquisa você receberá toda assistência e 

acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar em contato 

com a Mestranda Liva Gurgel Guerra Fernandes no Departamento de Enfermagem da UFRN, 

localizado no Campus universitário, Lagoa Nova - Natal - RN - CEP. 59.078-970. Telefone: 

(84) 3215-3889. E-mail: livinha.guerra@hotmail.com. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Cultura e clima de segurança em Hospitais Universitários de Natal/RN: 

percepção dos profissionais”, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Natal, ___ de ___________ de 201_. 

 

 

 

____________________________________________ 

Liva Gurgel Guerra Fernandes 

(Pesquisador Responsável) 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP 59072-970, Fone 3215 3196 

 

Título da pesquisa: Cultura e clima de segurançaem hospitais universitários de 

Natal/RN: percepção dos profissionais 

 

 

Instrumento de caracterização sócio demográfica dos profissionais 

 

 

1.Sexo: feminino ( ); masculino ( )  

2. Idade (em anos): ___________  

3. Estado civil: solteiro (  ); casado//união estável (  ); viúvo (  ); 

divorciado/desquitado (  ) 

4. Tempo de formação (em anos): _________.  

6. Grau de formação: graduado ( ); especialista ( ); mestre ( ); doutor ( )  

7. Tempo que trabalha no hospital:  

Menos de 5 anos ( ); De 6 a 10 anos ( ); De 11 a 15 anos ( );  

De 16 a 20 anos ( ); Acima de 21 anos ( );  

8. Setor que trabalha no hospital: ______________________________ 

9. Número de vínculos institucionais:  

Um vinculo ( ) ; dois vínculos( ); três vínculos ( ); acima de três vínculos ( )  

10. Setor que trabalha no outro vínculo: educação ( ) ; administrativa ( ); 

assistencial ( ) 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 

REVISTA ENFERMAGEM UERJ  

 

 

Normas para Publicação  

 

 

 

Política Editorial  

 

A Revista Enfermagem UERJ, criada em 1993, é um veículo de difusão científica da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Seu principal objetivo é publicar trabalhos originais e inéditos de autores brasileiros e 

de outros países, que contribuam para o conhecimento e desenvolvimento da 

Enfermagem, da Saúde e ciências afins. É uma revista trimestral, que publica resultados 

de pesquisa, estudos teóricos, revisões críticas da literatura e discussão de temas atuais e 

relevantes para os campos aos quais se destina.  

 

Caracteriza-se como periódico internacional, abrangendo predominantemente os  

países da América Latina e Caribe, embora também tenha circulação nos Estados  

Unidos, Canadá, França, Suécia, Portugal e Espanha.  

 

A proposta editorial da Revista vem ao encontro das tendências contemporâneas de 

integração e complementaridade de áreas de conhecimento, que levam em conta a 

vocação da Enfermagem para a diversidade e para a articulação das diferentes áreas. 

Adota a normalização dos "Requisitos Uniformes para manuscritos apresentados a 

periódicos biomédicos" (Estilo Vancouver), conforme matéria publicada pelo 

International Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE) e disponível em 

http:www.icmje.org/.  

 

O processo editorial da Revista Enfermagem UERJ visa a apresentar à comunidade 

científica textos que representem uma contribuição significativa para a área.  

 

A abreviatura de seu título é Rev Enferm UERJ, que deve ser usada em bibliografias, 

notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas.  

 

Submissão do Manuscrito  

 

1. A submissão dos manuscritos é feita on-line no site: 

http://www.facenf.uerj.br/revenfermuerj.html  

 

2.O nome completo de cada autor, sua instituição de origem, país, e-mail e síntese da 

biografia devem ser informados nos metadados e no corpo do artigo, logo abaixo dos 

títulos.  
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3.Os autores deverão enviar documento de Transferência de Direitos Autorais e 

Declaração de Responsabilidade. Estes documentos deverão ser elaborados conforme  

modelos da Revista (disponível na página web da Revista), digitalizados no formato  

PDF e anexados no processo de submissão.  

 

4.Os conceitos emitidos no manuscrito são de responsabilidade exclusiva do(s) 

autor(es), não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores e do Conselho 

Editorial.  

 

5.Caso a pesquisa envolva seres humanos, os autores deverão apresentar, também,  

declaração de que foi obtido consentimento dos sujeitos por escrito (consentimento  

informado), anexando cópia da aprovação do Comitê de Ética que analisou o estudo.  

Este documento deverá ser digitalizado no formato PDF e anexado no processo de  

submissão.  

 

6.O processo de revisão editorial só terá início se o encaminhamento do manuscrito  

obedecer às condições anteriores; caso contrário, todo o material será devolvido para  

adequação.  

 

7.Caso o manuscrito seja aprovado para publicação, todos os seus autores, sem exceção, 

deverão ser assinantes da Revista.  

 

Procedimentos da Comissão Editorial  

 

1.Os Editores recebem o material encaminhado para publicação e fazem uma primeira 

apreciação, no que se refere à adequação dos textos às normas de publicação e, se 

considerados potencialmente publicáveis, serão encaminhados para dois Consultores  

Ad Hoc.  

 

2.Os autores são comunicados sobre o recebimento do manuscrito pelo Editor, através 

de e-mail. Os autores deverão ficar atento à confirmação de recebimento, que será 

enviada pela Secretaria da Revista para o mesmo e-mail de remessa ou outro 

expressamente indicado.  

 

3.Os Consultores Ad Hoc emitem seus pareceres em três modalidades: aceito sem 

alterações; recomendando modificações ou recusando a publicação do manuscrito. No  

caso de recomendação com modificações, os autores serão notificados das sugestões,  

devendo cumpri-las num prazo de 30 dias, a partir do seu recebimento. Em caso de  

recusa, os autores serão notificados das razões que justificam a decisão. Os manuscritos 

recusados poderão ser reapresentados à Revista, desde que sejam amplamente 

reformulados, sendo considerados como contribuição nova. Cópias dos pareceres serão 

enviadas aos autores, exceto quando houver restrição expressa por parte do Consultor. 

Os originais não publicados serão destruídos após seis meses da finalização da 

tramitação editorial. 

 

 

4.A versão final do manuscrito, contendo as alterações solicitadas pelos consultores,  

será avaliada pelo Conselho Editorial, que tomará a decisão final acerca da publicação  

ou da solicitação de novas alterações.  
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5.Após aprovação do Conselho Editorial, será comunicado aos autores o volume e o  

fascículo da Revista no qual o artigo será publicado.  

 

6.No caso de aceitação para publicação, os Editores reservam-se o direito de introduzir  

pequenas alterações no texto, figuras e tabelas para efeito de padronização, conforme  

parâmetros editoriais da Revista e dos Requisitos Uniformes.  

 

7.O processo de avaliação por pares utiliza o sistema de blindreview, preservando a  

identidade dos autores e consultores. As identidades dos autores serão informadas ao  

Conselho Editorial apenas na fase final de avaliação.  

 

Direitos autorais  

 

A Revista Enfermagem UERJ detém os direitos autorais de todas as matérias 

publicadas. A reprodução total dos artigos em outras publicações requer autorização  

por escrito dos Editores. As citações (com mais de 500 palavras), reprodução de uma  

ou mais figuras, tabelas ou outras ilustrações devem ter permissão escrita dos Editores  

e dos autores.  

 

A reprodução de outras publicações pela Revista deverá obedecer aos seguintes 

critérios. As citações (com mais de 500 palavras), reprodução de uma ou mais figuras,  

tabelas ou outras ilustrações devem ter permissão escrita do detentor dos direitos 

autorais do trabalho original para a reprodução na Revista Enfermagem UERJ. A  

permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido.  

 

Composição do Manuscrito  

 

A Revista Enfermagem UERJ adota as normas de publicação "Requisitos Uniformes" 

(Estilo Vancouver). Os manuscritos submetidos devem ser redigidos em português, 

espanhol, inglês ou francês e apresentar as referências como última seção.  

 

Os textos deverão ser apresentados dentro de uma das seguintes modalidades:  

 

Artigo de Pesquisa - Investigação baseada em dados empíricos, que utilize metodologia 

científica e incluam introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussão, 

conclusão - limitados a 3.500 palavras;  

 

 Estudo Teórico - Análise de construtos teóricos, levando ao questionamento de 

modelos existentes na enfermagem e na saúde e a elaboração de hipóteses para futuras 

pesquisas - limitados a 3.000 palavras;  

 

Artigo de Revisão - corresponde à análise de um corpo abrangente e extenso de 

investigações, relativas a assuntos de interesse para o desenvolvimento da enfermagem 

e da saúde - limitados a 3.000 palavras;  

 

Atualidade - Texto reflexivo ou informativo sobre assunto relevante e atual, com 

perspectiva de interesse para a enfermagem e a saúde; intercâmbio de opiniões entre  

editores e leitores sobre trabalhos publicados - limitados a 2.500 palavras.  
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A contagem de palavras dar-se-á da Introdução ao fim da Conclusão, excluindo-se as 

referências e quaisquer figuras.  

 

Os textos deverão ser digitados em processador de texto Word for Windows, versão 

2007 ou anterior, papel tamanho A4, espaçamento entrelinhas 1,5, sem recuo de 

parágrafos, fonte Times New Roman tamanho 12, com formatação de margens superior, 

inferior, esquerda e direita de 2 cm, numeradas, embaixo e à direita, a partir da primeira 

folha.  

 

Não deverá ser utilizada nenhuma forma de destaque no texto (sublinhado, negrito, 

marcas d'água, aspas), exceto para títulos e subtítulos. Utilize apenas itálico em palavras 

ou expressões que realmente necessitem ser enfatizadas no texto impresso.  

 

A apresentação dos trabalhos deve ser encaminhada em um único arquivo, exceção feita 

às tabelas/figuras.  

 

O arquivo deve conter a seguintes informações em ordem:  

 

Título  

 Título pleno nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, não devendo exceder 15 

palavras. Não deve incluir siglas, nomes de cidades, países ou outras informações 

geográficas, nem chamadas para notas.  

 

· Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não devendo exceder seis palavras.  

 

Autoria   

Nomes dos autores e suas afiliações institucionais  

 

Resumo em Português   

O resumo deve ter entre 100 e 150 palavras. No caso de relato de pesquisa, o resumo 

deve incluir: problema investigado, objetivos do estudo, método de pesquisa contendo  

características pertinentes da amostra ou grupo de estudo, e procedimentos utilizados 

para a coleta e análise de dados, campo e período do estudo, resultados relevantes, 

conclusão ou suas implicações ou aplicações. Os resumos de revisão crítica, de estudo 

teórico ou de artigo de atualidades devem incluir: tema, objetivo, tese, construto sob 

análise ou organizador do estudo, fontes utilizadas e conclusões. Não inserir chamada 

para notas.  

 

Palavras-Chave  
Devem ser apresentadas quatro palavras-chave, digitadas em letra minúscula (apenas a 

letra inicial da primeira palavra deverá ser maiúscula) e separadas por ponto-e-vírgula. 

Devem ser escolhidas palavras que classifiquem o texto com precisão adequada, que 

permitam que ele seja recuperado junto com trabalhos semelhantes, e que possivelmente 

seriam evocadas por um pesquisador efetuando levantamento bibliográfico.  

Deverá ser dada preferência ao uso de descritores extraídos do vocabulário Descritores 

em Ciências da Saúde (LILACS), quando acompanharem os resumos em português, e 

do Medical SubjectHeadings (MESH), quando acompanharem os Abstracts. Se não 

forem encontrados descritores disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, 

poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido.  
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Se o texto e seu resumo inicial forem redigidos em português, apresentar o Abstract (em 

inglês) e o Resumen (em espanhol) obedecendo às mesmas especificações para a versão 

em português, seguidos de keywords e palabras clave, compatíveis e na mesma ordem 

de inserção das palavras-chave em português.  

 

Se o texto e seu resumo inicial forem redigidos em inglês, espanhol ou francês, 

apresentar dois resumos em idiomas diferentes, observando a seguinte ordem: 

português, inglês, espanhol ou francês.  

Corpo do Texto  

 

Não inicie uma nova página a cada subtítulo; separe-os utilizando uma linha em branco. 

Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma organização de 

reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de títulos e subtítulos que reflitam esta 

organização.  

 

As referências no texto a figuras e tabelas deverão ser feitas sempre acompanhadas do 

número respectivo ao qual se referem (não devem ser utilizadas as expressões “a tabela 

acima” ou “a figura abaixo”). Os locais sugeridos para inserção de figuras e tabelas 

deverão ser indicados no texto.  

 

As citações de autores deverão ser feitas conforme os exemplos apresentados na seção 

final deste texto, observando os Requisitos Uniformes (Estilo Vancouver).  

 

A transcrição na íntegra de um texto de até três linhas deve ser delimitada por aspas e 

numerada de acordo com a ordem de citação no texto. Uma citação literal com mais de 

três linhas deve ser apresentada em bloco próprio e sem aspas, começando em nova 

linha, com recuo de 2,5cm da margem esquerda. O tamanho da fonte para citações deve 

ser 12, como no restante do texto, sem destaque. Não empregar os termos op. cit, id. 

Ibidem. A expressão apud é a única a ser utilizada no texto ou notas. Apenas as obras 

consultadas e mencionadas no texto devem aparecer na lista de referências.  

 

A citação de trechos de depoimentos dos entrevistados deverá ser apresentada com 

recuo de 2,5cm da margem esquerda, em itálico, sem aspas e com a identificação 

fictícia do depoente (Ex: E1, E2, .)  

 

Referências  
Observar o Estilo Vancouver.  

Os artigos deverão apresentar o limite mínimo de 10 obras A formatação da lista de 

referências deve adotar espaço 1,5 e tamanho de fonte 12, sem parágrafo, recuo ou 

deslocamento das margens; o sobrenome dos autores em letras minúsculas, à exceção da 

primeira letra; os nomes secundários serão representados por suas iniciais em 

maiúsculas sem separação entre elas; não fazer destaques para títulos. Numerar as 

referências de forma consecutiva, conforme a ordem em que forem mencionadas pela 

primeira vez no texto e identificá-las pelo mesmo número sempre que citadas.  

 

Anexos  
Apenas quando contiverem informação original importante, ou destacamento 

indispensável para a compreensão de alguma seção do trabalho. Recomenda-se evitar 

anexos.  
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Tabelas  
 

O total de tabelas/figuras não deverá exceder a 3 (três) ilustrações. Apresentar uma 

tabela por arquivo separado do texto, com título numerado sequencialmente, compostas 

no software MS-Excel versão 2007 ou anterior. O comprimento da tabela não deve 

exceder 55 linhas, incluindo título, e largura de 8cm, 12cm ou 16cm.  

 

A tabela deverá ser digitada utilizando-se fonte Times New Roman tamanho 10 e 

espaçamento entrelinhas simples, sem qualquer forma de tabulação ou recuos de 

parágrafos.  

 

Figuras  

 

São consideradas como figura todas as ilustrações que não se enquadrem na definição 

de tabela; portanto, quadros, gráficos, desenhos, fotos, etc. Não são aceitas figuras 

coloridas ou com fundo reticulado (cinza).  

 

Apresentar uma figura por arquivo separado do texto, com título numerado 

sequencialmente e legenda, compostas nos softwares MS-Excel versão 2007 ou 

anterior, e arquivos com extensão TIF ou JPG. Não gravar em formato BMP ou 

compactados.  

 

A figura deverá ser formatada utilizando-se fonte Times New Roman tamanho 10 e 

espaçamento entrelinhas simples, sem qualquer forma de tabulação ou recuos de 

parágrafos.  

 

Ao usar scanner para reproduzir imagens, utilizar resolução de 300 DPI no modo tons 

de cinza.  

 

Não serão aceitos arquivos de figuras (gráficos, quadros e ilustrações) ou de tabelas 

construídos em outros processadores e colados como figura no Word.  

 

Notas  
 

As notas não-bibliográficas deverão ser reduzidas a um mínimo e colocadas em página 

separada do texto, identificadas e ordenadas por algarismos romanos, (não utilizar o 

recurso de inserir nota de rodapé, mas apenas digitá-las como parte normal do texto).  

 

Inserir agradecimentos às agências financiadoras, informação e outros, seguidas pelas 

demais observações relativas ao texto do trabalho.  

 

Exemplos de Citações no Corpo do Texto  
Não mencionar os nomes dos autores das citações. Indicar os números das obras 

conforme lista de referências do texto.  

 

Citação de um artigo/obra  

 

Após a citação, indicar o número sobrescrito da referência - conforme a ordem de 

menção pela primeira vez no texto.  
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Por exemplo, o primeiro trabalho mencionado no texto é de autoria de Mauro, Clos e 

Vargens e deve ser assim citado:  

 

Os estudos relatam avaliações sobre qualidade das revistas científicas1. 

 

Citação de dois artigos/obras consecutivos  

 

Após a citação, indicar os dois números sobrescritos das referências conforme a ordem 

de menção pela primeira vez, separados por vírgulas.  

Exemplo: .como os índices crescentes de violência urbana11,12.  

 

Citação de artigos/obras diversos não-consecutivos  

 

Devem ser relacionados os números dos autores, em ordem crescente, separados por 

vírgulas.  

Achados semelhantes foram confirmados4,6,8,10 em 2000.  

 

Para mais de dois artigos/obras consecutivos  

 

Vários especialistas1-6, 8-12 têm recomendado.  

O traço entre os números significa os autores de 1 a 6 e de 8 a 12.  

 

Citações de trabalho transcritas de fonte primária  

 

A citação de 8. Rodrigues BMRD, localizada na página 33, deve ser transcrita assim:  

[...] a fala é a maneira utilizada pelo ator-agente da ação para expressar suas vivências 

originárias numa relação face a face [...]8:33.  

Evitar citações de trabalho discutido em uma fonte secundária. 

 

Citação de comunicação pessoal  
Este tipo de citação deve ser evitado, por não oferecer informação recuperável por 

meios convencionais. Cartas, conversas (telefônicas ou pessoais) e mensagens não 

devem ser incluídas na seção de Referências, mas apenas no texto, na forma de iniciais 

e sobrenome do emissor e data, entre parênteses.  

Ex.: (S. L. Mello, comunicação pessoal, 15 de setembro de 1995).  

 

Exemplos de Lista de Referências  
A lista é enumerada, observando-se a ordem de menção pela primeira vez no texto, sem 

qualquer destaque. 

 

Artigo de revista científica  

Artigo-padrão  

 

Caldas NP. Repensando a evolução histórica da Faculdade de Enfermagem da UERJ: 

breve relato. Revenferm UERJ. 1997; 5:517-20.  

No referido exemplo, após o título abreviado do periódico (com um ponto 

final)especificar: ano da publicação, volume e páginas inicial e final do artigo. A 

paginação é sequencial por volume/anual.  

No caso da paginação não ser sequencial por volume/anual, é obrigatória a 

especificação do número do fascículo.  
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Guimarães RM, Mauro MYC. Potencial de morbimorta-lidade por acidente de trabalho 

no Brasil - período de 2002: uma análise epidemiológica. Epístula ALASS (España). 

2004; 55(2):18-20.  

 

Artigo no prelo  

 

Não informar volume ou número de páginas até que o artigo esteja publicado. Exemplo:  

Oliveira DC. Representações sociais da saúde e doença e implicações para o cuidar em 

enfermagem: uma análise estrutural. RevBrasEnferm. No prelo, 2002.  

 

Texto publicado em revista de divulgação comercial  

 

Madov N. A cidade flutuante. Veja (São Paulo) 2002; 35:63.  

Neste último exemplo, quando o título da revista for homônimo, deve ser registrado o 

nome da cidade de sua procedência entre parênteses.  

 

Livro e outras monografias  

 

Indivíduo como autor  

 

Lopes GT, Baptista SS. Residência de enfermagem: erro histórico ou desafio para a 

qualidade. Rio de Janeiro: Editora Anna Nery; 1999.  

No exemplo anterior, após a cidade, omitiu-se a sigla do estado entre parênteses por 

tratar-se de homônimo.  

Maldonado MTP. Psicologia da gravidez: parto e puerpério. 14a ed. Petrópolis (RJ): 

Vozes; 1990. 

 

Livro publicado por um organizador ou editor  

 

Moreira ASP, Oliveira DC, organizadoras. Estudos interdisciplinares de representação 

social. Goiânia (GO): AB Editora; 1998.  

 

Capítulo de livro ou monografia  

 

Abric JC. A abordagem estrutural das representações sociais. In: Moreira ASP, Oliveira 

DC, organizadoras. Estudos interdisciplinares de representação social. Goiânia (GO): 

AB Editora;1998. p. 27-38.  

 

Livro traduzido para o português  

 

Bardin L. Análise de conteúdo. Tradução de Luis Antero Reto e Augusto Pinheiro. São 

Paulo: Edições 70/Livraria Martins Fontes; 1979.  

 

Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em anais  
Evitar o uso de resumo como referência.  

 

Francisco MTR, Clos AC, Larrubia EO, Souza RM. Prevenção das DST/AIDS na 

UERJ: indicativos de risco entre estudantes. In: Resumos do 50o Congresso Brasileiro 

de Enfermagem; 1998 out 15-19; Salvador; Brasil. Salvador (BA): ARTE DBC; 1998. 

p.181. 
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Trabalho completo publicado em anais de eventos  

 

Santos I, Clos AC. Nascentes do conhecimento em enfermagem. In: Anais do 9o 

Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem; 1997 set 6-10; Vitória, Brasil. Vitória 

(ES): Associação Brasileira de Enfermagem; 1997. p.68-88.  

 

Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em revista  

 

Evitar o uso de resumo como referência. Tratar como publicação em periódico, 

acrescentando logo após o título a indicação de que se trata de resumo, entre colchetes.  

Caldas NP. Repensando a evolução histórica da Faculdade de Enfermagem da UERJ: 

breve relato [resumo]. Revenferm UERJ. 1996; 4:412-3.  

 

Dissertação e Tese não-publicada  
Silva MTN. Sobre enfermagem - enfermeira: o imaginário dos familiares das 

ingressantes no curso de graduação [tese de doutorado]. Rio de Janeiro: Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; 2000. 

 

Obras antigas com reedição em data muito posterior  
Franco FM. Tratado de educação física dos meninos. Rio de Janeiro: Agir; 1946. 

(Original publicado em 1790).  

 

Autoria institucional  
Organización Panamericana de La Salud. Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas 

locales de salud. La administración estratégica: lineamientos para sudesarrollo – los 

contenidos educacionales. Washington (DC): OPS; 1995.  

Ministério da Saúde (Br). Coordenação Nacional de DST/AIDS. A epidemia da AIDS 

no Brasil: situações e tendências. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 1999.  

 

Web Site ou Homepage  
Civitas R. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais [site de Internet]. 

Urbanismo e desenvolvimento de cidades. [citado em 27 nov 1988] Disponível em: 

http//www.gcsnet.com.br/oamis/civitas.  

 

Artigos consultados em indexadores eletrônicos  
Acurcio FA, Guimarães MDC. Acessibilidade de indivíduos infectados pelo HIV aos 

serviços de saúde: uma revisão de literatura. Cad Saúde Pública [Scielo-

ScientificElectronic Library Online] 2000 [citado em 05 set 2000]. 1:1-16. Disponível 

em: http://www.scielo.br/prc.  

Ao organizarem listas de referências, os autores devem atentar sempre para que o 

emprego da pontuação esteja uniforme e correto.  

 

Endereço para contato  

Revista Enfermagem UERJ  

Bd. 28 de Setembro, 157, sala 710.  

CEP 20551-030. Vila Isabel - Rio de Janeiro, Brasil  

Tel.: (21) 2868-8236 ramais 204 e 205  

E-mail: revenf.uerj@gmail.com ou revenf@uerj.br 
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ANEXO E 

 

Texto & Contexto Enfermagem 
Text&ContextNursing | Texto & Contexto Enfermería – ISSN 0104-0707 

Preparo dos Manuscritos 

 

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da Revista, redigidos na ortografia oficial e 

digitados com espaço de 1,5cm, configurados em papel A4 e com numeração nas páginas. A margem esquerda e superior 

será de 3cm e a margem direita e inferior de 2cm. Letra Times New Roman 12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou 

Editores que sejam compatíveis.Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas informativo) em português, 

inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, com seu(s) título(s) acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação 

institucional; c) o(s) nome(s) do(s) departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser atribuído; d) 

nome, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor responsável pela correspondência relacionada ao 

manuscrito. 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em português, inglês (abstract) e espanhol 

(resumen), com limite de 150 palavras, em espaço simples. Deve indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais 

resultados e conclusões. Abaixo do resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três idiomas. Para determiná-las consultar a lista de 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet no site: http://decs.bvs.br ou 

o Medical SubjectHeadings (MeSH) doIndexMedicus. Quando o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, 

universalmente, aceitos nas diferentes áreas ou disciplinas envolvidas. 

Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração progressiva para título e subtítulo, devendo ser 

diferenciado através de tamanho da fonte utilizada. Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = A cura pela prece 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, sendo limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, 

todas as ilustrações devem ser designadas como figuras. As tabelas devem apresentar dado numérico como informação 

central, não utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, 

utilizando os símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. Os quadros devem apresentar as informações na forma 

discursiva. Se houver ilustrações extraídas de outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem encaminhar 

permissão, por escrito, para utilização das mesmas. As figuras devem conter legenda, quando necessário, e fonte sempre que 

for extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na referência). Além das ilustrações estarem inseridas no texto, 

http://www.textoecontexto.ufsc.br/
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
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deverão ser encaminhadas em separado e em qualidade necessária a uma publicação. As fotos coloridas serão publicadas a 

critério do Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, as pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão vir 

acompanhadas de permissão, por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, além de estarem 

devidamente inseridas na seqüência do texto, deverão ser encaminhadas em separado com a qualidade necessária à 

publicação. As imagens deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23×16 cm e em 

grayscale. Imagens fora dessas especificações não poderão ser utilizadas. 

Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da qual foram subtraídas, suprimindo o nome 

do autor, devendo ainda ter a pontuação (ponto, vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. 

Exemplo: as trabalhadoras também se utilizam da linguagem não verbal.
7
 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma sequencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), 

deverão estar em sobrescrito separados por um hífen. Exemplo: estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a 

clássica visão das funções do administrador.
1-5

 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto entre aspas, indicando o número da 

referência e a página da citação, independente do número de linhas. Exemplo: “[...] o ocidente surgiu diante de nós como 

essa máquina infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins insensatos”.
1:30-31

 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo do texto, identificando entre parênteses a 

autoria e respeitando o anonimato. Exemplo: [...] envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, 

conhecendo mais os problemas da comunidade [...] (e7); 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da citação pode ser acompanhado ou não do(s) 

nome(s) do(s) autor(es) e ano de publicação. Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção “e”; se forem 

mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão “et al”. 

Exemplos: 

Segundo Oliveira et al
9 
ou Segundo Oliveira et al

9 
 (2004), entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de 

conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, a 

transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação.
9
 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão indicadas por: * primeira nota, ** 

segunda nota, *** terceira nota. 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem que aparecem no texto pela primeira vez e 

estar de acordo com os Requisitos Uniformes do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 

(InternationalCommitteeof Medical JournalEditors – ICMJE). Exemplos: 
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Livro padrão 

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. Rio de Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 

Capítulo de livro 

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, organizador. Ensinando a cuidar em 

saúde pública. São Caetano do Sul (SP): Yends; 2005. p.47-72. 

Livro com organizador, editor ou compilador 

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface com a saúde e a doença. Maringá (PR): 

EDUEM; 2002. 

Livro com edição 

Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2001. 

Trabalho apresentado em congresso 

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: Anais do 7o Congresso Nacional 

da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, Brasil. Curitiba (PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 

Entidade coletiva 

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual 

técnico pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 

Documentos legais 

Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Resolução No 196 de 10 

de outubro de 1996: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1. 

Tese/Dissertação 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?:um estudo sobre as relações existentes entre a 

subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho [tese]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2007. 

Artigo de jornal 

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário Catarinense, 2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódico com até 6 autores 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das práticas populares de prevenção e cura 

de doenças de um grupo cultural. Texto Contexto Enferm. 2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 

Artigo de periódico com mais de 6 autores 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et al. Significados do trabalho no 
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processo de viver de trabalhadoras de um Programa de Saúde da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-

9. 

Material audiovisual 

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia HisakoTakase Gonçalves entrevista concedida ao acervo do Grupo de 

Estudos de História do Conhecimento da Enfermagem GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): 

Universidade Federal de Santa Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 

Mapa 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): DCL; 2002. 

Dicionários e referências similares 

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): Ed. Positivo; 2004. 

Homepage/web site 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 Maio 04; acesso 2007 Jun 28]. 

Disponível em: www.saude.gov.br 

Material eletrônico 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional de Filosofia e Saúde [CD-ROM]. 

Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduação em Enfermagem; 2006. 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o trabalho do enfermeiro em saúde 

coletiva. RevEletrEnferm [online]. 2004 [acesso 2006 Out 01]; 6(1). Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o docente Improvingpalliativecare for cancer 

[tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): Universidade Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 

[acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, mas inseridos em nota de rodapé. Para 

outros exemplos de referências, consultar o site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as 

abreviaturas de títulos de periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras línguas, se necessário, 

consultar o InternationalNursing Index, Index Medicus ou o site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 

 

 

 


