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RESUMO 

 

Introdução: É incontestável que a preocupação com a segurança dos pacientes deve ser um 

dos principais focos de atenção nos serviços de saúde e a cultura de segurança nestas 

instituições tem forte influência no tema, pois é o produto dos valores individuais e de grupo, 

atitudes, capacidades de percepção e modelos de comportamento que determinam o 

compromisso com a gestão da segurança do paciente, o seu estilo e proficiência. Nas últimas 

décadas têm-se observado uma mobilização importante em torno de programas de qualidade e 

segurança do paciente nas organizações de saúde, porém, a implantação de um Programa de 

Segurança do Paciente (PSP) de forma sistemática, levando em consideração os atributos de 

alto nível de cultura de segurança, principalmente em serviços ambulatoriais de oncologia, 

ainda é um tema pouco debatido. Objetivos: Melhorar a cultura de segurança do paciente em 

um serviço de oncologia e avaliar o efeito da implantação de um PSP sobre a cultura da 

instituição. Metodologia: Estudo quase-experimental, sem grupo controle, realizado no 

período de julho de 2017 a abril de 2018 em um serviço de oncologia ambulatorial da cidade 

de Ponta Grossa - Paraná. Aplicou-se aos profissionais de saúde o questionário Hospital Survey 

on Patient Safety Culture ((HSOPSC) elaborado pela Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ), antes e após a implantação do PSP no serviço citado. No processo de 

implantação do PSP, os dados da cultura de segurança serviram de base para o desenho do ciclo 

de melhoria constituído por reuniões multidisciplinares, definição de responsabilidades, 

programa de capacitação e treinamentos, implantação e adoção de políticas e protocolos, 

definição e mensuração de indicadores de estrutura, processo e resultados, entre outros. 

Resultados: Os 60 profissionais atuantes na instituição foram convidados a participar da 

pesquisa, sendo que destes, 43 responderam ao questionário nas duas fases temporais. Na etapa 

pré-implantação do PSP, houve predominância de resultado negativo para seis (43%) das 14 

dimensões, quatro dimensões mostraram predominância de neutralidade e as outras quatro 

dimensões com predominância de resultados positivos. Quando avaliada a fase pós-implantação 

do PSP, constatou-se melhoria significativa em todas as dimensões da cultura de segurança do 

paciente, que assumiram predominância positiva. Conclusões: A melhoria da cultura de 

segurança de uma instituição está diretamente relacionada à gestão da qualidade, sendo que, a 

mensuração da cultura de segurança foi um importante instrumento de melhoria da qualidade, 

na medida em que identificou as fragilidades da organização, propiciando um planejamento e 

ações assertivas assumidas no programa de segurança do paciente. Isso proporcionou uma 

mudança no cenário na cultura de segurança do paciente no serviço de oncologia pesquisado, 

tornando mais robusto seu compromisso com a qualidade da assistência à saúde. 

 

Descritores: Segurança do paciente; Cultura de Segurança do Paciente; Qualidade da 

Assistência à Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: It is undeniable that concern for patient safety should be one of the main focuses 

of attention in health services and the safety culture in these institutions has a strong influence 

on the theme, as it is the product of individual and group values, attitudes, perceptual abilities, 

and behavioral patterns that determine commitment to patient safety management, style and 

proficiency. In recent decades, there has been a significant mobilization around patient quality 

and safety programs in health organizations, but the implementation of a Patient Safety Program 

(PSP) in a systematic way, taking into account the high attributes level of safety culture, 

especially in outpatient oncology services, is still a poorly debated topic. Objectives: To 

improve the safety culture of the patient in an oncology service and to evaluate the effect of the 

implantation of a PSP on the culture of the institution. Methodology: A quasi-experimental 

study, with no control group, performed from July 2017 to April 2018 in an outpatient oncology 

service in the city of Ponta Grossa - Paraná. The questionnaire for the Hospital for Patient Safety 

Culture (HSOPSC), prepared by the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), was 

applied to health professionals before and after the implementation of the PSP in the 

aforementioned service. data from the safety culture served as a basis for the design of the 

improvement cycle consisting of multidisciplinary meetings, definition of responsibilities, 

training and training program, implementation and adoption of policies and protocols, 

definition and measurement of structure, process and results indicators, among others. 

Results: The 60 professionals working at the institution were invited to participate in the study, 

of which 43 answered the questionnaire in the two temporal phases. In the pre-implantation 

stage of PSP, there was a predominance of a negative result for six (43%) of the 14 dimensions, 

four dimensions showed predominance of neutrality and the other four dimensions with 

predominance of positive results. When the post-implantation phase of the PSP was evaluated, 

there was a significant improvement in all dimensions of the patient's safety culture, which 

assumed a positive predominance. Conclusions: The improvement of the safety culture of an 

institution is directly related to quality management, and the measurement of the safety culture 

was an important quality improvement tool, insofar as it identified the fragilities of the 

organization, providing planning and assertive actions taken in the patient safety program. This 

provided a shift in the scenario in the patient's safety culture in the oncology service surveyed, 

making their commitment to quality health care more robust. 

 

Descriptors: Patient safety; Patient Safety Culture; Quality of Health Care. 
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APRESENTAÇÃO  

 

A estrutura do presente trabalho de conclusão de mestrado segue um modelo próprio de 

disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 

Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGQualiSaúde/UFRN). O trabalho de conclusão de mestrado encontra-se no formato de um 

artigo científico que segue as normas do periódico Cadernos de Saúde Pública. 

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem como, o 

objetivo desta investigação no formato de artigo científico. A seção seguinte intitulada 

Metodologia, sistematiza os procedimentos metodológicos percorridos para a execução do 

trabalho. Na sequência, a seção Resultados apresenta os aspectos relevantes encontrados por 

meio do desenvolvimento do trabalho. Já, a parte Discussão do artigo apresenta um diálogo 

entre os resultados do presente trabalho encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. 

Por fim, as Conclusões encerram o artigo científico destacando os principais resultados e 

apontamentos para novos ciclos de melhoria. 

Destaca-se também como integrante do trabalho o Apêndice 3, que é composto por um 

relatório técnico mais detalhado de uma das etapas do desenvolvimento do trabalho de 

conclusão do mestrado e que tem como objetivo ser apresentado ao serviço de saúde objeto do 

estudo, como subsidio para contribuir com a melhoria da qualidade.  
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Título: Melhoria da Cultura de Segurança em um Serviço de Oncologia 

Rodrigo Della Torres1 & Marise Reis de Freitas2 

1- Gestor da qualidade em serviços de saúde. Mestrando do Programa de Pós-graduação 

Qualisaúde - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

2- Docente do Departamento de Infectologia e do Programa de Pós-graduação Qualisaúde 

- UFRN 

 

Introdução  

 

A segurança do paciente vem sendo amplamente discutida em todo mundo em 

decorrência dos danos derivados dos processos da assistência prestada, assumindo papel de 

relevância no desenvolvimento de esforços, com o objetivo de tornar a assistência mais segura 

ao paciente. Estes danos observados não somente trazem consequências aos pacientes de ordem 

física, como também emocional, podendo considerar em uma maior abrangência seus 

familiares, a equipe de saúde e inclusive instituição hospitalar (MIASSO et al. 2006 e 

CARRERA e AGUIAR, 2014). 

Os incidentes devem ser analisados com discussão em equipe das causas sistêmicas que 

favoreceram a ocorrência, tendo como meta a aprendizagem com estes incidentes ocorridos. É 

preciso que se envidem esforços para o alcance do aprimoramento dos processos e da 

assistência prestada, partindo de uma cultura punitiva para uma cultura de aprendizado com os 

incidentes, que é fundamental para promoção e sustentação da cultura de segurança, (CLARO 

et al. 2011). 

Tendo em vista o cenário histórico da saúde dos cuidados nos serviços de saúde, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) tem demonstrado constante preocupação com a 

segurança do paciente e adotado esta questão como tema de alta prioridade na agenda de 

políticas de saúde de seus países membros e uma das pautas da agenda de saúde global (SILVA-

BATALHA e MELLEIRO, 2015; SCOTT, 2014).  

No Brasil, em 2013, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP), por meio da Portaria nº. 529, com o propósito de contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. 

É importante conhecer quais são os processos mais críticos e com maior probabilidade para 

novos incidentes, para que ações eficazes de prevenção possam ser desenvolvidas (BRASIL, 

2013a). 
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O PNSP define evento adverso como incidente que resulta em dano ao paciente e elenca 

que a cultura de segurança é fomentada a partir de cinco características básicas: a) todos os 

trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem 

responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e 

familiares; b) a segurança está acima de metas financeiras e operacionais; c) encoraja e 

recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à 

segurança; d) promove o aprendizado organizacional; e) proporciona recursos, estrutura e 

responsabilização para a manutenção efetiva da segurança (BRASIL, 2013a).   

 A publicação da RDC nº 36 de julho de 2013 fortalece a política nacional para a 

segurança do paciente, a qual normatiza a criação de Núcleos de Segurança do Paciente nos 

serviços de saúde. Cabe a estes núcleos o desenvolvimento de um plano de segurança do 

paciente e o monitoramento dos incidentes e eventos adversos (BRASIL, 2013b).  

A cultura de segurança em serviços de saúde tem sido considerada como um indicador 

estrutural básico que facilita as iniciativas para reduzir os riscos e eventos adversos (AHRQ, 

2013 e GAMA et al. 2013) na medida em que os padrões comportamentais de indivíduos e 

grupos determinam a maneira como vão exercer seu trabalho (TOMAZONI et al. 2015). 

A cultura de segurança do paciente desempenha um papel importante nos sistemas de 

saúde, especialmente nos departamentos de quimioterapia e oncologia (CODs), e sua avaliação 

pode ajudar a melhorar a qualidade dos serviços e o atendimento hospitalar (RAEISSI et al. 

2017). Partindo da premissa que a segurança é uma dimensão da qualidade (IOM, 2001), 

compreende-se que o estímulo à cultura de segurança do paciente e a implantação de metas que 

objetivem a prevenção de eventos adversos, são imprescindíveis para a melhoria dos sistemas 

de saúde (WACHTER, 2010; PAESE DAL SASSO, 2013).  

Diferentes ferramentas de avaliação têm sido utilizadas para mensurar a cultura de 

segurança do paciente em serviços de saúde, por meio de instrumentos que procuram focar seus 

questionamentos em características da própria cultura, denominadas dimensões (MINUZZI et 

al. 2016). Mudar a cultura organizacional é uma tarefa difícil para as organizações, inclusive 

para a cultura de segurança do paciente, pois envolve o fator pessoas, e este como discutido por 

Paese Dal Sasso (2013). Posto isto, surge o questionário da ARHQ para avaliar e intervenções 

de melhoria ainda não muito definidas (AHRQ, 2013). 

O questionário proposto pela agência americana Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) em 2004 permite aos serviços de saúde avaliarem até que ponto suas culturas 

organizacionais enfatizam a importância da segurança do paciente e facilitam a implantação de 

atividades voltadas para essa finalidade (REIS, 2012). 
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A discussão da cultura de segurança em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais oncológicos no Brasil ainda é incipiente, a despeito do reconhecimento que a 

prática nos processos de trabalho da assistência oncológica pode favorecer a incidentes, uma 

vez que envolvem cuidados específicos, sobrecarga emocional e riscos relacionados aos 

quimioterápicos (BITTENCORT, 2009). Segundo Carollo et al. (2017) os serviços de saúde que 

atuam com fármacos de alta vigilância como os medicamentos quimioterápicos, necessitam de 

um controle mais rigoroso e padronizado durante o processo medicamentoso.  

O pioneirismo deste trabalho se dá pela implantação de um PSP em um servido 

ambulatorial de oncologia, fundamentado por ciclos de melhoria a partir da avaliação da cultura 

de segurança do paciente como ferramenta para melhoria da qualidade, sendo que, este estudo 

teve como objetivo avaliar a cultura de segurança de um serviço de oncologia e o efeito da 

implantação de um PSP sobre a cultura da instituição.  

 

Metodologia 

 

Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo quase-experimental, sem grupo controle, para avaliação da 

cultura de segurança do paciente antes e após a implantação de um PSP, sendo esta implantação 

a identificação da oportunidade de intervenção de melhoria. 

Utilizou-se nesta pesquisa o esquema de ciclos de melhoria de Saturno et al. (2008) que 

contém cinco etapas:  

- Identificação da oportunidade de melhoria: nesta fase foi realizada reunião com os 

colaboradores e membros da direção utilizando-se a técnica do diagrama de Ishikawa 

identificado que a segurança do paciente era o principal ponto de melhoria reconhecida pelo 

grupo.   

- Análise das causas: nesta fase foi estruturada a análise objetiva das principais causas 

da fragilidade/problema de segurança do paciente, através de reuniões e discussões com os 

profissionais da instituição. 

- Avaliação da qualidade: nesta fase foi realizada a aplicação do questionário de cultura 

de segurança do paciente na pré-implantação do PSP. 

- Intervenção de melhoria: nesta fase foi realizada a implantação do PSP. 

- Reavaliação/monitoramento: nesta fase foi realiza nova aplicação do questionário de 

cultura de segurança do paciente pós-implantação do PSP. 

A figura 01 demonstra o fluxograma desdobrado com as etapas de elaboração do estudo. 
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Figura 01: Fluxograma de elaboração do estudo 
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Local de estudo e população 

Estudo foi realizado no período de julho/17 a abril/18 em um serviço de oncologia 

privado, de caráter ambulatorial, situado na cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná. A 

instituição atende pacientes de convênios de saúde suplementar e particulares, realizando 

consultas eletivas em diversas especialidades de caráter preventivo e curativo, além de 

tratamento ambulatorial quimioterápico e radioterápico de curta e longa duração. 

Em média são realizados 104 tratamentos/mês de quimioterapias e 100 tratamentos/mês 

de radioterapia. Em relação às consultas ambulatoriais são realizadas em média 850/mês de 

quimioterapia e 80/mês de radioterapia. Quando ao perfil epidemiológico dos pacientes 

atendidos, 17% tratam neoplasias de mama, 16% de pele e 14% de próstata. Mais de 60% dos 

pacientes são do sexo feminino e possuem idade entre 25 a 40 anos.  

A população da pesquisa foi constituída por 60 profissionais em exercício regular na 

instituição, entre eles 22 Médicos, sete Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, uma 

Nutricionista, uma Fisioterapeuta, cinco profissionais da área Administrativa, seis 

Recepcionistas, seis Zeladoras do serviço de Higienização, seis profissionais de Radiologia, 

quatro Farmacêuticos, e uma Psicóloga e um gestor de Tecnologia da Informação. 

Os critérios de inclusão da população foram: profissionais com contrato de trabalho 

celetista ou prestadores de serviços, atuando diretamente na instituição em período maior que 

02 meses, considerando a fase pré-implantação do PSP, com contato direto ou indireto com 

pacientes, seguindo recomendações da própria AHRQ (AHRQ, 2012).  

 

Instrumento de pesquisa  

O instrumento de pesquisa deste estudo foi o questionário Hospital Survey on Patient 

Safety Culture (HSPSC) elaborado pela AHRQ, traduzido e adaptado transculturalmente por 

Reis; Languardia; Martins (2012). Mesmo não se tratando de um hospital, avaliou-se que o 

questionário era o que melhor se adaptava a realidade institucional. A validação deste 

instrumento realizada por Andrade et al. (2017) constitui uma importante contribuição para o 

fortalecimento de iniciativas nacionais para a melhoria da segurança do paciente. 

O questionário está organizado em 44 questões, dividido em partes: A primeira contém 

variáveis sociodemográficos dos participantes (idade, sexo, grau de instrução, cargo e função 

na instituição, carga horária de trabalho e tempo de atuação na instituição) e a segunda parte é 

composta por itens que abrangem 12 dimensões de cultura de segurança do paciente, com 

adição de mais duas dimensões sobre a percepção de segurança do paciente (Quadro 1).  
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O instrumento dá ênfase aos incidentes, as percepções sobre estes e às dimensões 

existentes da cultura de segurança do paciente (AHRQ, 2012). 

O instrumento utiliza questões afirmativas, alocadas em nove seções de A a I. Cada 

afirmação contém respostas que utilizam uma escala de Likert de cinco pontos, de concordância 

ou de presença. O quadro 01 apresenta as dimensões e respectivas perguntas abordadas pelo 

instrumento. 

 

Quadro 01: Dimensões e itens de análise da cultura de segurança do paciente. 

Dimensões Perguntas 

Cultura de 

segurança 

do 

paciente 

 

D4 - Apoio da 

Direção para a 

segurança do 

paciente 

F1 

 

F8 

 

F9 

A Direção propicia um clima de trabalho que promove a segurança do 

paciente. 

As ações da Direção demonstram que a segurança do paciente é uma 

prioridade principal. 

A Direção só parece interessada na segurança do paciente quando ocorre 

algum incidente. 

D5 - Percepções 

generalizadas 

sobre segurança 

A10 

A15 

 

A17 

A18 

É apenas por acaso que erros mais graves não acontecem por aqui. 

A segurança do paciente jamais é comprometida em função de maior 

quantidade de trabalho a ser concluído. 

Nesta área/setor temos problemas de segurança do paciente. 

Os nossos procedimentos e sistemas são adequados para prevenir a 

ocorrência de erros. 

D6 - Feedback e 

comunicação a 

respeito de erros 

C1 

 

C3 

 

C5 

Nós recebemos informação sobre mudanças implementadas a partir dos 

relatórios de incidentes. 

Nós somos informados sobre os erros que acontecem nesta área/setor. 

 

Neste setor/local de trabalho discutimos meios de prevenir erros evitando 

que eles aconteçam novamente. 

D7- Abertura para 

comunicações 

C2 

 

C4 

 

C6 

Os profissionais têm liberdade para dizer ao ver algo que pode afetar 

negativamente o cuidado do paciente. 

Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões ou ações 

dos seus superiores. 

Os profissionais têm receio de perguntar, quando algo parece não estar 

certo. 

D8 - Freq. de 

relatórios de 

incidentes que são 

reportados nas 

diversas 

modalidades 

D1 

 

D2 

 

D3 

Quando ocorre um erro, mas ele é percebido e corrigido antes de afetar o 

paciente, com que frequência ele é notificado? 

Quando ocorre um erro, mas não há risco de dano ao paciente, com que 

frequência ele é notificado? 

Quando ocorre um erro, que poderia causar danos ao paciente, mas não 

causa, com que frequência ele é notificado? 

 

D9 - Trabalho em 

equipe entre 

áreas/setores 

F2 

F4 

 

F6 

 

F10 

As áreas/setores não estão bem coordenadas entre si. 

Há uma boa cooperação entre as áreas/setores que precisam trabalhar em 

conjunto. 

Muitas vezes é desagradável trabalhar com profissionais de outras 

áreas/setores. 

As áreas/setores trabalham bem/ em conjunto para prestar o melhor 

cuidado aos pacientes. 

 

 

D10 - Pessoal 

A2 

A5 

 

 

Temos pessoal suficiente para dar conta da carga de trabalho. 

Os profissionais desta área/setor trabalham mais horas do que seria o 

melhor para o cuidado do paciente. 
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A7 

 

 

A14 

Utilizamos mais profissionais terceirizados do que seria desejável para o 

cuidado do paciente. 

Nós trabalhamos em "situação de crise", tentando fazer muito e muito 

rápido. 

D11 - 

Transferências 

internas e 

passagens de 

plantão 

F3 

 

F5 

 

F7 

 

F11 

O processo de cuidado é comprometido quando um paciente é transferido 

para outra instituição. 

É comum a perda de informações importantes sobre o cuidado do paciente. 

Com frequência ocorrem problemas na troca de informações entre as 

áreas/setores. 

As mudanças de plantão ou de turno são problemáticas para os pacientes. 

 

D12 - Respostas 

não punitivas aos 

erros 

A8 

 

A12 

 

A16 

Os profissionais consideram que seus erros podem ser usados contra eles. 

Quando um incidente é notificado, parece que o foco recai sobre a pessoa 

e não sobre o problema. 

Os profissionais se preocupam que seus erros sejam registrados em suas 

fichas funcionais. 

Percepção 

de 

segurança 

do 

paciente 

D13 - Grau de 

segurança do 

paciente 

E1 
Por favor, atribua ao seu setor/local de trabalho de trabalho um conceito 

geral relacionado a segurança do paciente. Marque só uma resposta  

D14 - Número de 

incidentes 

notificados 

G1 
Nos últimos 12 meses, quantas notificações de incidentes você preencheu 

e apresentou. 

Fonte: Adaptado de AHRQ (2016) 

 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em dois períodos temporais, primeiro na fase pré-

implantação do PSP (julho de 2017) e na etapa pós-implantação do PSP (abril de 2018). Foram 

apresentados a Direção a opção de aplicação através de questionário eletrônico ou em meio 

físico e após análise crítica das opções, optou-se pelo uso de questionários em meio físico, 

objetivando maior praticidade e fácil logística para aplicação em sala de reuniões. 

Os profissionais celetistas e os prestadores de serviço foram convidados a participar da 

pesquisa em dia e horário predefinido, durante o horário de expediente e no próprio local de 

trabalho. A participação foi opcional, sendo organizadas quatro turmas em horários distintos 

para que todos os profissionais pudessem participar. Utilizou-se a sala de reuniões da instituição 

para a aplicação do questionário e na ocasião foram explanados os objetivos da pesquisa, o 

método de preenchimento, bem como, foi realizado o esclarecimento as dúvidas dos 

participantes com posterior entrega, leitura e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecidos. Não foi delimitado tempo para o preenchimento, levando em consideração os 

diferentes níveis de compreensão de cada profissional, a complexidade e a quantidade de 

questões do questionário. Os profissionais foram orientados para que não interagissem uns com 

os outros, visto que, as respostas eram de cunho pessoal e particular. 
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Em relação aos membros do Corpo Clínico (Médicos, Nutricionista, Fisioterapeuta e 

Psicóloga) a Direção da instituição optou pela entrega dos questionários em mãos a cada 

profissional, oportunizando assim, o preenchimento em domicílio ou no próprio consultório. 

Tal decisão pautou-se no histórico de participação destes profissionais em reuniões e 

treinamentos, quando convocados pela Direção. A participação, neste caso, foi também 

opcional a cada profissional. Na ocasião da entrega foram explanados os mesmos pontos que 

para os profissionais celetistas, individualmente, bem como, entregue, lido e explicado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Análise dos dados 

Os dados coletados foram organizados e armazenados em planilha do Microsoft Excel 

2016. As respostas foram apresentadas conforme técnica da escala de Likert variando de valores 

de 01 a 05, assim definidos: aspectos positivos eram relativos às respostas de opção “4 ou 5”; 

aspectos negativos às respostas “1 e 2” e por fim os aspectos neutros, relativos à opção “3”, 

conforme quadro 2. 

 

Quadro 02: Significados das pontuações para as respostas as perguntas da pesquisa de 

cultura de segurança do paciente 

Escala Referência Aspecto 

1 

▪ Discordo totalmente 

▪ Nunca 

▪ Muito ruim  

Negativo 

2 

▪ Discordo 

▪ Raramente 

▪ Ruim 

3 

▪ Não concordo e nem discordo 

▪ Às vezes 

▪ Aceitável 

Neutro 

4 

▪ Concordo 

▪ Quase sempre 

▪ Muito bom 
Positivo 

5 

▪ Concordo totalmente 

▪ Sempre 

▪ Excelente 

Fonte: Autoria própria 

 

As perguntas redigidas de forma negativa foram invertidas para a análise, conforme 

recomendações do próprio manual AHRQ (2016). 
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Aspectos éticos 

Estudo aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes sob parecer nº.  72445617.7.0000.5292.  

 

Resultados 

Do total de 60 profissionais, 43 (72%) responderam aos questionários de cultura de 

segurança do paciente na fase pré-implantação do PSP. Destes, 81,4% eram do sexo feminino, 

28% possuíam entre 30 e 34 anos, 21% entre 35 e 39 anos e 19% entre 25 e 29 anos. O regime 

de trabalho da maioria dos participantes (65,1%) era de 40 a 59 horas/semana, enquanto 18,6% 

trabalhavam de 20 a 39 horas/semana e 16,3% em regime menor que 20 horas/semana. Atuavam 

em contato direto com paciente 93% dos respondentes. O tempo de trabalho na instituição era 

de um a cinco anos para 42,8% e entre seis a dez anos para 19,0%. 100% dos funcionários, 

fisioterapeuta, nutricionista e psicóloga responderam ao questionário em contrapartida a 27% 

dos médicos e 50% dos prestadores de serviço. 

 Foram convidados a participar na segunda fase da pesquisa, após a implantação do PSP, 

apenas os 43 profissionais que responderam o questionário na primeira etapa e a integralidade 

destes respondeu a pesquisa. 

 

Avaliação da cultura de segurança do paciente 

Na fase que antecedeu a implantação do PSP, predominaram aspectos negativos e 

neutros na percepção dos profissionais da cultura de segurança do paciente, o que demonstrou 

a real necessidade de intervenção de melhoria. As dimensões 03, 06, 07, 08 e 12 apresentaram 

predominância negativa, as dimensões 02, 04, 05 e 13 em neutralidade e as dimensões 01, 09, 

10 e 11 predominância positiva.  

Em contraposição, na fase pós-implantação do PSP houve alteração dos resultados em 

todas as dimensões para predominância positiva, bem como, redução significativa nos aspectos 

negativos e neutros. A figura 02 apresenta a percepção dos profissionais sobre a cultura de 

segurança do paciente nas fases pré e pós implantação do PSP, considerando as 14 dimensões 

de cultura de segurança do paciente. 
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Figura 02: Percepção dos profissionais sobre a cultura de segurança do paciente nas fases pré e pós implantação do PSP 

DIMENSÕES DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
RESULTADOS 

PRÉ-IMPLANTAÇÃO DO PSP 

D 01. Trabalho em equipe na área/setor 48% 19% 33% 

D 02. Expectativas/ações de promoção da seg. dos gestores 38% 45% 17% 

D 03. Aprendizado organizacional/melhoria continua 35% 26% 39% 

D 04. Apoio da gestão para a segurança do paciente 36% 50% 14% 

D 05. Percepções generalizadas sobre segurança 33% 39% 28% 

D 06. Feedback e comunicação a respeito de erros 30% 29% 41% 

D 07. Abertura para comunicações 23% 29% 48% 

D 08. Freq. de relatórios de incidentes que são reportados 

nas diversas modalidades 
23% 10% 67% 

D 09. Trabalho em equipe entre as áreas/ setores 61% 17% 22% 

D 10. Pessoal 58% 15% 27% 

D 11. Transferências internas e passagens de plantão 41% 29% 30% 

D 12. Respostas não punitivas aos erros 29% 26% 45% 

D 13. Grau de segurança do paciente 65% 35% 

D 14. Número de incidentes notificados 

Nenhum 88,4% 

01 a 02 7% 

03 a 05 2,3% 

06 a 10 2,3% 

11 a 20 0% 

Fonte: Autoria própria

RESULTADOS 

PÓS-IMPLANTAÇÃO DO PSP 

91% 2% 7% 

82% 10% 9% 

91% 7% 2% 

81% 9% 10% 

72% 14% 14% 

84% 13% 3% 

81% 10% 9% 

89% 6% 5% 

82% 8% 10% 

77% 12% 11% 

79% 10% 11% 

85% 9% 6% 

93% 7% 

Nenhum 4,7% 

01 a 02 30,2% 

03 a 05 25,6% 

06 a 10 39,5% 

11 a 20 0% 
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Destaca-se a dimensão 07 que obteve grande melhoria nos aspectos positivos, passando de 

23% para 81% e redução nos índices negativos e neutros de 77% para 19%, comparando os resultados 

da fase pré e pós implantação do PSP.  Ações de sensibilização das equipes, campanhas internas e 

constância de propósito foram fundamentais para a obtenção desses resultados. Os profissionais 

foram estimulados a expressar suas opiniões, gerando assim um ciclo virtuoso de participação e 

sensibilização. 

A dimensão 08, que obteve pior resultado enquanto aspectos negativos na fase pré-

implantação do PSP, teve uma melhoria significativa, reflexo dos procedimentos e políticas de 

segurança do paciente implantados. Houve redução de 77% para 11% dos aspectos negativos/neutros 

e evolução de 23% para 89% de aspectos positivos. Destaque especial merece a questão “D3 - Quando 

ocorre um erro, que poderia causar danos ao paciente, mas não causa, com que frequência ele é 

notificado?” que teve 93% de predominância positiva, na fase pós-implantação do PSP. 

As respostas não punitivas aos erros, tema central da dimensão 12, obteve apenas 29% de 

positividade, com destaque a questão “A12 - Quando um incidente é notificado, parece que o foco 

recai sobre a pessoa e não sobre o problema” com 60% de negatividade. Após a intervenção de 

melhoria a positividade passou para 85% e os aspectos negativos e neutros reduziram 

consideravelmente. 

O grau geral de segurança do paciente, foco da dimensão 13, não teve nenhum aspecto positivo 

na fase pré-implantação do PSP. Na fase pós, os aspectos positivos representaram 93% e passou-se 

de 65% para 7% de classificação neutra (aceitável) e de 35% para 0% na classificação negativa (nos 

itens ruim/muito ruim). Acredita-se que esse é o resultado mais significativo deste estudo, o qual 

comprova que a intervenção de melhoria foi eficiente, atingiu o objetivo e foi perceptível aos 

profissionais da instituição. Esse resultado aliou-se ao da próxima dimensão (14) onde anteriormente, 

88,4% dos participantes, nunca haviam notificado nenhum tipo de incidente e na fase pós-implantação 

do PSP o índice reduziu para apenas 4,7%, demonstrando que a prática de notificações está 

disseminada na instituição, foi assimilada e está em fase de consolidação. 

 A figura 03 apresenta a comparação final da melhoria obtida nas duas etapas temporais 

analisadas. 
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Figura 03: Análise da melhoria da cultura de segurança do paciente nas etapas temporais 

Resultados pré-implantação do PSP Resultados pós-implantação do PSP 

  

Fonte: Autor 

Pode-se visualizar que a cultura de segurança do paciente pós intervenção de melhoria foi 

altamente modificada, pois além da positividade em todas as dimensões, destaca-se a redução de 

aspectos neutros e negativos. 

 

Intervenção de melhoria - implantação do PSP 

Após a conclusão da primeira pesquisa de cultura de segurança do paciente, os dados foram 

compilados, analisados e apresentados para a instituição. Neste momento foram discutidos os 

principais pontos de fragilidade encontrados na pesquisa, os conceitos e premissas de segurança do 

paciente e os objetivos estratégicos da instituição. A Direção apresentou-se aberta aos resultados e 

mostrou-se ávida pela fase de intervenção de melhoria, aprovando e comprometendo-se com a 

implantação do PSP, sendo inclusive o mapa estratégico da instituição, revisado, com a inclusão de 

meta específica: implantar e melhorar continuamente na segurança do paciente. A implantação do 

PSP na instituição seguiu os 05 passos delineados na etapa 2 da figura 01. 

 

Passo 1 - Constituição e implantação da liderança para segurança do paciente 

Aprovada a implantação do PSP pela direção, seguiu-se para a etapa de constituição do Núcleo 

de Segurança do Paciente (NSP), conforme as normas sanitárias do país. O NSP tem carácter 

multidisciplinar e passou a ser o órgão máximo de liderança para a segurança do paciente na 

instituição, responsável por conduzir estratégias, ações, implementação e melhorias para a segurança 

do paciente na instituição. 

Constituem o NSP o diretor técnico, coordenação técnica, enfermeira, farmacêutica, gestor da 

qualidade, recepcionista, supervisão de zeladoria e técnico de enfermagem. Destaque-se que o 

pesquisador é o gestor da qualidade da referida instituição. 

 

 

% 
% 
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Passo 2 - Apresentação dos resultados da pesquisa de cultura de segurança do paciente pré-

implantação do PSP. 

Com o NSP constituído, seus membros foram convocados para um primeiro encontro de 

sensibilização e capacitação, conduzido pelo pesquisador, o qual abordou os seguintes temas: 

qualidade em serviços de saúde, segurança do paciente, regulamentações específicas, ações e 

atividades do NSP, protocolos de segurança do paciente, indicadores de segurança do paciente, 

estratégias para a melhoria da qualidade e segurança, plano de segurança do paciente, gestão de riscos, 

notificação de incidentes e cultura de segurança do paciente.  

Na oportunidade foram apresentados aos membros do NSP os resultados da pesquisa de 

cultura de segurança do paciente e validado o plano de implantação do PSP. O documento regeu todas 

as etapas de implantação, com a definição do cronograma, responsáveis e prazos. Foram também 

discutidos os objetivos e responsabilidades do NSP, de cada um dos seus membros, bem como, 

aprovação do regimento interno do NSP. 

  

Passo 3 - Mapeamento e identificação de riscos 

O mapeamento dos riscos da organização foi conduzido pelo pesquisador, em parceria com o 

NSP, utilizando como ferramenta de sistematização o FMEA (Análise de Modo de Falhas e Efeitos). 

Todos os profissionais da organização foram envolvidos nos treinamentos e participaram ativamente 

dos mapeamentos em reuniões e discussões de grupo.  

Os principais riscos identificados nos processos assistenciais foram: 

 Administração incorreta de medicações, especialmente quimioterápicos. 

 Contaminação de drogas manipuladas. 

 Derramamento de quimioterapia. 

 Quedas. 

 Infecção de cateter central. 

Vale destacar que não apenas os riscos ligados diretamente ao processo assistencial foram 

identificados, mas todos os demais riscos, dos processos de apoio e gestão, por exemplo: incêndio, 

extravio de documentação do paciente (prontuário), glosas de contas, etc. Tal ação, foi de fundamental 

valia para integração das equipes, disseminação de conhecimento, alinhamento de conceitos e 

fortalecimento do gerenciamento de riscos. Aproveitando o engajamento dos profissionais os 

processos institucionais também foram mapeados e validados. 

 

Passo 4 - Validação do plano de segurança do paciente, incluindo sistemática de notificação de 

incidentes 

O plano de segurança do paciente é um documento de referência da instituição que aponta as 
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situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pela instituição para a execução das 

etapas de promoção, proteção e mitigação dos incidentes associados à assistência à saúde, desde a 

admissão até a transferência, alta ou óbito do paciente. O NSP foi o responsável pela elaboração do 

plano, que depois de construído, foi apresentado a direção, discutido, validado e divulgado para todos 

os profissionais da instituição nos meios de comunicação internos, tais como, murais informativos, 

periódicos internos, entre outros. A intervenção foi multifacetada, baseada em dados e participativa. 

O plano de segurança do paciente contemplou e formalizou as seguintes questões:  

1- sistemática para identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos 

riscos;  

2- definição dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, aplicáveis a realidade 

institucional, sendo eles: identificação do paciente, higiene das mãos, segurança na 

prescrição, uso e administração de medicamentos e prevenção de quedas;  

3- Incentivo à participação do paciente e familiares na assistência prestada e promoção do 

ambiente seguro; 

4- notificação de incidentes/erros, com sistemática para o recebimento, análise, tratativa e 

feedback das notificações. 

O NSP definiu um formulário próprio para notificações, na qual o profissional pode ou não se 

identificar. Foram confeccionadas urnas, chamadas NOTIBOX para alocação destas notificações, 

bem como, criado um procedimento operacional padrão para a coleta das mesmas, com definição de 

prazos e responsabilidades, bem como, procedimento de tratativas. 

Um procedimento operacional formalizado também foi estabelecido para a atividade de 

recebimento, análise, classificação, tratativa, notificações externas (ANVISA), feedback ao 

notificante e conclusão das notificações. Esse documento compôs o plano de segurança do paciente 

e foi divulgado juntamente com o procedimento de notificações, para todos os profissionais da 

instituição. 

 

Passo 5 - Elaboração, validação e implantação dos protocolos de segurança do paciente 

A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos básicos, definidos 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devem ser elaborados e implantados. Os seguintes 

protocolos básicos foram elaborados e implantados, em conformidade com a Portaria MS/GM nº 

529/2013 e considerando a realidade e perfil institucional: 

 Prática de higiene das mãos. 

 Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

 Identificação de pacientes. 

 Prevenção de quedas. 
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Os protocolos foram implantados e divulgados aos profissionais da instituição, por meio de 

reuniões setoriais e nos meios de comunicação internos. Campanhas de sensibilização foram feitas 

também por banners, cartazes e informativos. Profissionais externos foram convidados a palestrar 

sobre cada um dos protocolos. 

As principais ações de melhorias implantadas a partir da elaboração dos protocolos podem ser 

visualizadas no quadro 03. 

 

Quadro 03: Ações de melhorias realizadas na instituição de pesquisa 

Protocolo Melhoria implantada 

Prática de 

higiene das 

mãos 

 Revisão de todos os pontos de alocação dos dispensadores de preparação alcoólica, com 

redimensionamento e instalação de novos equipamentos. 

 Troca de dispensadores que não estavam funcionando. 

 Troca do produto de preparação alcoólica, após feedback negativo das equipes operacionais 

(viscosidade, cheiro e ressecamento das mãos). 

 Elaboração de informativos com as etapas de higiene das mãos e sua importância para a saúde, 

dispostos ao lado de cada dispensador de preparação alcoólica ou solução antisséptica. 

 Elaboração e exibição de editais informativos para sensibilização dos públicos interno e externo 

sobre a prática de higiene das mãos (Recepção, elevador, banheiros). 

 Criação de indicador para monitoramento do consumo de preparação alcoólica e solução 

antisséptica. 

 Campanhas de sensibilização por meio de proteções de tela dos computadores. 

 Treinamentos periódicos, com dinâmicas de grupo e ações lúdicas. 

Segurança na 

prescrição, uso 

e 

administração 

de 

medicamentos 

 Implantação de código de barras para dispensação de materiais/medicamentos. 

 Implantação de alertas no sistema para medicamentos potencialmente perigosos e interações 

droga x droga. 

 Eliminação da prática de prescrições verbais. 

 Alteração do layout da prescrição, proporcionando maior qualidade e compreensão das 

informações. 

 Implantação do processo de checagem formal da Farmácia na prescrição. 

 Implantação de sistema de embalagens com cores diferenciadas para medicamentos 

potencialmente perigosos. 

 Implantação de obrigatoriedade de prescrição para dispensação de medicamentos de origem 

externa. 

Identificação 

de pacientes 

 Definição dos marcadores institucionais de identificação do paciente com nome completo sem 

abreviaturas, nome da mãe e data de nascimento. 

 Implantação de identificação padronizada, seguindo o novo protocolo para a integralidade de 

pacientes. 

 Revisão de todos os documentos em meio físico gerados no atendimento ao paciente, tais como: 

termos de consentimento livre e informado, recusa de medicação, etc. Todos os documentos 

passaram a conter espaço padronizado para identificação do paciente, seguindo o novo protocolo. 

 Sinalização de pacientes homônimos em tratamento no mesmo dia e horário. 

Comunicação 

 Implantação de jornal interno (Qualinews). 

 Implantação de comunicado interno para o corpo clínico (Qualidoctor). 

 Criação de equipe multidisciplinar de controle da dor. 

 Implantação de reuniões multidisciplinares de discussões de caso. 

 Inclusão do sistema dos resultados de exames dos pacientes (ficava apenas em pasta física). 

 Inclusão de evoluções no prontuário do paciente de todos os profissionais que participam da 

assistência (apenas Médicos e Enfermagem evoluíam no prontuário eletrônico). 

 Elaboração de protocolos multidisciplinares para os tipos de câncer com maior abrangência no 

perfil epidemiológico da instituição. 

 Implantação de software para comunicação instantânea interna entre os profissionais (Spark). 

 Remodelação de todos os editais informativos da instituição, bem como, padronização do fluxo 

de distribuição das informações. 

 Implantação do manual de siglas e abreviações padronizados. 
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 Implantação do manual de padronização para preenchimento de prontuários. 

 Implantação de manual de diretrizes para o corpo clínico, colaboradores e voluntariados, com 

foco no nivelamento de informações, condutas e comportamentos. 

 Implantação da Comissão de Revisão de Prontuários, que avalia os prontuários e realiza 

intervenções para melhorias, quando necessário. 

Prevenção de 

quedas 

 Implantação de obrigatoriedade de uso de cadeira de rodas e transporte pela Enfermagem para 

todo paciente com mobilidade reduzida, idosos, gestantes ou sinalizados pela Enfermagem pós 

triagem. 

 Sinalização no fosso de escadas da instituição. 

 Avaliação de toda a estrutura física, com foco na identificação de pontos de risco, gerando 

reformas e adequações. 
Uso seguro de 

equipamentos 

e materiais 

 Inclusão nos procedimentos operacionais da instituição, quando aplicável, de orientações sobre 

cuidados e manuseio e equipamentos. 

 Cumprimento integral do plano de manutenção preventiva e de calibração de equipamentos. 
Fonte: Autoria própria 

 

Todas as ações sempre envolveram a capacitação e o treinamento dos profissionais, gerando 

ciclos de aprendizado e novas melhorias. Cada novo colaborador e profissional do corpo clínico 

participa de um programa de integração, no primeiro dia de trabalho, com um dos módulos totalmente 

dedicado a segurança do paciente e gestão de riscos institucionais. 

Outras ações de gestão de riscos também foram realizadas, não estando diretamente ligada a 

algum protocolo de segurança do paciente, entre elas destaca-se: placa de segurança do paciente, 

envolvimento do paciente/responsáveis na segurança, monitoramento de indicadores de segurança do 

paciente. Cada paciente ao ser admitido para tratamento passou, após avaliação técnica da equipe de 

enfermagem, a receber em seu leito ou poltrona uma placa de sinalização dos riscos associados ao 

seu cuidado, abrangendo desde pacientes homônimos em tratamento no mesmo dia, riscos de queda 

e maior probabilidade de reações adversas medicamentosas, como foco na prevenção de incidentes 

de segurança do paciente (Figura 04). 

 

Figura 04: Placa de identificação de riscos do paciente em tratamento oncológico 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Em relação ao envolvimento do paciente/responsáveis na segurança, foi desenvolvido pelos 

membros do NSP uma cartilha intitulada “Você é o piloto da segurança” em linguagem clara e 

acessível, sobre práticas individuais que cada paciente/responsável pode contribuir para a segurança 

assistencial, contemplando os protocolos de higiene das mãos, prevenção de quedas, identificação do 

paciente e segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Essa cartilha passou a ser 

entregue e explicada ao paciente/responsável na primeira consulta de enfermagem, antes do início do 

tratamento na instituição. 

Em relação ao monitoramento de indicadores de segurança do paciente, o NSP passou a 

gerenciar indicadores relacionados às boas práticas de segurança e gestão de riscos. Todos os 

indicadores são padronizados, possuem análise crítica formal e geram, quando necessário, planos de 

ação para melhoria de resultados.  Os indicadores atualmente gerenciados são os seguintes: 

notificação de incidentes, número e índice de quedas/quase quedas, flebites, falhas na identificação 

do paciente, prescrição incorreta de medicamentos, dispensação incorreta de medicamentos, 

administração incorreta de medicamentos, consumo de solução antisséptica e preparação alcoólica, 

adesão às práticas de higiene das mãos, carga horária de treinamentos relacionados à segurança do 

paciente e gestão de riscos, e manutenção corretiva. 
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Discussão 

 

A literatura e a prática apontam para a necessidade da realização de pesquisas sobre segurança 

do paciente, bem como, ações com soluções efetivas para tornar o cuidado cada vez mais seguro 

(REIS et al. 2012).  No Brasil, há poucos índices globais, periódicos e sistematizados sobre os 

incidentes de segurança do paciente em serviços de saúde. Destaca-se o sistema de notificação para 

segurança do paciente da ANVISA à nível nacional, público e privado. A elevada proporção de 

incidentes evitáveis ao redor do mundo reforça a necessidade do fortalecimento da cultura de 

segurança entre todos os profissionais de saúde (GOUVÊA E TRAVASSOS, 2010). Portanto, a gestão 

de risos e segurança do paciente são áreas férteis para pesquisas e intervenções de melhoria. 

A avaliação da cultura de segurança é vista como o ponto de partida para iniciar o 

planejamento de ações que visam melhorias para reduzir incidentes e, consequentemente, para 

garantir cuidados de saúde mais seguros (GOUVÊA E TRAVASSOS, 2010). Segundo Pronovost et 

al. (2004) para se estabelecer uma cultura de segurança em uma organização de saúde, o primeiro 

passo é avaliar a cultura corrente e, a partir dessa avaliação, identificar as áreas mais fragilizadas para 

uma intervenção assertiva. Deste modo, um PSP sistematizado, implementado e monitorado vem em 

auxilio para a gestão de riscos e segurança do paciente, porém, em concordância com Brandão et al. 

(2015) a implantação efetiva de um PSP é algo bastante complexo que necessita não apenas de 

mudanças estruturais e de processos, mas principalmente de alterações culturais.  

O sucesso alcançado nesse estudo deu-se pelo envolvimento efetivo de toda equipe de 

profissionais, para estabelecer o alcance das metas e a garantir o sucesso da intervenção de melhoria. 

Isso se refletiu na distinta percepção dos profissionais sobre as diferentes dimensões da cultura de 

segurança antes e após a intervenção com foco no aprendizado e melhoria contínua. Outros fatores 

de impacto positivo e facilitadores para o sucesso da intervenção de melhoria foram o apoio e 

comprometimento da direção que participou ativamente nas etapas de planejamento, implantação e 

manutenção do PSP, o clima organizacional entre os profissionais e a disponibilização de recursos 

financeiros para a melhoria da estrutura e dos processos, bem como, a vontade por fazer a diferença, 

imbuída nos profissionais. 

O desenho desta pesquisa foi o mais adequado para a análise do contexto institucional, porém, 

destaca-se que desenhos quase-experimentais são úteis na análise de intervenções, mas, infelizmente, 

existem problemas nos estudos quase-experimentais quanto a causalidade, que não pode ser inferida 

diretamente (PORTELA, 2015).  A característica da amostra apresentou alta porcentagem de resposta, 

o que serve como um indicador do nível de cultura de segurança, pois quanto maior a cultura, mais 

os profissionais se sentem motivados a responder este tipo de questionário (NQF, 2010).  
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Os resultados da pesquisa são generalizáveis aos profissionais da instituição estudada, porém, 

é necessário cuidado quanto à extrapolação dos resultados a outros serviços de oncologia, pois o 

contexto externa e interna podem variar.  

Sugere-se que novas intervenções de melhoria como estas, em outros serviços de saúde, sejam 

realizadas para sustentar continuamente as melhores práticas de segurança do paciente. 
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Conclusão 

O presente estudo cumpriu seu objetivo de melhorar a cultura de segurança do paciente em 

uma instituição de serviço oncológico ambulatorial. O ciclo de melhoria foi um método adequado 

para a intervenção, na medida em que, ao valorizar a cultura local e a participação de todos os 

envolvidos no processo, favoreceu a sensibilização e o comprometimento com a mudança. A 

identificação das fragilidades precedentes a intervenção definiu o caminho da estruturação para 

implantação do PSP na instituição.  

Os profissionais identificaram na fase pré-intervenção uma não cultura de segurança do 

paciente, com mudança de suas percepções para o status de instituição com cultura de segurança após 

o ciclo de melhoria que resultaram na implantação do PSP. O desafio agora é garantir a 

sustentabilidade e melhoria do referido programa, mesmo que haja mudanças no quadro funcional da 

instituição. Outro desafio é manter os canais de comunicação abertos para receber as notificações de 

incidentes e erros, realizando análises pautadas em uma cultura justa.  

Avaliações periódicas da cultura de segurança do paciente fornecerão subsídios para novos 

ciclos de melhorias futuros.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE E SEU EFEITO 

SOBRE A CULTURA DE SEGURANÇA NO ISPON  

 

Relatório Técnico  

 

1 - Resumo executivo:  

A cultura de segurança tem grande influência na qualidade dos serviços de saúde, pois é o 

produto dos valores individuais e de grupo, atitudes, capacidades de percepção e modelos de 

comportamento que determinam o compromisso com a gestão da saúde e a segurança do paciente. 

Seguindo essa premissa básica, têm-se observado uma mobilização importante em torno de 

programas de qualidade e segurança do paciente nas organizações de saúde, porém, a implantação de 

um Programa de Segurança do Paciente (PSP) de forma sistemática, levando em consideração os 

atributos de alto nível de cultura de segurança, principalmente em serviços ambulatoriais de 

oncologia, ainda é um tema pouco debatido.   

Deste modo, com o objetivo de melhorar a cultura de segurança do paciente no Instituto Sul 

Paranaense de Oncologia e Radioterapia, bem como, avaliar o efeito da implantação de um PSP sobre 

a cultura de segurança do paciente instituição, a pesquisa utilizou ferramentas da qualidade, seguindo 

os seguintes passos metodológicos: 1) aplicou aos profissionais o questionário da Agency for 

Healthcare Research and Quality (AHRQ), traduzido e validado para uso no Brasil, antes e após a 

implantação do PSP; 2) utilizou os dados da cultura de segurança como base para o desenho do ciclo 

de melhoria; realizou reuniões multidisciplinares; definiu responsabilidades; desenvolveu um 

programa de capacitação e treinamentos; implantou protocolos; definiu e mensurou indicadores de 

estrutura, processo e resultados; entre outros.   

Todos os 60 profissionais da instituição foram convidados a participar da pesquisa, dos quais 

43 (72%) responderam ao questionário. Na etapa pré-implantação do PSP, houve predominância de 

resultado negativo para seis (43%) das 14 dimensões, quatro dimensões (28,5%) mostraram 

predominância de neutralidade e também quatro dimensões (28,5%) com predominância 

positividade. Quando avaliada a fase pós-implantação do PSP, constatou-se melhoria significativa em 
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todas as dimensões da cultura de segurança, que assumiram predominância positiva.  

Conclui-se que a melhoria da cultura de segurança na instituição foi diretamente relacionada 

a implantação de um programa gestão da qualidade. A mensuração da cultura de segurança foi um 

importante instrumento de melhoria da qualidade, na medida em que utilizou de procedimentos, 

técnicas e ferramentas (mapeamentos, definição de políticas e protocolos, auditorias, entre outros) 

para identificar as fragilidades da organização, propiciando um planejamento e ações assertivas 

assumidas no PSP. Isso impactou em uma mudança no cenário na cultura de segurança do paciente 

na instituição, tornando mais robusto seu compromisso com a qualidade e resultados assistenciais.  

 

2 - Introdução:  

Considerando o cenário mundial de fragilidades na segurança do paciente em serviços de 

saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem demonstrado constante preocupação com a 

segurança do paciente e adotado esta questão como tema de alta prioridade na agenda de políticas de 

saúde de seus países membros e uma das pautas da agenda de saúde global (SILVA-BATALHA e 

MELLEIRO, 2016; SCOTT, 2014).  

No Brasil, em 2013, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), por meio da Portaria nº 529, com o propósito de contribuir para a qualificação do 

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

A publicação da RDC nº 36 de julho de 2013 fortaleceu a política nacional para a segurança 

do paciente, a qual normatizou a criação de Núcleos de Segurança do Paciente nos serviços de saúde. 

A resolução define cultura de segurança do paciente como o conjunto de valores, atitudes, 

competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da 

segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar 

a atenção à saúde (BRASIL, 2013b).  

A discussão da cultura de segurança em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais 

oncológicos no Brasil ainda é incipiente, a despeito do reconhecimento que a prática nos processos 

de trabalho da assistência oncológica pode favorecer a incidentes, uma vez que envolvem cuidados 

específicos, sobrecarga emocional e riscos relacionados aos quimioterápicos (BITTENCORT, 2009).   

Tais fatores, aliados a motivação de melhorar o cenário da segurança do paciente da 

instituição, a percepção de fragilidades nos processos e no gerenciamento de riscos, bem como, as 

sinalizações da equipe da Direção e dos profissionais pelo desejo de mudanças, levou o discente, 

gestor da qualidade da instituição a atuar nessa intervenção de melhoria. 
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3 - Desenvolvimento: 

 

Uma intervenção para implantação do Programa de Segurança do Paciente do Instituto Sul 

Paranaense de Oncologia e Radioterapia foi desenvolvida no período de julho/2017 a abril/2018.  

Os procedimentos metodológicos seguiram três etapas principais, o planejamento da 

segurança, o ciclo de melhoria e o monitoramento da segurança, apresentadas na figura 01. 

 

Figura 01: Fluxograma de elaboração da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria  
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3.1 Local de estudo e população 

O estudo foi realizado no Instituto Sul Paranaense de Oncologia e Radioterapia, instituição 

que iniciou suas atividades em 1998 com a quimioterapia. Em 2003, foi implantada a radioterapia. 

Hoje, além destes dois serviços, a instituição conta com um parceiro em análises clínicas e um Centro 

de Estudos e Pesquisas (CEPe). Entre as especialidades atendidas estão a oncologia clínica, 

hematologia, hematologia pediátrica, cirurgia oncológica, mastologia, ginecologia, oncologia 

pediátrica e cirurgia pediátrica, além de contar com profissionais de nutrição, fisioterapia, farmácia e 

enfermagem. O novo prédio do Complexo ISPON inaugurado em 09 dezembro de 2015, passou a 

contar com 2.900 m2 de área construída (anteriormente a instituição contava com 1.100 m2). São 

cinco andares, onde estão distribuídos os consultórios, sala administrativa, sala de reuniões, entre 

outros. A instituição atende pacientes de convênios de saúde suplementar e particulares, realizando 

consultas eletivas em diversas especialidades de caráter preventivo e curativo, além de tratamento 

ambulatorial quimioterápico e radioterápico de curta e longa duração. Em média são realizados 104 

tratamentos/mês de quimioterapias e 100 tratamentos/mês de radioterapia. Em relação às consultas 

ambulatoriais são realizadas em média 850/mês de quimioterapia e 80/mês de radioterapia. Mais de 

60% dos pacientes são do sexo feminino e possuem idade entre 25 a 40 anos.  

A população da pesquisa foi constituída por 60 profissionais em exercício regular na 

instituição, entre eles 22 Médicos, 7 Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, 1 Nutricionista, 1 

Fisioterapeuta, 5 profissionais da área Administrativa, 6 Recepcionistas, 6 Zeladoras do serviço de 

Higienização, 6 profissionais de Radiologia, 4 Farmacêuticos, e 1 Psicóloga e 1 gestor de Tecnologia 

da Informação. 

Os critérios de inclusão da população foram: todos os profissionais com contrato de trabalho 

celetista ou prestadores de serviços, atuando diretamente na instituição em período maior que 02 

meses, foram convidados a responder o questionário de cultura de segurança antes da implantação do 

PSP. Os respondentes da 1ª fase foram convidados a responderem na 2ª fase (pós-implantação do 

PSP). 

 

3.2 O ciclo de melhoria 

Utilizou-se o diagrama de Saturno et al. (2015) para realizar a implantação do ciclo de 

melhoria com foco nas atividades dos programas de gestão da qualidade, considerando cinco passos:  

• Identificação da oportunidade de melhoria: nesta fase foi identificado que a cultura de 

segurança do paciente era o principal ponto de melhoria reconhecida pelo grupo; 

• Análise das causas: nesta fase foi realizada a análise objetiva das principais causas da 

fragilidade/problema de segurança do paciente; 

• Avaliação da qualidade: nesta fase foi realizada a aplicação do questionário de cultura de 
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segurança do paciente na fase pré-implantação do PSP; 

• Intervenção de melhoria: Nesta fase foi realizada a implantação do PSP; 

• Reavaliação ou monitoramento da qualidade: nesta fase foi realiza a aplicação do questionário 

de cultura de segurança do paciente na fase pós-implantação do PSP. 

 

3.3 Instrumento de pesquisa 

O questionário Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) elaborado pela AHRQ, é 

um instrumento que dá ênfase aos incidentes, as percepções sobre estes e às dimensões existentes da 

cultura de segurança do paciente (AHRQ, 2012). Foi traduzido e adaptado transculturalmente por 

Gama et al. (2013), está organizado em 44 questões, dividido em duas partes. A primeira, contém 

variáveis sociodemográficos dos participantes (idade, sexo, grau de instrução, cargo e função na 

instituição, e etc.) e a segunda parte é composta por itens que abrangem 12 dimensões de cultura de 

segurança do paciente, com adição de mais 02 dimensões sobre a percepção de segurança do paciente. 

O instrumento utiliza questões afirmativas, com respostas que utilizam uma escala de Likert de cinco 

pontos, de concordância ou de presença.  

A coleta de dados foi realizada em dois períodos temporais, primeiro na fase pré-implantação 

do PSP e na etapa pós-implantação do PSP. A intervenção, voltada para a melhoria da cultura de 

segurança do paciente, foi realizada pela identificação e análise dos pontos críticos sinalizados nos 

resultados da pesquisa pré-implantação do PSP. 

Em relação a aplicação do instrumento, os profissionais celetistas e os prestadores de serviço 

foram convidados a participar da pesquisa em dia e hora predefinida, durante o horário de expediente 

e no próprio local de trabalho. Utilizou-se a sala de reuniões da instituição para a aplicação do 

questionário e na ocasião foram explanados os objetivos da pesquisa, o método de preenchimento, 

bem como, o esclarecimento as dúvidas dos participantes com posterior leitura e assinatura dos 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos. Não foi delimitado tempo para o preenchimento, 

levando em consideração os diferentes níveis de compreensão de cada profissional, a complexidade 

e a quantidade de itens do questionário. Os profissionais foram orientados para que não interagissem 

uns com os outros, visto que, as respostas eram de cunho pessoal e particular. 

Em relação aos membros do corpo clínico (médicos, nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga) 

optou-se pela entrega dos questionários em mãos a cada profissional, oportunizando assim, o 

preenchimento em domicílio ou no próprio consultório. Na ocasião da entrega foram explanados os 

mesmos pontos que para os profissionais celetistas, individualmente, bem como, entregue, lido e 

explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3.4 Análise dos dados 

Os dados coletados foram organizados e armazenados em planilha do Microsoft Excel. As 

respostas coletadas utilizaram, conforme metodologia da própria AHRQ a técnica da escala de Likert, 

variando de valores de 01 a 05, cuja interpretação é a seguinte: 

3.4.1 Aspectos positivos - compõem as respostas de opção 4 ou 5, como: concordo, quase 

sempre, muito bom e concordo totalmente, sempre, excelente; 

3.4.2 Aspectos negativos - compõe as respostas das opções 1 e 2 (discordo totalmente, nunca, 

muito ruim e discordo, raramente, ruim); 

3.4.3 - Aspectos neutros - contam com as respostas referentes a opção 3 (não concordo e nem 

discordo, às vezes, aceitável).  

As perguntas redigidas de forma negativa foram invertidas para a análise, conforme 

recomendações do próprio manual AHRQ (2016). 

 

4 - Resultados e conclusões:  

 

4.1 Avaliação da cultura de segurança do paciente 

Na fase que antecedeu a implantação do PSP, predominaram aspectos negativos e neutros na 

percepção dos profissionais da cultura de segurança do paciente, o que demonstrou a real necessidade 

de intervenção de melhoria. As dimensões 03, 06, 07, 08 e 12 apresentaram predominância negativa, 

as dimensões 02, 04, 05 e 13 neutralidade e as dimensões 01, 09, 10 e 11 predominância positiva. Em 

contraposição, na fase pós-implantação do PSP houve alteração dos resultados em todas as dimensões 

para predominância positiva, bem como, redução significativa nos aspectos negativos e neutros. A 

figura 02 apresenta a percepção dos profissionais sobre a cultura de segurança do paciente nas fases 

pré e pós implantação do PSP, considerando as 14 dimensões de cultura de segurança do paciente. 
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Figura 02: Percepção dos profissionais sobre a cultura de segurança do paciente nas fases pré e pós implantação do PSP 

DIMENSÕES DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
RESULTADOS 

PRÉ-IMPLANTAÇÃO DO PSP 

D 01. Trabalho em equipe na área/setor 48% 19% 33% 

D 02. Expectativas/ações de promoção da seg. dos gestores 38% 45% 17% 

D 03. Aprendizado organizacional/melhoria continua 35% 26% 39% 

D 04. Apoio da gestão para a segurança do paciente 36% 50% 14% 

D 05. Percepções generalizadas sobre segurança 33% 39% 28% 

D 06. Feedback e comunicação a respeito de erros 30% 29% 41% 

D 07. Abertura para comunicações 23% 29% 48% 

D 08. Freq. de relatórios de incidentes que são reportados nas 

diversas modalidades 
23% 10% 67% 

D 09. Trabalho em equipe entre as áreas/ setores 61% 17% 22% 

D 10. Pessoal 58% 15% 27% 

D 11. Transferências internas e passagens de plantão 41% 29% 30% 

D 12. Respostas não punitivas aos erros 29% 26% 45% 

D 13. Grau de segurança do paciente 65% 35% 

D 14. Número de incidentes notificados 

Nenhum 88,4% 

01 a 02 7% 

03 a 05 2,3% 

06 a 10 2,3% 

11 a 20 0% 

RESULTADOS 

PÓS-IMPLANTAÇÃO DO PSP 

91% 2% 7% 

82% 10% 9% 

91% 7% 2% 

81% 9% 10% 

72% 14% 14% 

84% 13% 3% 

81% 10% 9% 

89% 6% 5% 

82% 8% 10% 

77% 12% 11% 

79% 10% 11% 

85% 9% 6% 

93% 7% 

Nenhum 4,7% 

01 a 02 30,2% 

03 a 05 25,6% 

06 a 10 39,5% 

11 a 20 0% 
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Destaca-se a dimensão 07 que obteve grande melhoria nos aspectos positivos passando 

de 23% para 81% e redução nos índices negativos e neutros de 77% para 19%, comparando os 

resultados da fase pré e pós implantação do PSP.   

Ações de sensibilização das equipes, campanhas internas e constância de propósito 

foram fundamentais para a obtenção desses resultados. Os profissionais foram estimulados a 

expressar suas opiniões, gerando assim um ciclo virtuoso de participação e sensibilização. 

A dimensão 08, que obteve pior resultado enquanto aspectos negativos na fase pré-

implantação do PSP, teve uma melhoria significativa, reflexo dos procedimentos e políticas de 

segurança do paciente implantados. Houve redução de 77% para 11% dos aspectos 

negativos/neutros e evolução de 23% para 89% de aspectos positivos. Destaque especial merece 

a questão “D3 - Quando ocorre um erro, que poderia causar danos ao paciente, mas não causa, 

com que frequência ele é notificado?” que teve 93% de predominância positiva, na fase pós-

implantação do PSP. 

As respostas não punitivas aos erros, tema central da dimensão 12, obteve apenas 29% 

de positividade, com destaque a questão “A12 - Quando um incidente é notificado, parece que 

o foco recai sobre a pessoa e não sobre o problema” com 60% de negatividade. Após a 

intervenção de melhoria a positividade passou para 85% e os aspectos negativos e neutros 

reduziram consideravelmente. 

O grau geral de segurança do paciente, foco da dimensão 13, não teve nenhum aspecto 

positivo na fase pré-implantação do PSP. Na fase pós, os aspectos positivos representaram 93% 

e passou-se de 65% para 7% de classificação neutra (aceitável) e de 35% para 0% na 

classificação negativa (nos itens ruim/muito ruim). Acredita-se que esse é o resultado mais 

significativo deste estudo, o qual comprova que a intervenção de melhoria foi eficiente, atingiu 

o objetivo e foi perceptível aos profissionais da instituição. Esse resultado aliou-se ao da 

próxima dimensão (14) onde anteriormente, 88,4% dos participantes, nunca haviam notificado 

nenhum tipo de incidente e na fase pós-implantação do PSP o índice reduziu para apenas 4,7%, 

demonstrando que a prática de notificações está disseminada na instituição, foi assimilada e 

está em fase de consolidação. 

A figura 03 contém a comparação dos resultados de todas as dimensões analisadas na 

etapa pré-implantação com a pós-implantação do PSP. 
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Figura 03: Análise da melhoria da cultura de segurança do paciente  

 

Resultados pré-implantação do PSP Resultados pós-implantação do PSP 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Pode-se visualizar que a cultura de segurança do paciente pós intervenção de melhoria 

foi altamente modificada, pois além da positividade em todas as dimensões, destaca-se a 

redução de aspectos neutros e negativos. 

 

4.2 Intervenção de melhoria - implantação do PSP 

Após a conclusão da primeira pesquisa de cultura de segurança do paciente, os dados 

foram compilados, formatados, analisados e apresentados a Direção. Neste momento foram 

discutidos os principais pontos de fragilidade encontrados na pesquisa, os conceitos e premissas 

de segurança do paciente e os objetivos estratégicos da instituição. A Direção apresentou-se 

aberta aos resultados e mostrou-se ávida pela fase de intervenção de melhoria, aprovando e 

comprometendo-se com a implantação do PSP, sendo inclusive o mapa estratégico da 

instituição, revisado, com a inclusão de meta específica: implantar e evoluir constantemente em 

segurança do paciente. A implantação do PSP na instituição seguiu os 05 passos delineados 

Saturno et al. (2015) e apresentados na metodologia desta pesquisa. 

 

Passo 1 - Constituição e implantação da liderança para segurança do paciente 

Com a aprovação da implantação do PSP, seguiu-se para a etapa de constituição do 

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), para que todas as atividades futuras de implantação 

não fossem feitas apenas pelo pesquisador, mas que houvesse participação multidisciplinar, 

com o objetivo de envolvimento dos profissionais, utilização das expertises e consolidação das 

boas práticas. O NSP passaria então a ser o órgão máximo de liderança para a segurança do 

paciente na instituição. O NSP na instituição deste estudo foi constituído por uma equipe 

multiprofissional, composta pelo Diretor Técnico, Coordenação Técnica, Enfermeira, 
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Farmacêutica, Gestor da Qualidade, Recepcionista, Supervisão de Zeladoria e Técnico de 

Enfermagem. Os membros foram convidados por carta-convite pela Direção e não houve 

recusas de participação, passando a ser a equipe líder responsável pelas estratégicas, ações, 

implantações, manutenções e melhorias da segurança do paciente na instituição. 

 

Passo 2 - Apresentação dos resultados da pesquisa de cultura de segurança do paciente pré-

implantação do PSP 

Após a implantação formal no NSP, os membros foram convocados para um primeiro 

encontro de sensibilização e capacitação, conduzido pelo pesquisador, o qual abordou os 

seguintes temas: qualidade em serviços de saúde, segurança do paciente, regulamentações 

específicas, ações e atividades do NSP, protocolos de segurança do paciente, indicadores de 

segurança do paciente, estratégias para a melhoria da qualidade e segurança, entre outros. 

Foi apresentado aos membros do NSP os resultados da pesquisa de cultura de segurança 

do paciente e validado o plano de implantação do PSP, considerando os temas da capacitação e 

os resultados da pesquisa. O documento regeu todas as etapas de implantação do PSP, com a 

definição do cronograma, responsáveis e prazos. Foram também discutidos os objetivos e 

responsabilidades do NSP, de cada um dos seus membros. 

 

Passo 3 - Mapeamento e identificação de riscos 

O mapeamento dos riscos da organização foi conduzido pelo pesquisador, em parceria 

com o NSP, utilizando como método o FMEA (Análise de Modo de Falhas e Efeitos). Todos os 

profissionais da organização foram envolvidos nos treinamentos e participaram ativamente dos 

mapeamentos em reuniões de grupo. Os principais riscos identificados nos processos 

assistenciais foram: Administração incorreta de medicações, especialmente quimioterápicos; 

Contaminação de drogas manipuladas; Derramamento de quimioterapia; Quedas e Infecção de 

cateter central. 

Vale destacar que não apenas os riscos ligados diretamente ao processo assistencial ao 

paciente foram identificados, mas todos os demais riscos, dos processos de apoio e gestão 

também foram avaliados e incluídos, por exemplo: incêndio, extravio de documentação do 

paciente (prontuário), etc.  

Tal ação, foi de fundamental valia para integração das equipes, disseminação de 

conhecimento, alinhamento de conceitos e fortalecimento do gerenciamento de riscos. 
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Passo 4 - Validação do plano de segurança do paciente, incluindo sistemática de notificação 

de incidentes 

O plano de segurança do paciente contemplou e formalizou as seguintes questões: 

sistemática para identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos; 

definição dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, aplicáveis a realidade 

institucional, sendo eles: identificação do paciente, higiene das mãos, segurança na prescrição, 

uso e administração de medicamentos, segurança no uso de equipamentos e materiais, 

prevenção de quedas dos pacientes, prevenção e controle de eventos adversos, incluindo as 

infecções, entre outros. 

No plano também foi contemplado após diversas discussões do NSP a metodologia a 

ser adotada na instituição para as notificações de incidentes/erros, bem como, recebimento, 

análise, tratativa e feedbacks destas notificações. O NSP definiu pela criação de um formulário 

próprio para essas notificações, sendo que nele o profissional poderia ou não se identificar, a 

seu livre critério. Foram confeccionadas urnas, para alocação destas notificações, bem como, 

procedimento operacional padrão para a coleta das notificações, com definição de prazos e 

responsabilidades. 

Toda essa metodologia foi amplamente divulgada aos profissionais da instituição, por 

intermédio de reuniões setoriais e nos meios de comunicação internos. Campanhas de 

sensibilização foram feitas utilizando-se banners, cartazes e proteções nos computadores dos 

usuários. Profissionais externos foram convidados a palestrar sobre segurança do paciente e 

importância das notificações.  

Um procedimento operacional formalizado também foi estabelecido para a atividade de 

recebimento, análise, classificação, tratativa, notificações externas (ANVISA), feedback ao 

notificante e conclusão das notificações.  

 

Passo 5 - Elaboração, validação e implantação os protocolos de segurança do paciente 

A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos básicos, 

definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devam ser elaborados e implantados. 

Esses protocolos constituem instrumentos para construir uma prática assistencial segura e foram 

componentes do plano de segurança do paciente da organização. 

Abaixo, podemos visualizar os protocolos básicos de segurança do paciente 

contemplados na Portaria MS/GM nº 529/2013 aplicáveis e implantados na instituição de 

estudo: Prática de higiene das mãos; Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; Identificação de pacientes; Comunicação; Prevenção de quedas e o Uso seguro 
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de equipamentos e materiais. 

Protocolo de prevenção de lesões por pressão e transferência de pacientes entre pontos 

de cuidado não foram contemplados no PSP, por não fazerem parte da realidade institucional, 

pois ela não realiza internações e o tempo de permanência do paciente na organização é de curta 

duração, bem como, não realiza transferências internas de pacientes. 

Os protocolos foram implantados e divulgados aos profissionais da instituição, por meio 

de reuniões setoriais e pelos meios de comunicação internos. Campanhas de sensibilização 

foram feitas por banners, cartazes e informativos. Profissionais externos foram convidados a 

palestrar sobre cada um dos protocolos. 

As principais ações de melhorias implantadas a partir da elaboração dos protocolos 

podem ser visualizadas no quadro 01: 

 

Quadro 01: Ações de melhorias realizadas na instituição 

Protocolo Melhoria implantada 

Prática de 

higiene das 

mãos 

 Revisão de todos os pontos de alocação dos dispensadores de preparação alcoólica, com 

redimensionamento e instalação de novos equipamentos, para proporcionar que os 

profissionais tivessem maior oportunidades de higiene das mãos. 

 Troca de dispensadores que não estavam funcionando (entupidos). 

 Troca do produto de preparação alcoólica, após feedback negativo das equipes operacionais 

(viscosidade, cheiro e ressecamento das mãos). 

 Elaboração e alocação ao lado de cada dispensador de preparação alcoólica ou solução 

antisséptica de informativos com as etapas de higiene das mãos e a importância para a 

saúde. 

 Elaboração e alocação em pontos estratégicos da instituição (Recepção, elevador, 

banheiros) de editais informativos para sensibilização dos públicos internos e externos 

sobre a prática de higiene das mãos. 

 Criação de indicador para monitoramento do consumo de preparação alcoólica e solução 

antisséptica. 

 Campanhas de sensibilização por meio de proteções de tela dos computadores. 

 Treinamentos periódicos, com dinâmicas de grupo e ações lúdicas. 

Segurança na 

prescrição, 

uso e 

administração 

de 

medicamentos 

 Implantação de dispensação de materiais/medicamentos apenas por código de barras. 

 Implantação de alertas no sistema para medicamentos potencialmente perigosos e 

interações droga x droga. 

 Eliminação da prática de prescrições verbais. 

 Alteração do layout da prescrição, proporcionando maior qualidade e compreensão das 

informações. 

 Implantação do processo de checagem formal da Farmácia na prescrição. 

 Implantação de sistema de embalagens com cores diferenciadas para medicamentos 

potencialmente perigosos. 

 Implantação de obrigatoriedade de prescrição para dispensação de medicamentos de 

origem externa. 

Identificação 

de pacientes 

 Definição dos marcadores institucionais de identificação do paciente, sendo: nome 

completo – sem abreviaturas, nome da mãe e data de nascimento. 

 Implantação de identificação padronizada, seguindo o novo protocolo para a integralidade 

de pacientes. 

 Revisão de todos os documentos em meio físico gerados no atendimento ao paciente, tais 

como: termos de consentimento livre e informado, recusa de medicação, etc. Todos os 

documentos passaram a conter espaço padronizado para identificação do paciente, 

seguindo o novo protocolo. 
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 Sinalização de pacientes homônimos em tratamento no mesmo dia e horário. 

 

 

 
Comunicação 

 Implantação de jornal interno (Qualinews). 

 Implantação de comunicado interno para o corpo clínico (Qualidoctor). 

 Criação de equipe multidisciplinar de controle da dor. 

 Implantação de reuniões multidisciplinares de discussões de caso. 

 Inclusão do sistema dos resultados de exames dos pacientes (ficava apenas em pasta física). 

 Inclusão de evoluções no prontuário do paciente de todos os profissionais que participam 

da assistência (apenas Médicos e Enfermagem evoluíam no prontuário eletrônico). 

 Elaboração de protocolos multidisciplinares os tipos de câncer com maior abrangência no 

perfil epidemiológico da instituição. 

 Implantação de software para comunicação instantânea interna entre os profissionais 

(Spark). 

 Remodelação de todos os editais informativos da instituição, bem como, padronização do 

fluxo de distribuição das informações nesses locais. 

 Implantação do manual de siglas e abreviações padronizados. 

 Implantação do manual de padronização para preenchimento de prontuários. 

 Implantação de manual de diretrizes para corpo clínico, colaboradores e voluntariados, com 

foco no nivelamento de informações, condutas e comportamentos. 

 Implantação da Comissão de Revisão de Prontuários, que avalia os prontuários e realiza 

intervenções para melhorias, quando necessário. 

Prevenção de 

quedas 

 Implantação de obrigatoriedade de uso de cadeira de rodas e transporte pela Enfermagem 

para todo o paciente com mobilidade reduzida, idosos, gestantes ou sinalizados pela 

Enfermagem pós triagem. 

 Sinalização no fosso de escadas da instituição. 

 Avaliação de toda a estrutura física, com foco na identificação de pontos de risco, gerando 

reformas e adequações. 

Uso seguro de 

equipamentos 

e materiais 

 Inclusão nos procedimentos operacionais da instituição, quando aplicável, de orientações 

sobre cuidados e manuseios e equipamentos. 

 Cumprimento integral do plano de manutenção preventiva e de calibração de 

equipamentos. 
Fonte: Autoria própria 

 

Todas as ações sempre envolveram a capacitação e o treinamento dos profissionais, 

gerando ciclos de aprendizado e novas melhorias. Todo novo colaborador e profissional do 

corpo clínico passaram a previamente ao início das atividades na instituição a participar de um 

programa de integração, no primeiro dia de trabalho, com um dos módulos totalmente dedicado 

a segurança do paciente e gestão de riscos institucionais. 

Outras ações de gestão de riscos também foram realizadas, não estando diretamente 

ligada a algum protocolo de segurança do paciente, entre elas destaca-se: placa de segurança do 

paciente, envolvimento do paciente/responsáveis na segurança, monitoramento de indicadores 

de segurança do paciente. Cada paciente ao ser admitido para tratamento passou, após avaliação 

técnica da equipe de enfermagem, a receber em seu leito ou poltrona uma placa de sinalização 

dos riscos associados ao seu cuidado, abrangendo desde pacientes homônimos em tratamento 

no mesmo dia, riscos de queda e maior probabilidade de reações adversas medicamentosas, 

como foco na prevenção de incidentes de segurança do paciente. 
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4.3 Conclusão 

O processo de implantação do PSP resultou em melhoria da cultura de segurança do 

paciente na instituição. O ciclo de melhoria foi um método adequado para a intervenção, na 

medida em que, ao valorizar a cultura local e a participação de todos os envolvidos no processo, 

favoreceu a sensibilização e o comprometimento com a mudança. A identificação das 

fragilidades precedendo a intervenção definiu o caminho da estruturação para implantação do 

PSP na instituição. Os profissionais identificaram na fase pré-intervenção uma não cultura de 

segurança do paciente, com mudança de suas percepções para o status de instituição com 

cultura de segurança após o ciclo de melhoria que resultou na implantação do PSP. O desafio 

agora é garantir a sustentabilidade e melhoria do referido programa, mesmo que haja mudanças 

no quadro funcional da instituição. Outro desafio é manter os canais de comunicação abertos 

para receber as notificações de incidentes e erros, realizando análises pautadas em uma cultura 

justa. Avaliações periódicas da cultura de segurança do paciente fornecerão subsídios para 

novos ciclos de melhorias futuros, sustentando as melhores práticas, o desenvolvimento dos 

profissionais e dos processos. 
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5 - Recomendações:  

A partir da intervenção de melhoria é incontestável que houve uma mudança substancial 

no cenário de segurança do paciente da instituição, tendo suas políticas e práticas fortalecidas 

com foco em processos e assistência segurança. Os profissionais puderam participar 

ativamente, perceber e vivenciar as melhorias provenientes da intervenção, fato constatado nos 

resultados da pesquisa de cultura de segurança do paciente antes e após a intervenção. Os 

principais pontos facilitadores para esse resultado, foram: o forte apoio, participação e 

comprometimento da Direção; a ausência de problemas no clima organizacional e no trabalho 

em equipe, fato constatado no próprio resultado das dimensões 01 e 09; a disponibilidade de 

recursos, mesmo que em pequena escala, para a realização das melhorias necessárias na 

estrutura e processos organizacionais; o envolvimento dos profissionais em todas as fases de 

intervenção. 

Por outro lado, a baixa participação dos médicos nas pesquisas de cultura de segurança 

do paciente foi um ponto frágil, o que vem de encontro ao principal desafio que as instituições 

de saúde encontram quando iniciam seus trabalhos de gestão da qualidade e segurança do 

paciente: a adesão e comprometimento do corpo clínico. Nesse sentido é necessário entender o 

perfil de cada instituição e usar estratégias para sensibilizar e engajar os médicos neste processo. 

Outra recomendação importante é que durante a implantação do PSP, todos os profissionais 

sejam envolvidos, mesmo que não atuem diretamente na assistência ao paciente, tais como, 

zeladoras, recepcionistas, faturistas, entre outros, pois isso permite um senso de pertencimento, 

valorização, engajamento e disseminação de conhecimento, proporcionando terreno fértil para 

a gestão de riscos em todos os processos. 

Destaca-se também que em virtude de possíveis rotatividades de pessoal as práticas de 

segurança de paciente devem ter destaque perene na agenda de capacitações e educação 

permanente dos profissionais e que as notificações de incidentes e erros gerem novos ciclos de 

melhoria, pois somente a partir da percepção dessa prática é que os profissionais continuarão 

engajados em notificar e atuar como agentes efetivos da segurança. 

É fundamental que os riscos e suas ocorrências (incidentes e erros), sejam mensurados 

e divulgados para as equipes internas e que os procedimentos, protocolos, políticas e materiais 

implantados a partir deste estudo sejam sistematicamente revisados e melhorados, levando em 

consideração novas publicações científicas, legislações nacionais e boas práticas. 
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