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RESUMO 

 

 

A cultura de segurança do paciente se apresenta como uma temática de relevância por ser 

considerada forte indicador e ferramenta importante de diagnóstico da avaliação da qualidade 
dos serviços de saúde. Sua adesão representa um desafio na atualidade, visto que o processo de 

mudança de atitudes e condutas na assistência à saúde é lento, demanda tempo e trabalho, bem 
como exige conhecimento e participação de todos os profissionais que compõem um órgão de 

prestação de serviços dessa natureza. Dessa forma, o objeto deste estudo é a cultura de 
segurança dos profissionais de enfermagem no serviço de urgência e emergência. Diante do 

exposto, questiona-se: Como os profissionais de enfermagem consideram a cultura de 
segurança? A fim de respondê-la, objetiva-se analisar a cultura de segurança da equipe de 

enfermagem no serviço de urgência e emergência. Trata-se de estudo descritivo-analítico, 
desenvolvido no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. Os dados foram obtidos mediante o 

preenchimento do instrumento de “Pesquisa sobre Segurança do Paciente em Hospitais”, 
composto por 42 itens que abordam questões objetivas e subjetivas, e abrangem 12 dimensões 

que mensuram a cultura de segurança do paciente, esses itens são avaliados de acordo com a 
escala de Likert de cinco pontos referente ao grau de concordância. Outras questões presentes 

no instrumento estão relacionadas à atribuição de notas à segurança do paciente, relato do 
número de eventos notificados e perfil sociodemográfico. Os dados foram analisados 

descritivamente por meio de pacote estatístico para determinação dos valores médios e 
percentuais referentes aos cálculos das dimensões da cultura de segurança. Os comentários a 

respeito da segurança do paciente, última questão do instrumento, foram processados e 
analisados com apoio do software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e obteve aprovação mediante parecer 

consubstanciado de nº 1.847.136, sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 
61201316.3.0000.5537. Constatou-se como dimensões mais propensas a melhorias o 

aprendizado organizacional – melhoria contínua (49,7%), expectativas sobre o seu 
supervisor/chefe, ações promotoras de segurança do paciente (47,5%) e trabalho em equipe 

dentro das unidades (45,5%); entretanto, respostas não punitivas aos erros (58,8%), frequência 
de relatos de eventos (51,5%) e adequação de profissionais (51,1%) foram as áreas consideradas 

críticas. Quanto à percepção dos profissionais sobre a segurança do paciente, os aspectos 
considerados primordiais no serviço de urgência e emergência são o ambiente seguro e propício 

para o cuidado efetivo e eficaz ao paciente, com o intuito de reduzir ou evitar possíveis danos; 
a disponibilidade de estrutura física e recursos humanos; trabalho em equipe; e o uso de 

protocolos. Logo, verificou-se a presença de uma cultura punitiva no cenário de pesquisa e a 
necessidade de ações por parte dos gestores a fim de disseminar e fortalecer as boas práticas de 

segurança no ambiente de urgência e emergência e, assim, apoiar os profissionais de saúde em 
seu processo de trabalho. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Cultura Organizacional; Serviços Hospitalares de 
Emergência; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The safety culture of the patient presents itself as a relevant topic, since it is considered a strong 

indicator and an important diagnostic tool for the evaluation of the quality of health services. 
Its adherence represents a challenge today, since the process of changing attitudes and behaviors 

in health care is slow, demands time and work, as well as requires knowledge and participation 
of all the professionals that make up a service body of this nature. Thus, the object of this study 

is the safety culture of nursing professionals in the emergency service. In view of the above, 
the question is: How do nursing professionals consider the safety culture? In order to answer it, 

it aims to analyze the safety culture of nursing team in the emergency service. This is a 
descriptive-analytic study, developed in the Emergency Room Clóvis Sarinho. The data were 

obtained by completing the "Patient Safety Research in Hospitals" instrument, composed of 42 
items that address objective and subjective questions and cover 12 dimensions that measure the 

patient's safety culture, these items are evaluated according to The Likert scale of five points 
regarding the degree of agreement. Other issues present in the instrument are related to the 

assignment of notes to patient safety, reporting the number of events reported and 
sociodemographic profile. The data were analyzed by means of a statistical package, to 

determine the mean and percentage values for the safety culture size calculations. Comments 
on patient safety, the last issue of the instrument, were processed and analyzed with the support 

of the Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires. 
The study was submitted to the Ethics Committee in Research of the Federal University of Rio 

Grande do Norte and obtained approval by means of a consubstantiated opinion of nº. 
1,847,136, under Certificate of Presentation for Ethical Appreciation nº 61201316.3.0000.5537. 

It was found that dimensions that were more prone to improvement was, organizational learning 
- continuous improvement (49.7%), expectations about the supervisor / chief, actions promoting 

patient safety (47.5%) and teamwork within the units (45.5%); However, non-punitive 
responses to errors (58.8%), frequency of event reports (51.5%) and adequacy of professionals 

(51.1%) were critical areas. Regarding the professional’s perception of patient safety, the 
aspects considered to be primordial in the emergency service are the safe and propitious 

environment for effective and effective patient care, with the aim of reducing or avoiding 
possible damages; The availability of physical structure and human resources; team work; And 

the use of protocols. Therefore, it was verified the presence of a punitive culture in the research 
scenario and the need for action by the managers in order to disseminate and strengthen good 

safety practices in the emergency environment and thus support health professionals In your 
work process. 

Keywords: Patient Safety; Organizational Culture; Emergency Services, Hospital; Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS) têm se empenhado na melhoria dos serviços de saúde prestados, nesta perspectiva se 

mobilizam por instituir políticas efetivas a fim de evitar equívocos no cuidado ao paciente e 

desse modo garantir sua proteção. 

A segurança do paciente (SP) visa reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde, além de preveni-los por meio de ações pautadas 

na melhor conduta assistencial que busquem a difusão de uma cultura na qual todos devem se 

comprometer para promover o cuidado seguro (BRASIL, 2013a; HOFFMEISTER; MOURA, 

2015), logo esta é uma temática de relevância, considerada como forte indicador e ferramenta 

importante de diagnóstico para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde (BRASIL, 

2013a).  

 O termo “cultura de segurança” passou a ser discutido com maior ênfase após a 

ocorrência de acidentes de grandes proporções verificados na história mundial. Um destes diz 

respeito ao cenário da aviação, o qual foi marcado pelo desastre aéreo de Tenerife em 1977, 

após colisão entre dois Boeing 747, que vitimou 583 pessoas. Nesta situação houve uma série 

de falhas atribuídas principalmente ao erro humano. Com mudanças e investimento na 

segurança dessas organizações, estas foram consideradas de alta confiabilidade, mesmo com 

alto risco (ONÃ, 2012). 

 Outros eventos marcaram essa trajetória de acontecimentos e diz respeito ao acidente 

nuclear de Chernobyl em 1986, considerado como a pior tragédia nuclear, seguido das 

explosões na nave espacial Challenger e da plataforma petrolífera Piper Alpha em 1988. Esses 

desastres foram atribuídos a falhas humanas e organizacionais, que despertaram interesse sobre 

a cultura de segurança, definida como o produto de valores, atitudes, percepções, competências 

e padrões de comportamento individuais e grupais que determinam o estilo, a proficiência e o 

compromisso da gestão de uma organização saudável e segura (HEALTH & SAFETY 

COMISSION, 1993). 

 Nessas organizações, a cultura consiste em medida de redução e prevenção de desastres, 

acidentes, incidentes ou quase acidentes em seu cotidiano, representada pela disposição de 

todos os profissionais em aceitarem críticas, serem abertos a opiniões contrárias e incentivarem 

o feedback, que inclui a comunicação sobre a ocorrência de erros e a descrição dos fatores 

envolvidos. Para tanto, adotam-se regras de segurança a fim de garantir que as equipes sejam 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
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bem treinadas e educadas sobre as consequências de atos inseguros (CAMPOS; DIAS, 2012; 

ONÃ, 2012). 

 Diante do contexto, o termo cultura compreende um conjunto de valores, crenças e 

pressupostos das pessoas que compõem a organização e abrange vários pontos de vista dentro 

da antropologia, sociologia, psicologia e campo empresarial (LEONARDO, 2013; CAMPOS; 

DIAS, 2012; BIANCHI et al., 2013).  

 O conhecimento desses conceitos auxiliou no processo de formulação de estratégias e 

ações, que visam aos objetivos promissores no âmbito da qualidade da assistência nas 

organizações de saúde, assim esses fundamentos são preponderantes para construção de uma 

cultura de segurança.  

 Esta se define pelo comportamento individual e compartilhado dos membros da 

organização de acordo com o comprometimento e responsabilidade destes com a oferta de 

serviço qualificado e seguro, independente da posição hierárquica. No âmbito das organizações 

de saúde podem ser implantadas estratégias com vistas à formação e incorporação deste valor, 

aberto, justo, sistêmico, centrado na aprendizagem organizacional, e não na culpabilização do 

indivíduo (ANVISA, 2013).  

 Para a construção de uma cultura positiva baseada nos preceitos da SP, o Ministério da 

Saúde (2013a) elaborou as características que uma organização deve comportar nessa 

perspectiva (Figura 1).  

 

Figura 1 - Características da cultura de segurança do paciente segundo Ministério da Saúde 

(2013a) 
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Todos os trabalhadores, incluindo profissionais 
envolvidos no cuidado e gestores, assumem 
responsabilidade pela sua própria segurança, 
pela segurança de seus colegas, pacientes e 

familiares.

Prioriza a segurança acima de metas financeiras 
e operacionais.

Encoraja e recompensa a identificação, a 
notificação e a resolução dos problemas 

relacionados à segurança.

A partir da ocorrência de incidentes, promove o 
aprendizado organizacional.

Proporciona recursos, estrutura e 
responsabilização para a manutenção efetiva da 

segurança.
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Conforme exposto, a adesão à cultura de segurança representa um desafio na atualidade, 

pois este conjunto de atitudes e ações impacta na rotina da organização de saúde e o processo 

de mudança de condutas na assistência à saúde é lento, demanda tempo e trabalho, exige 

conhecimento e participação de todos que compõem um órgão de prestação de serviços de 

saúde, o que torna primordial a junção destes esforços para alcançar as metas propostas pelo 

Ministério da Saúde (MS) (2013a) que visam garantir a SP e assim contribuir para uma cultura 

de segurança efetiva e eficaz. 

Estudos como de Hogan et al. (2012) e Wilson et al. (2012) apontam deficit desta 

adesão, visto que a ocorrência de eventos adversos (EA) na assistência hospitalar é causa de 

grande apreensão em hospitais ingleses e americanos, se considerar que uma a cada dez 

admissões resulta em pelo menos um EA e que 50% destes poderiam ser evitados. 

Observou-se que, por exemplo, nos EUA, por meio da publicação do livro Errar é 

humano: construindo um sistema de saúde mais seguro (To err is Human: building asafer health 

system), o número alarmante de EA provenientes da assistência à saúde ocasionou de 44.000 a 

98.000 mortes por ano, quando poderiam ser evitadas, e um impacto orçamentário em 

aproximadamente 50 bilhões de dólares em gastos com a saúde (GONÇALVES et al., 2012).  

Esses fatos apresentam dados preocupantes e requerem intervenções imediatas. Nesse 

contexto, a baixa adesão à notificação e dificuldades na comunicação dos EA no ambiente 

hospitalar podem mascarar o quantitativo real de casos e desse modo prejudicar a 

implementação de ações de prevenção aos EA, como também o conhecimento dos caminhos 

que levaram a sua ocorrência (FERNANDES, 2014; BATALHA, 2012). 

Um dos entraves para a promoção de ações que estimulem a notificação é a prevalência 

de uma cultura de medo enraizada nos profissionais de saúde, a qual o erro até então está 

associado à culpa, a um ambiente de trabalho punitivo aliado a uma concepção de que incidentes 

provocados pelo prestador de cuidado em saúde são resultados de descuido, logo, esta conduta 

que deve ser abolida (PAESE; DAL SASSO, 2013; BRASIL, 2013a, 2013b). 

Gama, Oliveira e Hernandez (2013) observaram em sua pesquisa resultados positivos 

quanto à percepção sobre a cultura de segurança em unidades hospitalares, os quais se 

encontravam fortemente associados ao empenho e às atitudes dos profissionais que prestavam 

serviços no setor de farmácia, centro cirúrgico e de enfermagem, reflexo do trabalho 

multiprofissional, visto que a promoção de um ambiente de trabalho salutar favorece o diálogo 

e interação entre os membros de uma equipe, os quais se apoiam e contribuem de forma positiva 

para a promoção de intervenções de melhoria da segurança do paciente no ambiente proposto. 
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Todavia, há lacunas quanto ao conhecimento da cultura de segurança, uma vez que são 

poucas as pesquisas com ênfase neste assunto no Brasil. Assim, o objeto de estudo desta 

pesquisa é a cultura de segurança dos profissionais de enfermagem no Serviço de Urgência 

Emergência e, diante do exposto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Como os 

profissionais de enfermagem consideram a cultura de segurança? 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

A motivação para a construção deste estudo surgiu do interesse em contribuir com a 

melhoria das ações de segurança no cuidado prestado ao paciente por meio do conhecimento 

da cultura adotada pelo serviço de urgência e emergência em questão.  Nesse sentido, tornou-

se relevante conhecer e compreender os valores e atitudes dos profissionais inseridos nesse 

contexto, uma vez que a cultura voltada para a SP busca reconduzir a um novo padrão de 

assistência à saúde.  

Ademais, este serviço é considerado campo de ensino-aprendizagem para os discentes 

de enfermagem de nível técnico e graduação, por isso a importância em ser uma instituição que 

promova a cultura de segurança do paciente.  

Na realidade das instituições de saúde ainda persiste a cultura punitiva, quando na 

ocorrência de um EA, o profissional que executou o procedimento torna-se o único responsável 

por este evento. Com o intuito de reverter esta situação, deve-se buscar perceber os caminhos 

que o levaram a cometer essas falhas, identificar e preveni-las a fim de minimizar possíveis 

danos ao paciente (CARRERA, 2013; PAESE; DAL SASSO, 2013). 

Esta atitude positiva proporciona autoestima e qualidade na assistência, assim como o 

reconhecimento, a comunicação efetiva e a satisfação no ambiente de trabalho, o que evidencia 

a cultura de segurança. Logo, torna-se imprescindível conhecer e medi-la nos serviços de saúde 

visando ampliar e efetivar sua ação nesse contexto (MELLO; BARBOSA, 2013). 

Grandes esforços são empregados para a sua inserção no cenário internacional. Nesse 

contexto, estudos recentes referem lacunas quanto à adesão dessa cultura, pois mesmo ao 

apresentarem pontos que a sugerem como positiva demonstram a necessidade de aprofundar os 

aspectos deficientes (BURSTRÖM et al., 2014; BONDEVIK et al., 2014; NIE et al., 2013; 

FUJITA et al., 2013).  

No panorama brasileiro e, sobretudo, na realidade local ainda são poucos os estudos 

científicos que abordam esta temática. Cenário este que exige urgência na investigação dos 

fatores que impactam na não adesão da cultura de segurança, visto que negligenciar esta 



16 

 

realidade é retroceder quanto aos avanços que são empenhados mundialmente em prol da 

melhoria das condições de saúde e da SP. 

É notório afirmar que os profissionais de enfermagem inseridos neste processo têm 

papel importante por assistir o paciente diretamente e ser responsável pela maioria dos 

procedimentos realizados, logo se aumenta as chances destes estarem envolvidos em EA no 

transcurso do cuidado.  

Diante do exposto, este estudo pretende contribuir para que o serviço de saúde promova 

e viabilize a implantação de uma cultura de segurança, na qual possam estreitar as relações 

entre os profissionais, profissional-paciente e profissional-ambiente de trabalho, e assim 

beneficiar o processo de comunicação para favorecer um cuidado seguro. 

Espera-se, portanto, agregar conhecimento aos profissionais de saúde e comunidade 

científica nacional e internacional, além de oferecer respaldo para formulação de estratégias e 

ações direcionadas à SP com vistas a chamar atenção para a importância da abordagem desta 

temática nos cursos na área da saúde, especialmente na enfermagem. 

 Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa Desenvolvimento Tecnológico em Saúde e 

Enfermagem do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGENF/UFRN) por utilizar tecnologias leve e leve-dura que se referem 

respectivamente às relações e ao conhecimento. Diante disso, proporcionar-se-á aos 

profissionais de enfermagem o conhecimento a respeito da cultura de segurança e contribuições 

para a mudança comportamental destes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

 Esta revisão foi fundamentada na seleção e captura de artigos nas bases de dados 

LILACS, SCOPUS, Web of Science e CINAHL, com o intuito de esclarecer os aspectos que 

permeiam os conceitos da Cultura de segurança, e compreende o cenário desde seu surgimento 

até o contexto da SP, além apresentar estratégias e ações voltadas à promoção da Cultura de 

Segurança do Paciente por meio de uma revisão integrativa. 

Adotou-se para tanto o método evolucionário de análise de conceito proposto por 

Rodgers por se tratar de um modelo com características descritivas e indutivas. Este possibilita 

a reflexão e compreensão dos aspectos que envolvem o conceito de cultura de segurança, além 

de favorecer a investigação do consenso e conhecimento histórico desse termo (RODGERS, 

2000).  

Logo, esse método apresenta seis etapas: 1. Definir o conceito de interesse e as 

expressões associadas; 2. Selecionar o campo para a coleta de dados; 3. Destacar os atributos 

do conceito e bases (antecedentes e consequentes); 4. Analisar as características do conceito 

(termos substitutos e conceitos relacionados); 5. Identificar, se necessário, um exemplo de 

conceito; 6. Determinar as implicações e hipóteses para o conceito (RODGERS, 2000). 

 

2.1 DEFINIÇÕES SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA 

  

 A identificação das características atribuídas à Cultura de segurança, as situações e 

fenômenos que a antecederam, assim como suas definições estão apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Definições sobre Cultura de Segurança identificadas nas publicações analisadas. 

Natal/RN, 2017 (n=27) 

 

 

Observou-se vários termos e atributos presentes na estrutura das definições da Cultura 

de segurança, os quais se assemelham e complementam-se para dar significado à definição em 

foco. Estes estão vinculados em sua maioria aos padrões de comportamento, intrínseco ao 
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indivíduo, que considera o valor apreendido às atitudes, valores, crenças, percepções e 

competências da SP (TURUNEN et al., 2013; NIE et al., 2013; EL-JARDALI et al., 2014; 

YILMAZ; GORIS, 2015); ações não punitivas (CLARO et al., 2011; WEGNER et al., 2016); 

preocupação com o ambiente de trabalho (KAGAN; BARNOY, 2013; TURUNEN et al., 2013); 

ferramenta de melhoria (CLARO et al., 2011; UGURLUOGLU et al., 2012); subconjunto da 

cultura de segurança (ABDI et al., 2015; ABUALRUB; ALHIJAA; HANI, 2014); além de 

aprendizado mediante ocorrência de incidentes (MARINHO; RADÜNZ; BARBOSA, 2014). 

Percebe-se que esses termos se associam às características inerentes ao indivíduo, ao 

ambiente de trabalho, organização de saúde, gestão de segurança e melhoria da qualidade na 

assistência prestada ao paciente, o que destaca a presença da Cultura de segurança em vários 

contextos. 

A compreensão das definições descritas anteriormente possibilita aos profissionais de 

saúde a fundamentação destas e expansão do conhecimento, que podem influenciar nas 

atividades de rotinas destes profissionais, sobretudo dos profissionais de enfermagem 

envolvidos no processo de cuidado direto com o paciente, principalmente do enfermeiro por 

lhe ser atribuído o papel de liderança e gerência da equipe (KAWAMOTO et al., 2016), o que 

demonstra, a influência desses profissionais na conjuntura das organizações de saúde, em que 

a cultura voltada à SP busca reconduzir a um novo padrão de assistência à saúde.  

Um ponto complexo de discussão dessa temática é o modo de lidar com o erro, nesse 

contexto, ao invés de culpar os profissionais, deve-se compreender as circunstâncias da 

ocorrência, aprender, identificar e prevenir a ocorrência de EA (PAESE; DAL SASSO, 2013). 

Com isso, trabalhar as equipes sobre erros, EA e a culpa é uma alternativa para 

transformá-los em oportunidade de discutir e desenvolver o pensar crítico sobre as ações de 

cuidado e as atitudes diante do próprio equívoco e de outro profissional, ou seja, perceber o 

evento como oportunidade de aprendizado para impedir sua reincidência e evidenciar a 

implementação da Cultura de segurança (CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014; 

PAESE; DAL SASSO, 2013). 

Observam-se entraves quanto à notificação EA, por exemplo, a resistência por parte dos 

profissionais de saúde em notificar esses eventos; sobrecarga de trabalho, esquecimento e não 

valorização dos EA, sentimentos de medo, vergonha, presença de punição, estas situações ainda 

são frequentes nas instituições de saúde (WEGNER et al., 2016). 

Segundo estudos que envolveram profissionais de enfermagem, o temor em notificar 

um EA é ponto persistente, visto que estes ainda temem castigos e punições, fato este que 
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compromete a cultura de segurança (WEGNER et al., 2016; RODRIGUES; GUERREIRO, 

2016). 

Logo, torna-se imprescindível conhecer os termos que envolvem a cultura de segurança 

a fim de ampliar as discussões a respeito destas e efetivar as ações para a sua implementação 

de uma cultura mais justa e efetiva que garanta a SP do paciente e a qualidade dos serviços.  

 

2.2 DO SURGIMENTO DO TERMO CULTURA DE SEGURANÇA À CULTURA DE 

SEGURANÇA DO PACIENTE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Na perspectiva da visão evolucionária de Rodgers (2000), o surgimento do termo cultura 

de segurança pode estar relacionado com uma situação, evento ou fenômeno que caracteriza o 

termo precedente, ou seja, marcos antecessores da definição de interesse e por consequentes os 

resultados do emprego do fenômeno analisado (RODGERS, 2000). 

Tem-se como principais termos antecedentes identificados neste estudo o acidente 

nuclear (RIGOBELLO et al., 2012; MARINHO; RADUNZ; BARBOSA, 2014), gerenciamento 

de segurança e clima de segurança (RIGOBELLO et al., 2012). A partir destes se torna possível 

compreender a influência do contexto na definição da Cultura de segurança. 

Diante disso, os estudos analisados apontaram o termo “acidente nuclear” introduzido 

no contexto industrial, quando a cultura de segurança foi apresentada inicialmente no relatório 

publicado pelo Grupo Consultivo Internacional em Segurança Nuclear (INSAG) sobre o 

acidente nuclear de Chernobyl em 1986, que constitui um marco para sua definição 

(RIGOBELLO et al., 2012; MARINHO; RADUNZ; BARBOSA, 2014). 

Nesse contexto, a cultura de segurança surge como medida para identificar o processo 

desencadeador de riscos e assim promover as ações para evitá-los, sobretudo, no campo da 

indústria. Esse termo obteve como principais resultados positivos, consequência de sua 

aplicação, a prevenção e a notificação de danos (YILMAZ; GORIS, 2015; NIE et al., 2013; EL-

JARDALI et al., 2014); importantes para o desenvolvimento e promoção de um ambiente 

seguro em uma organização de saúde (KAGAN; BARNOY, 2013; TURUNEN et al., 2013). 

Para efeito elucidativo foram elencados no Quadro 2 os principais termos antecedentes 

e consequentes identificados nas produções analisadas. 

 

 

 



21 

 

Quadro 2 - Principais termos antecedentes e consequentes da Cultura de segurança 

identificados nas publicações analisadas 

Termos antecedentes Termos consequentes 

Acidente nuclear Prevenção e notificação de danos 

Ambiente seguro 

Gerenciamento de 

segurança 

Fortalecimento da cultura de segurança 

Práticas seguras em uma organização de saúde 

Melhoria da qualidade da assistência em saúde 

Clima de segurança Cultura de segurança do paciente 

   

Quanto aos termos antecedentes “Gerenciamento de segurança” e “Clima de 

segurança”, percebeu-se que estão relacionados ao cenário da saúde e mais especificamente 

ligados à Cultura de segurança e promoção da SP. 

Neste cenário, o “Gerenciamento de segurança” de uma instituição de saúde consiste no 

desenvolvimento de ações que visam à otimização da assistência ao paciente com a finalidade 

de diminuir os EA. Entende-se que para o manejo do EA é fundamental a incorporação da 

Cultura segurança na instituição e para isto torna-se necessário maior comprometimento e 

articulação da gerência e dos profissionais (FRANÇOLIN et al., 2015; RIGOBELLO et al., 

2012). 

Os estudos mostraram que como consequências dessas situações houve maior interesse 

no fortalecimento da cultura de segurança (RIGOBELLO et al., 2012; MARINHO; RADÜNZ; 

BARBOSA, 2014) e conscientização de adesão às práticas seguras em uma organização de 

saúde (TURUNEN et al., 2013; MARINHO; RADÜNZ; BARBOSA, 2014); e diante destes 

aspectos o compromisso de melhoria da qualidade da assistência em saúde (BOSCH et al., 

2011; CLARO et al., 2011); 

Percebe-se que, na presença de uma cultura punitiva, as notificações de EA poderão ser 

omitidas e comprometer a construção de uma cultura institucional voltada para a SP. Nesta 

situação, o enfermeiro é considerado um facilitador no processo de identificação de risco de EA 

em uma instituição de saúde, dado o seu protagonismo na assistência (FRANÇOLIN et al., 

2015; WEGNER et al., 2016).  

Entende-se que à medida que os enfermeiros assumem o papel de liderança na equipe 

há evidências de melhoria da assistência, portanto, devem relatar, comparar e mensurar os fatos 

e suas consequências. Além disso, esse profissional é o responsável técnico pela equipe perante 
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o seu conselho de classe e compete a ele responder por possíveis ocorrências de EA 

(KAWAMOTO et al., 2016; FRANÇOLIN et al., 2015).  

Ainda que em razão destes estarem mais familiarizados com sistema de notificação de 

EA presentes em sua rotina na instituição, serão os profissionais que relatarão com maior 

frequência esses incidentes, principalmente os que causam danos ao paciente (FRANÇOLIN et 

al., 2015). 

Por conseguinte, esta deve ser uma conduta presente na prática de todos os profissionais 

envolvidos no processo de cuidado, nesse sentido surgiu o termo “Clima de segurança”, 

relacionado à percepção de um indivíduo ou um grupo de pessoas sobre o ambiente de uma 

organização de saúde em que estão inseridos. Esse termo é utilizado, na maioria das vezes, 

como sinônimo para cultura de segurança, todavia esta consiste no conjunto de valores e 

padrões de comportamentos individuais e em grupo, que determinam o compromisso e o estilo 

de gestão de uma organização de saúde (WEGNER; PEDRO, 2012; RIGOBELLO et al., 2012; 

SANTIAGO; TURRINI, 2015).  

Entretanto, para o fortalecimento do clima devem ser adotadas atitudes para a promoção 

de relações interpessoais harmoniosas de respeito às diferentes opiniões, desenvolvimento de 

confiança e de trabalho coletivo. Esses aspectos conferem um ambiente propício e focado na 

SP (CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014). 

Estudos sugerem que a educação permanente dos profissionais de saúde e o trabalho em 

equipe melhoram a percepção destes quanto às atitudes da organização em relação ao clima de 

segurança. Logo, a promoção de um ambiente com clima positivo é essencial para a garantia 

da qualidade da assistência prestada (CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014; 

BARBOSA et al., 2016). 

São notórias as contribuições que a implementação da cultura de segurança promove 

nas organizações de saúde para alcançar as melhorias no campo da SP. Destaca-se, ainda, nesse 

contexto, o papel do enfermeiro como agente de gestão, fiscalização, liderança e educador, o 

qual como líder de equipe busca promover através de ações em grupo medidas de segurança na 

assistência, visto que as práticas seguras conferem qualidade no cuidado prestado e assim 

fortalecem a cultura que se almeja (FRANÇOLIN et al., 2015; WEGNER et al., 2016; 

KAWAMOTO et al., 2016; CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014). 
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2.3 ATRIBUTOS SOBRE AS DEFINIÇÕES DE CULTURA DE SEGURANÇA 

 

Compreende-se por atributos a definição real do termo, bem como as expressões ou 

palavras utilizadas com frequência pelos autores para representarem os fenômenos 

(RODGERS, 2000). 

Após levantamento das publicações analisadas, identificou-se diferentes atributos para 

a Cultura de segurança, os quais estão relacionados no quadro a seguir. 

 

Quadro 3 - Atributos sobre as definições da Cultura de Segurança identificados nas publicações 

analisadas. Natal/RN (2017) 

Atributos sobre as definições de Cultura de segurança 

Percepção de riscos no ambiente de trabalho (KAGAN; BARNOY, 2013) 

Indicadores de cuidado (BOSCH  et al., 2011) 

Evidências práticas (BOSCH  et al., 2011) 

Visão estratégica e missão (TURUNEN et al., 2013) 

Fiscalização (TURUNEN et al., 2013) 

Aprender com os erros (MARINHO; RADÜNZ; BARBOSA, 2014; WEGNER  et al., 2016) 

Não punição (WEGNER et al., 2016) 

Ferramenta para identificar melhorias (UGURLUOGLU et al., 2012) 

Subculturas (ABDI et al., 2015; ABUALRUB; ALHIJAA; HANI, 2014) 

Prevenção de erros (YILMAZ; GORIS, 2015) 

Redução de danos (NIE et al., 2013; EL-JARDALI et al., 2014) 

 

De acordo com os atributos selecionados é possível inferir que a “percepção dos riscos 

no ambiente de trabalho” sensibiliza os profissionais de saúde quanto à cultura de segurança, 

visto que reforça o compromisso ético no gerenciamento das atividades de risco com 

consequente aquisição de segurança para si e para a clientela atendida (KAGAN; BARNOY, 

2013; RIGOBELLO et al., 2012; CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014). 

Além disso, outros atributos como os “indicadores de cuidados” e “evidências práticas” 

propõem uma abordagem na qual o foco é o aperfeiçoamento dos cuidados prestados ao 

paciente. Em face da cultura de segurança do paciente, somam-se a esses atributos a adoção de 

uma visão estratégica e de fiscalização, que são ações que favorecem a redução dos incidentes 

decorrentes da assistência. Nesse sentido, o enfermeiro é responsável pelo papel de verificar e 

fiscalizar as ações dos profissionais da equipe de enfermagem (TURUNEN et al., 2013). 
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No que concerne aos atributos “aprender com os erros”, “não punição” e “ferramenta 

para identificar melhorias” são referentes à cultura de segurança que se almeja alcançar. Nas 

organizações de alta confiabilidade consideram os registros dos incidentes como uma fonte de 

aprendizagem. Esta deve ser incentivada com atitude proativa, sistemática e preventiva por 

parte de toda a equipe de saúde, logo, evitar a recorrência de EA confere maior credibilidade à 

organização e seus profissionais (MENDES; BARROSO, 2014). 

Em consonância com esses achados, pesquisa realizada em hospital universitário com 

equipe multiprofissional ressalta como atributo da cultura de segurança a substituição da culpa 

e da punição pela oportunidade de aprender com as falhas, contudo é essencial introduzir a 

prevenção dos EA e o gerenciamento de risco na formação e na supervisão dos profissionais da 

saúde (WEGNER et al., 2016).   

Salienta-se a importância da equipe multiprofissional em assumir o compromisso no 

qual todos devem se esforçar para seguir as normas/protocolos de segurança com 

responsabilidades compartilhadas, de modo a se apoiarem mediante ocorrência de incidentes 

(CAMARGO et al., 2014). 

Outro atributo elencado neste estudo se refere às subculturas da cultura de segurança, 

ou seja, a cultura existente em qualquer unidade dentro da organização desde que esta seja 

integral dentro da unidade, setor ou serviços. Desse modo, uma mesma instituição de saúde 

pode apresentar culturas diferentes, assim a promoção do aprendizado organizacional deve ter 

enfoque no conhecimento dos fatores causais dos erros e extrair destes lições educativas para 

melhoria do sistema. No entanto, esse aprendizado é considerado efetivo quando os líderes se 

dispõem a aprender e melhorar os processos de cuidado a partir das experiências (TOMAZONI 

et al., 2015). 

Portanto, conhecer as definições sobre Cultura de segurança são essenciais para a 

compreensão das ações que devem ser instauradas no ambiente de saúde, sobretudo como 

grande passo para as melhorias na assistência prestada e o fortalecimento da SP. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 GERAL 

 

 Analisar a cultura de segurança da equipe de enfermagem no serviço de urgência e 

emergência. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Mensurar a cultura de segurança em uma unidade de urgência e emergência; 

 Descrever a percepção dos profissionais de enfermagem quanto à segurança do 

paciente. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem mista. Os estudos descritivos 

possibilitam o registro e a exposição das características de uma determinada população ou 

fenômeno e podem ser construídos com a proposta de identificar possíveis relações entre 

variáveis e em alguns casos determinar a natureza das relações (PRODANOV; FREITAS, 

2013).  

Estes são recomendados quando se buscam propriedades, características e perfis de 

grupos, comunidades, processos, objetivos ou qualquer outro fenômeno que se submeta a uma 

análise (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2013). 

Quanto à abordagem, a quantitativa inclui procedimentos estruturados e instrumentos 

formais (questionários, testes, entrevistas e escalas) para a coleta de informações que podem 

ser quantificadas a partir da realização de procedimentos estatísticos (DYNIEWICZ, 2014); e 

a qualitativa permite a compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos participantes de uma pesquisa, além de prover uma interpretação dinâmica 

e ampliada da realidade, a partir de uma análise dos fatos no seu contexto social, político e/ou 

econômico (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 Portanto, um estudo com abordagem desta natureza propicia um aprofundamento sobre 

o fenômeno a ser investigado e entendimento sobre os aspectos de sua natureza.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), o qual faz parte do 

Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG). Esta instituição é referência em 

trauma e no atendimento em Urgência e Emergência no Estado do Rio Grande do Norte e está 

localizado na capital, Natal.  

Este hospital está sob administração pública estadual e possui aproximadamente 284 

leitos distribuídos entre HMWG e PSCS, com uma taxa de ocupação superior a 100%. Atende 

em média 25.000 pacientes/mês, provenientes da capital e do interior do estado, dos quais 1.300 

são internados mensalmente na instituição. Este hospital dispõe de um contingente de 

aproximadamente 2.000 funcionários, dos quais 300 são terceirizados, e conta com 

profissionais de várias categorias, como Odontologia, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia, 
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Medicina, Enfermagem, dentre outros (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA, 

2015). 

 Essas equipes prestam atendimento Neurológico, Neurocirúrgico, Ortopédico, Cirurgia 

Plástica/Atendimento a Queimados, Nefrologia, Urologia, Cirurgia Vascular, Buco-Maxilo-

Facial, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Cirurgia Torácica para retirada de corpo estranho e 

Hematologia; oferecem ainda serviços de Cirurgia geral, Cirurgia Pediátrica de emergência, 

serviço de Anestesiologia, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Fisioterapia, andocrinologia, 

Gatroenterologia, Fonaudiologia, Psicologia, Dermatologia, Pneumologia, Cardiologia, Clínica 

Médica, Ginecologia, Serviço Social e Pediatria. 

 Anexo ao hospital, o PSCS está estruturado com recepção informatizada, sala de 

classificação de risco e acolhimento, consultórios médicos, sala de Atendimento Clínico e 

Pediátrico, sala de atendimento ao politraumatizado adulto e infantil, sala de observação clínica, 

sala de Reanimação, sala de vacinas, farmácia, laboratório, banco de sangue, setor de 

hemodiálise, setor de radiologia, endoscopia e tomografia, unidade de terapia intensiva e 

gerência de enfermagem. 

Diante disso, elegeu-se o PSCS como local para a coleta de dados por ser referência no 

atendimento de urgências e emergências complexas, no qual os profissionais de enfermagem 

têm papel fundamental por assistir o paciente diretamente e ser responsável pela maioria dos 

procedimentos realizados. Este se configura como local propício para esta pesquisa por 

possibilitar a mensuração, descrição e percepção da temática abordada.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A equipe de enfermagem representa significativo contingente de trabalhadores no 

âmbito deste hospital, correspondem a 859 profissionais, quando 100 são enfermeiros e 759 

técnicos de enfermagem.  

No Pronto-Socorro, a população desses profissionais corresponde a 245, destes 39 

enfermeiros e 206 técnicos de enfermagem que atuam nos três turnos. De acordo com a natureza 

deste estudo, esta foi considerada a população-alvo para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A amostra foi obtida por meio de critérios de elegibilidade, a saber: ser profissional de 

enfermagem; estar em pleno exercício de suas atividades no setor e período da coleta; atuar 

neste por um período mínimo de três meses; ter carga horária de trabalho de pelo menos 30 

horas semanais.  



28 

 

Foram excluídos os profissionais de enfermagem ausentes por motivo de férias, licenças 

ou afastados das atividades profissionais no período de coleta e aqueles que não devolveram o 

instrumento de coleta de dados após três tentativas, além de bolsistas e estagiários.  

Assim, a amostra final foi constituída por 200 profissionais de enfermagem distribuídos 

nos vários setores do serviço, dos quais 175 eram técnicos de enfermagem e 25 enfermeiros, 

conforme apresentado no Quadro 4.  

Quadro 4 - Distribuição dos profissionais de enfermagem por setores do Pronto-Socorro Clóvis 

Sarinho. Natal, RN, Brasil (2017) 

SETORES 
P OPULAÇÃO AMOSTRA 

E** TE*** Total E** TE*** Total 

Administrativo* - 6 6 - 6 6 

Eletrocardiograma - 6 6 - 4 4 

Otorrinolaringologia e oftalmologia - 6 6 - 5 5 

Vacina - 7 7 - 6 6 

Ortopedia  - 11 11 - 11 11 

Hemodiálise - 4 4 - 4 4 

Ambulância - 5 5 - 3 3 

Unitrauma 7 41 48 4 33 37 

Pediatria  - 10 10 - 8 8 

Acolhimento/Classificação de risco 6 13 19 5 13 18 

Área amarela/Observação II 14 33 47 5 32 37 

Pronto-socorro adulto/Atendimento clínico 5 15 20 5 13 18 

Unidade de Terapia intensiva 6 34 40 5 24 29 

Banco de sangue - 8 8 - 6 6 

Imagem (tomografia, ultrassonografia, 
endoscopia e raio X) 

1 7 8 1 7 8 

Total de profissionais 39 206 245 25 175 200 
*Técnicos de enfermagem que estão afastados da assistência direta ao paciente e executam serviços 

administrativos.   
** Enfermeiros 

***Técnicos de enfermagem 

 

Do total de 200 profissionais elegíveis, 104 destes preencheram a questão relacionada 

aos comentários sobre segurança do paciente, logo, para a análise dos comentários, considerou-

se a amostra de 104 profissionais, 16 enfermeiros e 88 técnicos de enfermagem. 

 

4.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.4.1 Mensuração da cultura de segurança  

 A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a fevereiro de 2017, por meio do 

preenchimento do instrumento intitulado “Pesquisa sobre Segurança do Paciente em Hospitais” 
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(HSOPSC) (Anexo A), elaborado pela Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

e adaptado transculturalmente para a língua portuguesa e validado para utilização no Brasil 

(REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

 A equipe de coleta foi formada por 11 membros do LABTEC, previamente treinados e 

equipados para a abordagem e entrega dos instrumentos de pesquisa aos profissionais de 

enfermagem selecionados, identificados em seu ambiente de trabalho com o auxílio de listas 

distribuídas pelo serviço.  

 Os participantes da pesquisa estavam alocados no PSCS e foram abordados 

individualmente em seu ambiente de trabalho, convidados a participar da pesquisa. Ao 

concordar, os profissionais receberam duas vias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice A), que após leitura e assinatura foi entregue ao participante o 

instrumento de coleta (Anexo A).  

Elegeu-se o HSOPSC como instrumento de coleta de dados por estar disponível 

gratuitamente e ser aplicado em quase todos os continentes para avaliar a cultura de segurança 

do paciente (REIS, 2013; MASSOCO; MELLEIRO, 2015; HEDSKÖLD et al., 2013; MOGHRI 

et al., 2012; COSTA, 2014; EL-JARDALI et al., 2014; LIMA NETO et al., 2017). 

O instrumento possibilita avaliar a cultura de segurança em nível individual, por 

unidade/setor hospitalar e do hospital como um todo. A resposta é obtida entre 10 e 15 minutos 

e permite avaliações diversas, a saber: (i) identificar áreas cuja cultura necessita de melhorias; 

(ii) avaliar a efetividade de ações implementadas para melhoria da segurança ao longo do 

tempo; (iii) possibilitar benchmarking interno e externo, além de auxiliar a organização a 

identificar como sua cultura de segurança difere da cultura de outras organizações; e (iv) 

priorizar esforços de fortalecimento da cultura e identificar suas fragilidades.  

 O HSOPSC é composto por 42 itens, que abordam questões objetivas e subjetivas, e 

abrange 12 dimensões que mensuram a cultura de segurança do paciente, nas quais sete 

dimensões estão relacionadas à cultura de segurança no âmbito da unidade; três se referem à 

organização hospitalar; e duas aos resultados. As dimensões da cultura de segurança e seus 

respectivos itens estão descritos no Quadro 5. 

 Outras questões presentes no instrumento estão relacionadas à atribuição de notas à 

segurança do paciente, relato do número de eventos notificados e perfil sociodemográfico dos 

participantes da pesquisa. Para finalizar, uma questão subjetiva na qual os participantes tecem 

comentários sobre a SP. 
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Quadro 5 - Dimensões avaliadas pelo Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) 

 

  Fonte: AHRQ, 2013. 

 

Os itens foram avaliados a partir de uma escala Likert de cinco pontos, que conferem 

um valor numérico às respostas dadas pelos sujeitos do estudo. Atribuiu-se aos itens 
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representados pelas letras A, B e F uma escala de concordância: 1- discordo totalmente; 2- 

discordo; 3- não concordo, nem discordo; 4- concordo; 5- concordo totalmente. Para os itens C 

e D seguiu-se a escala a frequência: 1- nunca; 2- raramente; 3- às vezes; 4- quase sempre; 5- 

sempre. 

 

4.4.2 Análise dos dados 

 

A avaliação de cada dimensão e item procedeu conforme o cálculo do percentual de 

respostas obtidas, fossem positivas, neutras ou negativas. Para os valores referentes às áreas, 

calculou-se a média do percentual de cada item presente que correspondeu às atitudes 

positivas/negativas em relação à cultura de segurança do paciente, a depender da assertiva 

assinalada no item de avaliação. 

Quando essas dimensões apresentam 75% ou mais de respostas positivas, conferem 

áreas de força para estas. Todavia, considera-se como áreas críticas aquelas em que os sujeitos 

atribuem 50% ou mais de respostas negativas para perguntas formuladas positivamente ou 

respostas positivas para perguntas formuladas negativamente (AHRQ, 2013). 

Os dados coletados foram armazenados e organizados com o uso do software Microsoft 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙®, após correção foram exportados para um software estatístico para a análise descritiva. 

Os comentários a respeito da segurança do paciente, referentes à última questão HSOPSC, 

foram transcritos no Word 2010 e exportados para o editor de textos do Open Office 4.1.2 e, em 

seguida, processados conforme os métodos de classificação hierárquica descendente e análise 

de similitude, ferramentas presentes no Software IRAMUTEQ (Interface de R pour lês Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires).  

Este programa permitiu viabilizar diferentes tipos de análise de dados textuais, a saber: 

lexicografia básica (cálculo de frequência de palavras); organização e distribuição do 

vocabulário de forma facilmente compreensível e visualmente clara (análise de similitude e 

nuvem de palavras); identificação e reformatação das unidades de texto; identificação da 

quantidade de palavras, frequência média e número de hápax (palavras com frequência um); 

pesquisa o vocabulário e reduz as palavras com base em suas raízes (CAMARGO; JUSTO, 

2013). 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e obteve aprovação mediante parecer consubstanciado de nº 1.847.136, 

em 02 de dezembro de 2016, sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº. 

61201316.3.0000.5537(Anexo B). Portanto, todos os passos desta pesquisa foram cumpridos 

conforme a resolução de nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, este documento 

estabelece diretrizes e normas que regulamentam pesquisas envolvendo seres humanos (RDC, 

2012). 

Àqueles que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa, após leitura assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), assim como puderam se 

recusar a fazer parte da mesma ou interromper sua participação se julgar conveniente, sem 

acarretar prejuízo para si ou para o andamento da pesquisa. Os registros da sua participação, 

neste estudo, foram mantidos no anonimato e em local seguro por um período de cinco anos, 

somente o pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a estas informações.  

 Os resultados obtidos no estudo serão usados para fins científicos, em que o pesquisador 

se compromete em manter o anonimato dos participantes, sem divulgação de nenhum dado que 

possa o identificar. Desse modo, a cada profissional foi atribuído um código, representado pelas 

letras “E” - Enfermeiro - e “TE” - Técnicos de enfermagem - acompanhadas de números 

sequenciais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
 Os resultados e discussões desta pesquisa estão agrupados em duas partes, a saber: 1) 

Mensuração da Cultura de segurança da equipe de enfermagem no serviço de urgência e 

emergência; e 2) Percepções da equipe de enfermagem sobre a Segurança do paciente no 

serviço de urgência e emergência. 

 

5.1 MENSURAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO SERVIÇO DE 

URGÊNCIA EMERGÊNCIA 

 

Caracterização dos profissionais de enfermagem do Pronto-Socorro Clóvis Sarinho 

 

Os participantes da pesquisa apresentaram idade média de 42 anos (± 10,6) e tempo 

médio na profissão de 14,4 anos (± 9,5), o que denota amadurecimento e experiência por parte 

destes. Houve predomínio do sexo feminino (81,5%) e dos profissionais de nível técnico 

(87,5%). Destaca-se, então, a feminização na enfermagem Brasileira, que é observada em todos 

os níveis de qualificação, contudo se percebe a inserção masculina mais significativa (SILVA-

BATALHA; MELLEIRO, 2015). 

Em vista do quantitativo de técnicos de enfermagem, percebe-se percentual expressivo 

de profissionais com Ensino Médio completo (45,5%) em relação aos de nível Superior 

completo (21,0%) e Especialização (17,0%), no entanto se verifica uma tendência na busca por 

melhor qualificação, constatada em uma pesquisa no hospital geral do Nordeste, em que 38,4% 

da equipe de enfermagem tinham especialização, o que denota o empenho em aperfeiçoar a 

prática assistencial e prestar o cuidado de qualidade (SILVA; ROSA, 2016).  

Constatou-se ainda que os participantes têm jornada mediana de trabalho semanal de 

33,7 horas cuja maior parcela destes tem tempo laboral de até 5 anos no hospital (53,0%) e na 

atual área/unidade do Pronto-Socorro (56,5%). Esses resultados indicam que os profissionais 

apresentem tempo considerável de atuação neste hospital e no setor de pesquisa, o que propicia 

maior integração e impressão dos seus valores e atitudes nas rotinas assistenciais da instituição 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e laboral dos profissionais de enfermagem do 

Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. Natal, RN, Brasil, 2017 (n=200) 

Variáveis n % 

Cargo/função   
Técnico de enfermagem 175 87,5 

Enfermeiro 25 12,5 
Sexo   

Feminino 163 81,5 
Masculino 37 18,5 

Grau de instrução   
Ensino Médio 91 45,5 

Ensino Superior Incompleto   29 14,5 
Ensino Superior Completo 42 21,0 

Pós-graduação (Especialização) 34 17,0 
Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) 04 02,0 

Tempo de trabalho no hospital   
Menos de 1 ano 01 0,50 

1 a 5 anos 106 53,0 
6 a 10 anos 27 13,5 

11 a 15 anos 10 05,0 
16 a 20 anos 24 12,0 

21 anos ou mais 32 16,0 
Tempo de trabalho na atual área/unidade do hospital   

Menos de 1 ano 02 1,0 
1 a 5 anos 113 56,5 

6 a 10 anos 35 17,5 
11 a 15 anos 15 07,5 

16 a 20 anos 17 08,5 
21 anos ou mais 18 09,0 

TOTAL 200 100 
  Fonte: própria pesquisa. 

   

 

Mensuração da cultura de segurança do paciente   

   

 Conforme o agrupamento dos itens em 12 dimensões da cultura de segurança do 

paciente estas foram analisadas e seus resultados representados pelos percentuais médios de 

respostas positivas, neutras e negativas de cada uma, como mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Percentual médio de respostas por dimensões da cultura de segurança do Pronto-

Socorro Clóvis Sarinho, segundo o HSOPSC. Natal, RN, Brasil (2017) 

Dimensões da cultura de segurança do 

HSOPSC 

% 

Respostas 

Positivas 

% 

Respostas 

Neutras 

% 

Respostas 

Negativas 

Trabalho em equipe dentro das unidades 45,5 24,1 30,4 

Expectativas sobre o seu supervisor/chefe e ações 

promotoras de segurança do paciente 

47,5 23,1 29,4 

Aprendizado organizacional - melhoria contínua 49,7 23,5 26,8 

Adequação de profissionais  34,5 14,4 51,1 

Abertura da comunicação 38,7 26,8 34,5 

Respostas não punitivas aos erros 20,4 20,8 58,8 

Retorno da informação e comunicação sobre o erro 25,8 32,7 41,5 

Apoio da gestão para a segurança do paciente 26,5 31,3 42,2 

Trabalho em equipe entre as unidades 35,5 29,6 34,9 

Passagem de plantão ou de turno/transferências  34,8 26,7 38,5 

Frequência de relatos de eventos  28,5 20,0 51,5 

Percepção geral da segurança do paciente 33,0 19,1 47,9 

  Fonte: própria pesquisa. 

 

 Observou-se que as dimensões apresentadas não alcançaram os 75% de resposta positiva 

preconizados pela AHRQ (2013). Todavia, cinco destas expressaram os resultados mais 

positivos dentre as 12 analisadas, a saber: o “Aprendizado organizacional - melhoria contínua” 

(49,7%); “Expectativas sobre o seu supervisor/chefe e ações promotoras de segurança do 

paciente” (47,5%) e “Trabalho em equipe dentro das unidades” (45,5%); “Abertura da 

comunicação” (38,7%) e “Trabalho em equipe entre as unidades” (35,5%). As três primeiras 

dimensões se apresentaram mais suscetíveis às ações de melhoria e com maiores 

potencialidades para a SP. 

 O “Aprendizado organizacional - melhoria contínua” foi a dimensão mais positiva deste 

estudo com aproximadamente 49,7% das respostas positivas na percepção da equipe de 

enfermagem, o que evidencia as expectativas a respeito das melhorias na prática assistencial e 

seu aprimoramento. Pesquisa sobre cultura de segurança com 1.160 profissionais médicos e de 

enfermagem constatou percentuais superiores nesta dimensão, que atingiu 88% de respostas 

positivas. Sugere-se ainda que o uso de protocolos para a padronização da assistência em saúde 
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é fundamental para assegurar e garantir a qualidade dos serviços (NIE et al, 2013; 

QUADRADO; TRONCHIN, 2012). 

O cenário estudado reflete uma cultura de segurança ainda fragilizada. Esse resultado é 

semelhante a uma pesquisa realizada em seis hospitais na Noruega, que atingiu no máximo o 

percentual médio de respostas positivas de 55% (BALLANGRUD; HEDELIN; HALL-LORD, 

2012). 

 Outra pesquisa no Sul do Brasil demonstrou uma cultura de segurança com resultados 

análogos e potencial de melhorias em todas as dimensões na percepção da equipe de 

enfermagem; e as áreas com escores mais positivos foram “Expectativas sobre o seu 

supervisor/chefe e ações promotoras de segurança do paciente” e “Trabalho em equipe dentro 

na unidade” (MINUZZ; SALUM; LOCKS, 2016). 

 Em 32 hospitais na China avaliados quanto à cultura de segurança, alcançaram 

percentuais positivos elevados entre 60% e 85% nas duas dimensões supracitadas, que sugere 

uma avaliação positiva do trabalho em equipe e representa o sentimento de apoio entre os 

profissionais em seu ambiente de serviço e maior expectativa de cooperação dentro da unidade 

em prol da SP (NIE et al, 2013; MELLO; BARBOSA 2013). 

 Embora nesta pesquisa as dimensões não tenham apresentado força para a cultura de 

segurança no serviço de urgência e emergência, por sua vez, indicam os pontos mais 

expressivos da instituição e evidenciam que os profissionais tendem a confiar em seus 

supervisores quanto às ações de promoção da SP, assim como detêm confiança nos demais 

membros da equipe. 

A dimensão “Abertura da comunicação” obteve 38,7% do percentual médio de respostas 

positivas na percepção dos profissionais de enfermagem deste estudo, o que reflete certa 

dificuldade quanto expressão de ideias e sugestões que visam contribuir para a melhoria das 

condutas implantadas no setor, uma vez que essa equipe está na linha de frente dos cuidados 

prestados ao paciente. No cenário assistencial, a comunicação é vital, visto que esta possibilita 

o diálogo sobre as situações de ocorrência de EA e discussão sobre o processo que o envolveu 

(EL-JARDALI et al., 2014; TOBIAS et al., 2016). 

A ênfase no “trabalho em equipe entre as unidades” promove a interação entre os 

profissionais quanto à assistência e continuidade do cuidado que deve ser efetivo, mesmo diante 

das possíveis diferenças entre a cultura de cada setor, porém, no estudo vigente, esta dimensão 

consiste em média de 35,5% de respostas positivas. Assim, torna-se preponderante o bom 

relacionamento entre a equipe de trabalho para a resolução de problemas e apoio mútuo no 
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processo seguro de cuidar conforme as características que concerne à cultura de segurança do 

paciente.  

 As áreas “Respostas não punitivas aos erros” (58,8%), “Frequência de relatos de 

eventos” (51,5%) e “Adequação de profissionais” (51,1%) foram as mais frágeis, ao considerar 

os percentuais negativos superiores a 50%. Estas correspondem à criticidade do 

dimensionamento de profissionais de enfermagem e à preocupação de que seus erros sejam 

registrados em suas fichas funcionais, assim como se referem negativamente em relação à 

notificação da ocorrência desses erros. Diante disso, percebe-se traços de uma cultura punitiva, 

o que afeta criticamente a SP e a efetivação da cultura de segurança. 

Pesquisa aponta que promover a cultura de segurança demanda empenho e 

comprometimento de toda a instituição com ênfase nos gestores que devem atuar e incentivar 

a comunicação e a notificação dos erros a fim de fortalecer a cultura não punitiva e proporcionar 

um clima de trabalho que priorize a SP (MARINHO; RADÜNZ; BARBOSA, 2014). 

 Visualiza-se a presença da cultura punitiva também nos números de notificação nos 

últimos 12 meses, em que a maioria dos profissionais de enfermagem não fez notificações 

durante este período (88,0%), uma pequena parcela referiu realizar de 1 a 2 notificações (6,0%), 

o quantitativo de profissionais diminui quando ocorre de 3 a 5 notificações (2,5%), de 6 a 10 

notificações (1,5%), 11 a 20 notificações (1,0%) e acima de 21 notificações (1,0%).   

Tal fato demonstra que essa prática ainda não está vinculada à cultura do serviço de 

urgência e emergência, ou seja, percebe-se o quanto esta é negligenciada no setor e pode estar 

relacionada à presença de uma cultura punitiva que bloqueia o processo de comunicação dos 

incidentes, deste modo é um desafio para ações de gerenciamento de riscos e promotoras da SP. 

Um estudo alerta para situações de subnotificação dos eventos, em que 65% da equipe referem 

não ter relatado nenhum ou apenas um ou dois eventos nos últimos 12 meses (MINUZZ; 

SALUM; LOCKS, 2016; TOMAZONI et al.,2015).  

Diante desse cenário, é imprescindível uma cultura que apoie e estimule os profissionais 

de enfermagem com relação à importância das notificações mediante a promoção da educação 

permanente (FERREIRA; JACOBINA; ALVES, 2014; OLIVEIRA; PAULA, 2013). 

 Em relação aos resultados do “Retorno da informação e comunicação sobre o erro” 

(32,7%) e “Apoio da gestão para a segurança do paciente” (31,3%), essas dimensões dizem 

respeito ao conhecimento dos profissionais quando ocorre situações de erros e implementação 

de medidas para evitá-los, assim como a percepção sobre a promoção da SP por parte da gestão 

no serviço e se esta temática é tratada como prioridade.  
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 Destacou-se o percentual médio de respostas neutras mais aparente em relação às outras, 

ou seja, é preocupante o fato de os profissionais se absterem em se posicionar quanto a esses 

pontos.  

A área de “Apoio da gestão para a segurança do paciente” confere aos profissionais 

sentimento de apoio e confiança dentro da instituição de saúde e auxilia a fortalecer a 

comunicação entre os diferentes níveis hierárquicos, na realidade do PSCS os profissionais não 

se percebem apoiados pela instituição, logo, esta dimensão apresentou menos de 30% das 

respostas positivas. Um estudo realizado em vários hospitais da Espanha apresentou resultados 

semelhantes quanto a esta área em torno de 28% de respostas positivas (GAMA; OLIVEIRA; 

HERNANDEZ, 2013). 

 Os dados supracitados demonstram que nesta realidade os profissionais pouco sabem 

sobre as ocorrências de erros ou retorno de informações quanto às medidas para minimizar e/ou 

evitar novos incidentes. Os profissionais que trabalham na linha de frente do cuidado precisam 

ser ouvidos e estar cientes das ocorrências de EA, no entanto o enfermeiro pode ser um elemento 

chave nesse processo cujo papel de liderança deve incentivar a notificação dos outros membros, 

dada a sua aproximação com essa atividade. Além disso, sugere-se que essa informação seja 

repassada à equipe pela gerência, visto que este comunicado aos profissionais e os resultados 

encontrados auxiliam na compreensão sobre a etiologia dos EA e contribuem com o sistema 

hospitalar na conscientização das mudanças na assistência (FRANÇOLIN et al., 2015; LIMA; 

MELLEIRO, 2013). 

 Ambientes de discussão e aprendizagem que envolvem gestores e profissionais são 

pontos forte para a concretização da Cultura de segurança.  Portanto, supervisores e chefias das 

unidades precisam priorizar a segurança e mover esforços para aprender e buscar soluções 

efetivas (TOMAZONI et al.,2015; ROCHA et al, 2016). 

 Ao avaliar a SP no contexto do serviço, os profissionais de enfermagem a destacaram 

em maior quantitativo como regular (n=93; 46,5%), todavia uma parcela menor desses 

trabalhadores a considerou muito boa (n=26; 13,0%) e excelente (n=7; 3,5%) (Figura 2). 
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Fonte: própria pesquisa. 

Figura 2 - Avaliação da Segurança do paciente no serviço de urgência e Emergência do 

Hospital segundo respostas dos profissionais de Enfermagem. Natal, RN, Brasil, 2017 (n=200). 

  

 Esses resultados refletem a realidade desse serviço de urgência e emergência cuja 

percepção geral de segurança foi considerada regular com resultado abaixo de 50%; e ao 

agrupar as categorias “ruim” e “muito ruim” atingiram cerca de 37,0% de respostas, o que 

demonstra certa fragilidade em relação à SP no setor investigado, o que corrobora com o 

quantitativo de respostas negativas na dimensão “Percepção geral da segurança do paciente” 

(47,9%), a quarta dimensão mais frágil deste estudo. 

 Estudo em três países que analisou a cultura de segurança em 45 hospitais na Holanda, 

622 nos EUA e 74 em Taiwan constatou que a maioria dos hospitais norte-americanos 

considerou a segurança “Excelente” (25%) ou “Muito boa” (48%), porém mais da metade dos 

entrevistados na Holanda (63%) e em Taiwan (51%) avaliou a SP como regular. Desse modo, 

as fragilidades na segurança podem estar atreladas ao processo de trabalho da instiuição de 

saúde (WAGNER, C. et al., 2013).  

 

5.2 PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE A SEGURANÇA 

DO PACIENTE NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

 A análise do corpus proveniente dos comentários a respeito da segurança do paciente 

descritos pelos profissionais de Enfermagem (n=104) resultou em 4.116 ocorrências de 

palavras, 1.145 formas, com média de ocorrência de quatro palavras para cada forma, como 

3,5%

13,0%

46,5%

23,5%

13,5%

Excelente Muito boa Regular Ruim Muito ruim
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ponto de corte se estabeleceu a inclusão dos elementos no dendograma e na análise de 

similitude, mediante o cálculo do dobro da frequência média, no caso 8.  

Segundo a Classificação Hierárquica Descendente foram analisados 96 segmentos de 

texto, com retenção de 70,6% do corpus necessário para a constituição de quatro classes 

provenientes da partição do conteúdo, como mostra o Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Classificação Hierárquica Descendente da percepção dos profissionais de 

Enfermagem acerca da segurança do paciente no serviço de urgência e emergência. Natal/RN, 

2017 (n=104) 

  

 Conforme a análise do corpus textual, esta foi dividida em duas partições, a primeira 

retrata o cenário do serviço de urgência e emergência que carece de melhorias para a promoção 
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do cuidado seguro. É composta por duas classes, atreladas ao deficit de um ambiente seguro e 

livre de danos (classe 1) e carência de recursos estruturais (classe 2).  

 No que se refere ao vocabulário da classe 1, composto por 26,67% das cifras analisadas, 

verificou-se a “Necessidade de ambiente seguro para o atendimento” evidenciada pelas 

palavras: medicar, existir, estar, erro, emergência, dever, corredor, atenção e assistência, que 

expressam a importância em se obter um ambiente propício para o cuidado eficiente e eficaz ao 

paciente em situação de urgência e emergência a fim de reduzir ou evitar possíveis danos ao 

paciente. 

 Em relação a esta classe, os profissionais demonstraram receio quanto ao contexto de 

sua prática assistencial, em virtude da superlotação, a qual pode predispor à ocorrência de erros 

no transcurso do cuidado, como relataram os profissionais:  

“Entendo que a segurança do paciente visa reduzir acidentes evitáveis 
nas unidades de saúde. Neste hospital, isso se torna mais complicado 

em virtude da superlotação [...]” (E5). 
 

“[...] o meu trabalho no corredor é sobrecarregado de pacientes, na 
maioria das vezes com 12 a 14 pacientes, o que induz muito ao erro, 

como por exemplo, um dia fui medicar um paciente ele estava no 
corredor à direita quando cheguei percebi que ele não estava, o 

maqueiro tinha colocado à esquerda, fui medicá-lo, ele referiu já ter 
sido medicado por outra técnica de enfermagem[...]” (TE5). 

 
A superlotação nos serviços de saúde constitui um grande desafio para os profissionais 

de enfermagem inseridos no cenário desta pesquisa, sobretudo quando se refere aos serviços de 

urgência e emergência que devem prezar pela organização do ambiente de acordo com suas 

necessidades a fim de melhor articular a assistência prestada ao paciente e minimizar a 

ocorrência de EA (BRASIL, 2014a). 

Uma pesquisa realizada no Sul do Brasil destacou que essa problemática constitui um 

dos entraves para o desenvolvimento de uma assistência qualificada e segura, tanto para o 

paciente quanto para o profissional que o assiste, e sugere que a superação dos problemas de 

superlotação está atrelada ao maior comprometimento dos gestores em saúde, a um sistema 

público mais organizado e a uma rede assistencial que garanta a continuidade do atendimento 

em outros serviços de saúde (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013). 

Em vista das circunstâncias relatadas por esses profissionais, outras ações devem ser 

incorporadas como medida de prevenção a EA, entre estas a implementação de protocolos, a 

identificação correta do paciente e a administração segura de medicamentos imprescindíveis 
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para assistência, além de fornecer respaldo aos responsáveis para a execução do cuidado 

pautado na SP (BRASIL, 2014b). 

A junção dessas ações busca promover um ambiente seguro, em que todos possam 

exercer suas atividades com tranquilidade e maior articulação e assim prover um cuidado de 

qualidade e livre de danos (DIAS, et al., 2014).  

 Outra situação passível de melhorias para a promoção do cuidado seguro é retratada na 

classe 2, que diz respeito à “Carência de recursos estruturais” composta por 23,33% dos 

vocábulos analisados e representados pelas palavras: material, falta, unidade, quase, insumo, 

estrutura, trabalhar serviço, adequado e devido. Essa classe faz menção à indisponibilidade de 

recursos humanos, materiais e insumos fundamentais ao cuidado, fonte de inquietação 

percebida por parte dos profissionais de enfermagem. Esta realidade se torna evidente no 

comentário: 

“É quase inviável a segurança do paciente, devido à superlotação no 
hospital e à falta de profissionais, equipamentos e insumos para suprir 

qualquer planejamento” (E12). 
 

 Diante da carência de recursos estruturais (falta de leitos, equipamentos e insumos) e 

humanos relatados por E12, compreende-se que esta interfere diretamente na qualidade da 

assistência prestada, pois os serviços de urgência e emergência atendem situações em que o 

tempo é determinante no melhor prognóstico do paciente e a carência desses recursos impactam 

na capacidade de atuação dos profissionais que o assiste.  

 Nesse contexto, é de suma importância a atenção dos gestores para minimizar as 

deficiências desse quadro, visto que a ampliação do número de profissionais e de leitos é um 

problema de saúde pública (O’DWYER; MATTOS, 2013; SANTOS et al. 2013). 

 Sobre os recursos humanos, destaca-se que a equipe de enfermagem desempenha um 

papel importante na prevenção de EA mediante a aplicação de conhecimentos e habilidades de 

forma efetiva e eficaz nos cuidados ao paciente em situação de urgência e emergência. O 

dimensionamento inadequado de profissionais no serviço afeta negativamente a SP, uma vez 

que a carência de pessoal na assistência de enfermagem reflete na sobrecarga de trabalho, 

estresse e cansaço (ROCHEFORT; BUCKERIDGE; ABRAHAMOWICZ, 2015). 

 Nessa perspectiva, a segunda partição da análise textual demonstra a “Importância do 

cuidado seguro de enfermagem”. Compreende as classes 3 e 4 que tratam, respectivamente, do 

“ Cuidado seguro na prevenção de quedas” (31,11%) e da “Preocupação dos profissionais em 

prestar o cuidado seguro” (18,89%). 
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 A classe 3 obteve como palavras significativas: dentro, caso, paciente, funcionário, 

como e quando. Esta classe simboliza o cenário frágil no qual os profissionais de enfermagem 

estão inseridos, bem como a ocorrência de quedas do paciente, em vista da ausência de ações 

protetivas no serviço e das condições precárias das macas para a assistência. Esses aspectos 

foram constatados nas falas a seguir: 

“Já presenciei acidente com paciente, ele caiu da maca. As macas são 

estreitas e não podemos nem virar o paciente, neste setor não há 
protocolo de segurança” (E16). 

 
“Falta de proteção nas macas, já ocorreu quedas de pacientes 

agitados, e as macas do serviço de atendimento móvel de urgência 
(SAMU) são de má qualidade para o transporte do paciente” (E20). 

  
 Os profissionais compreendem a necessidade de medidas para a prevenção de quedas e 

demonstram preocupação quanto à ausência de protocolos que possam subsidiar, sustentar e 

nortear uma prática assistencial segura.  

 A prevenção de queda constitui uma das seis metas internacionais de segurança e 

representa um dos protocolos de segurança do PNSP. Este tem por objetivo reduzir a ocorrência 

de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente. A ocorrência de 

eventos no processo de atendimento aos pacientes hospitalizados acarreta complicações na 

evolução de sua recuperação, aumento de taxas de infecções, além de prolongar o tempo médio 

de internação (BRASIL, 2013; NOVARETTI et al., 2014; ABREU et al., 2012; PINHO et al., 

2012; SAKAI et al., 2016). 

 Diante da importância em promover uma assistência segura, a classe 4 retrata a 

preocupação dos profissionais quanto ao cuidado prestado ao paciente e sugestões de melhoria 

para a promoção da SP no setor de urgência e emergência, representada pelas palavras: 

melhorar, demanda, precisar, prestar, excelente e conseguir, evidenciadas nos comentários a 

seguir: 

“Quero melhorar a minha assistência ao paciente e a segurança do 
paciente, mas para conseguir isso é necessário mais profissionais e 

trabalho em equipe” (E09). 
 

“Precisamos melhorar em vários aspectos, como as macas muito 
estreitas para acomodar o paciente, ter muitas camas e cadeiras de 
rodas, que são insuficientes e de uma saúde humanizada para reabilitar 

os pacientes nos corredores” (TE18). 
 

“Para melhorar a segurança do paciente seria ideal a construção de 
protocolos específicos como medida de proteção para procedimentos e 
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consolidar uma cultura de segurança no hospital para manter um 
padrão nos setores” (TE46). 

 
 Percebe-se que os profissionais de Enfermagem demonstram preocupação em promover 

um cuidado seguro, assim sugerem ações de melhoria que dizem respeito à estrutura física, 

recursos humanos, trabalho em equipe, utilização de protocolos e adesão à cultura de segurança.  

 Em relação à necessidade de mais profissionais e do trabalho em equipe, estudo em um 

hospital universitário aponta que o aumento do número de pacientes atribuídos à equipe de 

enfermagem por dia está associado ao aumento da incidência de quedas do leito, incidência de 

infecções associadas ao cateter venoso central, absenteísmo e rotatividade de profissionais. 

Quanto maior for o número de pacientes destinados a cada profissional por dia, menor será a 

taxa de satisfação dos pacientes com a equipe de Enfermagem (MAGALHÃES; 

DALL’AGNOL; MARCK, 2013). 

 Em consonância a isso, os participantes deste estudo sugeriram ações de melhorias para 

a promoção da SP no serviço de urgência e emergência, entre estas, destaca-se a efetivação da 

cultura de segurança, forte indicador de qualidade da assistência que se caracteriza pelo 

comprometimento e responsabilidade de todos os profissionais da instituição, gestores, 

pacientes e familiares na promoção da segurança. Esta medida visa estabelecer um padrão de 

atitudes com o intuito de minimizar os erros na prestação dos serviços de saúde e fortalecer as 

práticas pautadas no cuidado seguro (MACEDO et al., 2016). 

 A fim de sintetizar as expressões referentes à percepção dos profissionais de 

Enfermagem sobre da segurança do paciente inseridos no serviço de urgência e emergência, 

utilizou-se a análise de similitude cuja representação encontra-se na Figura 3. 
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Fonte: própria pesquisa. 

Figura 3 - Análise de similitude do corpus textual referente à percepção dos profissionais de 

Enfermagem sobre a segurança do paciente em uma unidade de urgência e emergência. Natal, 

RN (2017) 

 

 A figura retrata a percepção dos profissionais de enfermagem quanto à SP no ambiente 

de urgência e emergência, em que se verifica a associação entre as expressões “paciente”, 

“segurança do paciente”, “hospital”, “não”, “falta” e “trabalho” constatadas pela presença de 

traços mais espessos que as ligam. O termo paciente é o elemento central no que se refere à 

percepção da SP. No entanto, é evidente a coocorrência dos vocábulos “paciente” e “não” 

denotando o efeito negativo na promoção do cuidado seguro influenciado pela superlotação.  
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 Outros aspectos envolvidos neste processo dizem respeito à falta de materiais na 

unidade de trabalho, às condições de trabalho diante da grande demanda de pacientes e enfatiza-

se a necessidade de ações em prol da SP no hospital. 

 Esses resultados detêm a visão dos profissionais sobre o panorama local da SP, em vista 

disso o estudo apresenta como limitação restringir-se apenas ao cenário de um serviço de 

urgência e emergência, que apresenta característica própria e desse modo não permite 

generalizações para outras realidades. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa mensurou as 12 dimensões da cultura de segurança em um serviço de 

urgência e emergência, uma vez que estas promovem a identificação das áreas mais fortes, 

assim como as fragilidades que uma instituição de saúde pode apresentar em relação a esta 

temática. 

 As áreas que detêm maiores potenciais de melhoria para a assistência segura estão 

atreladas à disponibilidade dos profissionais em aprender com os erros, confiar em seus 

supervisores quanto às ações de promoção da SP e trabalhar em equipe. Desse modo, como 

exemplo de estratégias utilizadas para favorecer a cultura de segurança, deve-se dispor de 

treinamentos em equipe com vistas a otimizar os processos de trabalho desses grupos, bem 

como prover a comunicação, colaboração e liderança. 

 De acordo com os profissionais, há fragilidade em todas as dimensões analisadas que 

determinam a cultura de segurança e sugere-se a presença de uma cultura punitiva perante o 

erro, que está relacionada ao medo em relatar e registrar a ocorrência dos EA, ou seja, esta é 

negligenciada pela equipe de enfermagem que se abstém em notificar esses eventos, o que afeta 

criticamente a SP.  

 Diante dos aspectos supracitados, a cultura de segurança do paciente neste serviço é 

considerada fraca na visão dos profissionais, logo, é necessário atuar ativamente para a 

propagação da cultura de segurança positiva neste serviço por meio de ações que os envolva 

assim como os gestores da instituição. 

 Na percepção dos participantes desta pesquisa, o ambiente de trabalho com problema 

de superlotação representa um entrave para o cuidado efetivo e eficaz ao paciente com o intuito 

de reduzir ou evitar possíveis danos, uma vez que interfere diretamente na qualidade da 

assistência prestada.  

 Outra situação em realce é a ocorrência de quedas que explicita a fragilidade da 

assistência prestada, evidenciada ainda pela carência de recursos estruturais e protocolos de 

segurança. Percebe-se que, embora imersos em circunstâncias desfavoráveis, os profissionais 

se preocupam em prestar um cuidado de qualidade e promover a SP por meio de melhorias 

relacionadas à disponibilidade de estrutura física, recursos humanos, trabalho em equipe, uso 

de protocolos e adesão à cultura de segurança.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos profissionais de enfermagem 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Avaliação da cultura de segurança em uma 

unidade hospitalar”, que tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, 

juntamente com sua orientanda Micheline da Fonseca Silva. 

Esta pesquisa pretende analisar a cultura de segurança do paciente na percepção dos profissionais de 

enfermagem. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a verificação do cenário local quanto a adesão de uma Cultura 

de segurança. Cenário este, que exige urgência na investigação dos fatores que impactam na não adesão desta por 

parte dos profissionais de saúde. Diante disso, profissionais de enfermagem, inseridos neste processo, tem papel 

importante por assistir ao paciente diretamente e ser responsável pela maioria dos procedimentos realizados, logo 

se aumentam as chances destes, estarem envolvidos em eventos adversos na assistência. A participação e 

experiência desses profissionais no ambiente de procedimentos complexos como o setor de emergência é de grande 

relevância para posterior elaboração de ações para implantação de uma Cultura de segurança pautada na Segurança 

do paciente. 

Caso você decida participar, você será submetido (a) aos seguintes procedimentos: responderá o 

instrumento “Pesquisa sobre Segurança do Paciente em Hospitais” (HSOPSC), participará de atividade educativa 

e responderá um questionário com questões que envolvem a temática foco deste estudo. Nas quais essas últimas 

poderão ser gravadas ou fotografadas. 

Durante a realização, você não será submetido a nenhum tipo de exame físico ou laboratorial e nenhum 

procedimento clínico que possa lhe trazer perigo. A previsão de riscos é mínima, destacando-se a possibilidade de 

constrangimento em não saber responder às questões formuladas, tendo você o direito de se recusar a responder 

as perguntas que lhes causem constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os pesquisadores se 

comprometem em minimizar esses riscos mediante a oferta de condições adequadas para realização da coleta dos 

dados. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: colaborar com informações para o 

desenvolvimento de ações de melhorias para seu ambiente de trabalho e assistência prestada ao paciente, 

consequentemente, benefícios para você, a instituição em que trabalha, aqueles que deste fizerem uso, seus 

familiares ou alguém de sua estima ou convívio.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. Dra. Viviane 

Euzébia Pereira Santos, no endereço: Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3837.  

 

_________________________ Participante/Responsável legal            ________________________ Viviane Euzébia Pereira Santos  

1/2 



57 

 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será  assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

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 o pesquisador responsável 

Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos. 

 

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 “Avaliação da cultura de segurança em uma unidade 

hospitalar”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,         de                 de 2017. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação da cultura de segurança em uma unidade 

hospitalar”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,          de                                          de 2017. 

 

         Assinatura do pesquisador responsável                                                                                                   

        Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos   

                                                                                                                                                                                2/2 
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participante 
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ANEXO A – Instrumento para coleta de dados
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do comitê de ética
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