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RESUMO 

 

A preocupação com a segurança do paciente consiste em um tema de relevância 
crescente e vem assumindo um espaço privilegiado nos serviços de saúde. Isso 
mostra a importância de estimular, entre profissionais e gestores, uma cultura de 
segurança de modo que todos assumam responsabilidades para a redução da 
ocorrência de eventos adversos, melhorando a qualidade da assistência prestada. 
Nesse processo, ainda existem muitos desafios a ser superados e, 
consequentemente, são necessárias intervenções imediatas para tornar o cuidado 
mais seguro em todos os níveis de atenção à saúde. No que se refere aos serviços 
obstétricos, deve-se trabalhar para o alcance de uma assistência segura. Para esse 
fim, é preciso avançar na qualidade de segurança no cuidado ao paciente. Isso 
implica condições adequadas nos processos de trabalho evitando ocorrência de 
erros. Para tanto, este estudo elege a seguinte questão de pesquisa: qual o nível de 
segurança do paciente em uma maternidade no município de Natal? Nesse sentido, 
este estudo tem como objetivo geral analisar a cultura de segurança do paciente na 
perspectiva da equipe de saúde que atua em uma maternidade. A pesquisa é 
descritiva, exploratória, de abordagem quantitativa, desenvolvida pela coleta de 
dados em um serviço obstétrico, no período de maio a agosto de 2018, utilizando um 
questionário validado e intitulado de “Pesquisa sobre Segurança do Paciente em 
Hospitais (HSOPSC)”, aplicado com os profissionais envolvidos na assistência 
direta. Para análise dos dados, utilizou o software Statistical SPSS, versão 25.0, que 
calculou o percentual de respostas positivas, neutras e negativas para cada item 
avaliado. O Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte avaliou e aprovou a pesquisa, que obteve aprovação mediante parecer 
consubstanciado de no 2.655.728/ CAAE no 85607518.0.0000.5537. Os resultados 
mostram que o maior percentual de respostas positivas foram a cooperação, o 
apoio, a comunicação entre equipe e gestores, o envolvimento dos gestores com 
relação à segurança do paciente. Ademais, registra a não notificação dos eventos 
adversos tanto por medo de uma cultura punitiva como pela ausência de um sistema 
de notificação e por haver recursos humanos inadequados. Destaca também a 
dissonância entre respostas que refletem o desconhecimento da equipe sobre a 
temática e a realidade em que atuam. O estudo mostra uma cultura de segurança 
regular, fragilizada e incipiente. Como solução, necessita rever e corrigir fatores que 
contribuam para a ocorrência de eventos durante a assistência; instituir medidas 
urgentes de mitigação com foco no dimensionamento do pessoal; criar um Núcleo 
de Segurança do Paciente; estimular uma cultura de segurança não punitiva e 
promover ações que sensibilizem a equipe para melhor compreensão sobre a 
temática de segurança do paciente. 

 



 
 

Palavras-chave: Segurança do paciente. Cultura de segurança. Serviços 
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ABSTRACT 

 

The concern with patient safety is an issue of increasing importance and has been 
assuming a privileged space in health services, showing the importance of 
stimulating a safety culture among its professionals and managers so that all assume 
responsibility for reducing the occurrence adverse events, improving the quality of 
care provided. However, it is perceived that there are still many challenges to be 
overcome and consequently immediate interventions are required to make care safer 
at all levels of health care. With respect to obstetric services, the importance of 
working to achieve safe care stems from a reality that still needs to advance in the 
quality of safety in patient care, since these imply conditions in their work processes 
that make them errors. In view of the above, the following question arises: What is 
the level of patient safety in a maternity ward in the municipality of Natal? In order to 
answer this question, the general objective is to analyze the patient's safety culture 
from the perspective of the health team working in a maternity hospital. This is a 
descriptive, exploratory, quantitative approach, developed through the collection of 
data in an obstetric service, from May to August 2018, using a validated 
questionnaire entitled "Patient Safety Research in Hospitals ( HSOPSC) "applied with 
the professionals involved in direct assistance. Statistical software SPSS version 
25.0 was used to analyze the data, which calculated the percentage of positive, 
neutral and negative responses for each item evaluated. The research was submitted 
to the Ethics and Research Committee of the Federal University of Rio Grande do 
Norte and obtained approval by means of a consubstantiated opinion of No. 
2,655,728 / CAAE n. 85607518.0.0000.5537. The results that showed the highest 
percentage of positive responses were the cooperation, support, communication 
between staff and managers, the involvement of managers in relation to patient 
safety, however, non-notification of adverse events was observed due to fear of a 
punitive culture, as well as the absence of an inadequate reporting system and 
human resources, as well as the dissonance between some response that reflects 
the team's lack of knowledge about the issue and the reality in which they operate. In 
this study, a regular security culture was shown to be fragile and incipient, 
necessitating the review and correction of factors that may be contributing to the 
occurrence of events during the assistance, and to institute urgent mitigation 
measures focusing on personnel sizing, lack of a Patient Safety Center, the 
institution of a culture of non-punitive security and actions that sensitize the team to a 
better understanding of the patient safety issue. 

 

 

Keywords: Patient safety. Safety culture. Obstetrical services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A repercussão mundial sobre segurança do paciente ocorreu a partir da 

publicação, em 1999, do relatório Errar é humano: construindo um sistema de saúde 

mais seguro, pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que registrava números 

alarmantes de erros e Eventos Adversos (EA) no sistema de saúde norte-americano, 

estimando um quantitativo de 44.000 a 98.000 mortes por ano ocorridas em virtude 

de falhas na assistência aos pacientes nos Estados Unidos (OLIVEIRA et al., 2014). 

Conforme o referido relatório, foram analisados 30.121 prontuários de internações, 

identificando que em 3,7% ocorreram EA decorrentes da prestação de cuidados de 

saúde. Como resultado, acarretou tanto disfunções permanentes como a morte de 

pacientes, o que poderia ser evitado. A publicação desse relatório constituiu o marco 

referencial para a Segurança do Paciente (SP) e gerou mobilização dos 

profissionais, chamando a atenção para a magnitude do problema em diversos 

países, destacando a necessidade de medidas imediatas (OLIVEIRA et al., 2014). 

A preocupação com a SP assumiu um espaço privilegiado nos serviços de 

saúde, constituindo tema de relevância crescente no mundo e no Brasil, 

repercutindo a importância dos serviços de saúde, em qualquer nível de atenção, de 

se criar, entre profissionais e gestores, uma cultura de segurança, de modo que 

todos assumam responsabilidades com relação aos seus colegas de trabalho, 

pacientes e familiares (SILVA et al., 2016). Para tanto, é importante trazer à tona 

definições que permeiam a temática e que estejam de acordo com a Portaria 

Ministerial no 529, publicada em 1º de abril de 2013, e que institui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente no Brasil. Essa portaria define o incidente como 

evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em um dano 

desnecessário ao paciente. O evento adverso é todo incidente que resulta em um 

dano ao paciente, no entanto, o dano pode ser definido como o comprometimento da 

estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se 

doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico (BRASIL, 2013a). 

Segundo Roque e Melo (2012), os EA resultam em incapacidade temporária 

ou permanente, prolongamento do tempo de permanência na instituição, aumento 

dos custos de hospitalização, necessidades de tratamentos adicionais, dor, 

sofrimento ou até a morte do paciente, como consequência de um cuidado de saúde 
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prestado. A identificação desses eventos contribui para o dimensionamento dos 

erros e falhas ocorridos durante o processo de cuidar, gerando informações 

importantes para avaliação da SP e da qualidade do cuidado prestado. 

Branco Filho (2014) reforça que os EA tornaram-se um problema de saúde 

pública. Para que ocorra sua redução, é necessária uma cultura voltada para a 

segurança, promovendo uma transformação do sistema de saúde em um modelo de 

assistência seguro, efetivo, centrado no paciente, de forma que os incidentes sirvam 

de aprendizado para que se possa instituir uma cultura livre de culpa. 

Ainda segundo Branco Filho (2014), os dois maiores EA que ocorrem nas 

instituições de saúde consistem em infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS) e em uso de medicamentos. Dentre as principais IRAS, destacam-se a do 

trato urinário, associada ao cateter; a de corrente sanguínea, relacionada a 

dispositivo intravascular; a do sítio cirúrgico e da pneumonia associada à ventilação 

mecânica. Nesse sentido, têm-se realizado diversos estudos que citam medidas 

simples que podem prevenir essas infecções, bem como, reduzir a mortalidade e a 

morbidade nos serviços de saúde. 

É relevante apontar que a ocorrência desses incidentes é um dos principais 

fatores responsáveis pelos EA, e mostra as falhas do sistema de prestação de 

cuidados de saúde, desde sua origem, organização e funcionamento. Os serviços de 

saúde são complexos e a ocorrência de incidentes é consequência do 

encadeamento de fatores sistêmicos, e não é de responsabilidade exclusiva dos 

profissionais ou dos produtos isoladamente (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

A esse respeito, enfatiza-se que os eventos adversos acontecem por uma somatória 

de fatores que envolvem condições intrínsecas ao profissional, como: falhas no 

processo de formação ao qual o profissional está submetido; problemas culturais; 

má qualificação profissional; sobrecarga de trabalho; ausência de protocolos e de 

um processo de trabalho nos serviços de saúde; falta de educação permanente; falta 

de insumos; e falhas na comunicação entre equipe e paciente (PETERLINI; SAES, 

2014). 

Para que a segurança do paciente seja estabelecida nos serviços de saúde 

é necessário o envolvimento dos gestores, profissionais de saúde e pacientes. 

Nesse caso, cabe aos gestores criar condições para que a instituição de saúde 

coloque em prática as ações relacionadas à SP, prevenindo os danos que possam 

ocorrer com a clientela e promovendo avanços na qualidade da assistência prestada 
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(BRASIL, 2017). Oliveira et al. (2014) ressaltam que os gestores devem promover 

uma melhor integração com os profissionais envolvidos na assistência direta para 

planejar e desenvolver ações em conjunto com a gestão compartilhada, fazendo 

com que a qualidade na assistência seja alcançada. Esses autores reforçam que os 

EA e suas consequências, ocorridos nos hospitais brasileiros durante a assistência à 

saúde, têm se mostrado mais evidentes devido à precariedade dos serviços 

prestados, à carga horária de trabalho excessiva, à má remuneração dos 

profissionais e à falta de dimensionamento adequado de pessoal. 

Ainda segundo Oliveira et al. (2014), para que ocorra a redução dos EA na 

assistência à saúde, é necessário lançar mão de estratégias simples e efetivas que 

podem prevenir e reduzir riscos nos serviços de saúde, por meio de protocolos 

específicos, associados à assistência segura e à educação permanente. Pode-se, 

também, promover a implantação da cultura de segurança, a partir da qual é 

possível trazer à tona percepções e comportamentos relacionados à segurança, 

possibilitando a identificação das áreas mais problemáticas e/ou críticas para que se 

possa planejar e intervir. 

A cultura de segurança é definida como um conjunto de valores, atitudes de 

segurança, em que a cultura punitiva é substituída por uma de aprendizado. Desse 

modo, o profissional terá a oportunidade de aprender e de refletir com os incidentes 

vivenciados no serviço de saúde, propondo ações de melhoria, como também a 

revisão dos processos de trabalho, a fim de evitar que ocorra reincidência do 

incidente (OLIVEIRA et al., 2014).  

Segundo Simon, Cunha e Brito (2017), se a instituição deseja ter qualidade 

na assistência e bons resultados, deve favorecer uma cultura de segurança entre os 

seus profissionais, considerando as crenças, os costumes e os valores que 

influenciarão na conduta do profissional. Com isso, busca-se fortalecer uma cultura 

de segurança nos serviços de saúde, que vai além da punição promovendo o 

aprendizado organizacional, de forma que os erros sejam encarados como 

oportunidades de melhoria do sistema e não como punição por parte da gestão 

(PAESE; DALSASSO, 2013). 

Em relação aos serviços obstétricos, pode-se dizer que é de grande 

importância ao se considerar o elevado número de nascimentos a cada ano no 

Brasil, resultando em milhões de pacientes entre parturientes e recém-nascidos. 

Diante disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou o 
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manual, Serviços de atenção materna e neonatal: segurança e qualidade (BRASIL, 

2014a), com o objetivo de diminuir as complicações resultantes do próprio processo 

reprodutivo ou relacionadas ao processo assistencial, contribuindo para uma 

assistência com foco na humanização e na segurança (BRASIL, 2014a). 

Sabe-se que a maioria das mulheres atendidas nos serviços obstétricos 

necessita de cuidados básicos, visto que o parto é considerado um processo 

fisiológico. Nesse caso, considera-se que existem riscos envolvidos na assistência a 

essas mulheres e ao seu concepto, sendo necessário garantir uma assistência de 

qualidade que reduza a mortalidade materna e neonatal. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), para a redução da 

mortalidade e da morbidade materna e neonatal e dos danos físicos e psicológicos 

resultantes dos erros e das práticas inadequadas nos serviços obstétricos, é 

necessário que ocorram ações de fiscalização e de orientações nesses serviços e 

que a assistência materna e neonatal deva ser considerada uma área prioritária para 

as ações voltadas à segurança do paciente. No que diz respeito a um serviço de 

referência para partos de risco habitual no munícipio de Natal/RN, em particular, 

observa-se que este precisa avançar em melhorias na qualidade e na segurança no 

cuidado ao paciente. Nesse contexto, identificaram-se como problemas principais a 

ser administrados a cultura dos profissionais com relação à SP, a ausência de ações 

de educação permanente em SP, bem como eventos indesejáveis que ocorrem 

durante a assistência prestada pelos profissionais à díade mãe e bebê.  

Percebe-se que ainda existem muitos desafios a ser superados e, 

consequentemente, são necessárias intervenções imediatas para tornar o cuidado 

mais seguro em todos os níveis de atenção à saúde. Antes disso, é importante 

analisar a cultura dos profissionais envolvidos com a assistência direta e indireta ao 

paciente para que sejam sensibilizados da importância de promover a segurança do 

paciente com o objetivo de reduzir, o mínimo possível, os danos e melhorar a 

qualidade da assistência prestada. 

Partindo das necessidades evidenciadas ao longo do processo de trabalho, 

considera-se que a instituição possua uma série de características no que tange à 

necessidade de uma avaliação da cultura entre os seus profissionais. Diante disso, o 

interesse pela temática da SP surgiu do contexto vivencial da pesquisadora, pela 

sua atuação como enfermeira assistencial desde outubro de 2008 em uma 

maternidade, local onde ocorreu o desenvolvimento do estudo. Acredita-se que a 
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cultura deva ser a base para qualquer mudança voltada para a segurança do 

paciente, sendo necessário identificar quais os aspectos que precisam ser 

melhorados nessa prática assistencial em prol de um cuidado aos pacientes mais 

seguro e livre de danos. 

Quanto aos potenciais benefícios institucionais, esta pesquisa trará 

resultados que subsidiarão a necessidade iminente da criação do Núcleo de 

Segurança do Paciente (NSP), permitindo instituir o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), com base na Portaria Ministerial nº 529, de 1º de 

abril de 2013, buscando, assim, oportunizar a melhoria da qualidade da instituição e 

a segurança da assistência prestada à díade mãe-bebê da rede municipal de saúde. 

No que diz respeito aos benefícios sociais, promoverá uma cultura de valorização da 

qualidade da assistência e segurança do paciente, uma vez que reduzirá 

sistematicamente os danos desnecessários ao cuidado em saúde. Vale salientar que 

trará também benefícios acadêmicos, visto que é um serviço considerado no campo 

de ensino e aprendizagem para discentes de várias categorias profissionais, de nível 

técnico, graduação e pós-graduação, reforçando a importância de se promover uma 

cultura organizacional com foco na segurança do paciente. Diante da problemática 

exposta sobre a segurança do paciente nos serviços obstétricos, surge o seguinte 

questionamento: qual o nível de segurança do paciente em uma maternidade no 

município de Natal? 
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2 OBJETIVOS 

 

Apresentam-se, a seguir, o objetivo geral e os objetivos específicos desta 

pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a cultura de segurança do paciente na perspectiva da atuação da 

equipe de saúde em uma maternidade. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Mensurar o nível de cultura de segurança do paciente mediante aplicação de 

um instrumento validado (HSOPSC) em uma maternidade. 

 

Verificar a compreensão da equipe de saúde acerca da segurança do 

paciente. 

 

Identificar os fatores que fortalecem ou dificultam a segurança do paciente. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 HISTÓRICO SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, destacou-se no Século IV a. C., 

com pensamentos à frente da sua época, quando já admitia que os atos 

assistenciais em saúde eram passíveis de erros e que a segurança do paciente 

deveria ser vista como prioridade. Mesmo que de forma incipiente, já se percebia a 

preocupação das pessoas envolvidas na assistência à saúde no que diz respeito aos 

cuidados seguros (BUENO; FASSARELA, 2012). 

Em meados do Século XIX, pode-se destacar o médico Ignaz Philipp 

Semmelweis que, em um período pré-bacteriológico, conseguiu reduzir a 

mortalidade materna associando as mãos dos profissionais com o aparecimento da 

febre puerperal, em uma maternidade de um hospital universitário. Ele observou que 

altas taxas de mortes por infecção em puérperas cuidadas pelos estudantes de 

medicina ocorriam em virtude de esses profissionais não lavarem as mãos após os 

procedimentos realizados. Diante dessa descoberta, Semmelweis introduziu a 

obrigação da lavagem das mãos pelos estudantes e médicos, verificando, 

posteriormente, uma redução da taxa de mortalidade dessas mulheres (TRINDADE; 

LAGE, 2014). 

Outro profissional de grande importância na história do cuidado seguro foi a 

enfermeira inglesa Florence Nightingale, que, durante a guerra da Crimeia, no final 

do Século XIX, implantou uma série de melhorias no Hospital Scutari, localizado na 

Turquia, o qual recebeu os soldados, vítimas da guerra. Ao analisar as condições 

dos soldados, ela demonstrou que problemas de saneamento, contaminação da 

água, superlotação dos espaços e ventilação inadequada eram responsáveis pela 

alta mortalidade. A partir daí, Florence e outras enfermeiras do hospital começaram 

a desenvolver ações de melhorias nesse ambiente, promovendo uma diminuição 

significativa do número de infecções e mortes (TRAVASSOS; MARTINS; CALDAS, 

2014). Para tanto, esses autores destacam que Florence adotou medidas como: 

abertura de janelas, limpeza do ambiente interno e ao redor do hospital, lavagem 

das roupas, reposição de utensílios para as refeições, percebendo-se, após a 

implantação dessas medidas, uma queda de mortalidade de 42,7% para 2,2%. 
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O problema da ocorrência de eventos adversos no cuidado em saúde não é 

recente, mas até os anos 1990, a segurança do paciente foi negligenciada. Somente 

a partir da publicação do documento To Err is Human: building a safer health care 

system, em 1999, pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos começou a se 

perceber que ocorriam muitos erros na assistência à saúde que poderiam ser 

evitados. Esse documento registrou cerca de 44.000 a 98.000 erros associados à 

assistência à saúde dos americanos que morriam em hospitais em decorrência de 

erros que poderiam ser prevenidos (PEDREIRA; CHANES, 2011). 

Segundo Pedreira e Chanes (2011), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) incluiu na agenda política de seus países membros a preocupação com a 

segurança do paciente a partir dos anos 2000, implementando diversos programas e 

iniciativas com o objetivo de fortalecer as discussões e os movimentos relacionados 

à segurança do paciente. Em outubro de 2004, a OMS destaca o lançamento da 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, em prol da melhoria da segurança 

na assistência à saúde, entendendo o erro como consequência de uma série de 

problemas do sistema e implementando medidas de correção e prevenção como 

prioridade. Com isso, desestimulava a punição para quem comete o erro, 

incentivando as boas práticas assistenciais. Isso despertou os países membros, 

incluindo o Brasil, para o compromisso de desenvolver políticas públicas e práticas 

voltadas para a segurança do paciente (TRINDADE; LAGE, 2014). 

Em 2005, o Joint Commission International (JCI), em parceria com a OMS, 

criou as “Soluções de Segurança do Paciente” (Patient Safety Solutions) que 

sistematizou medidas preventivas e a implantação de políticas em áreas 

identificadas como problemáticas na segurança do paciente. Esse conjunto de nove 

soluções permitiu evitar incidentes graves, constituindo-se em uma boa referência 

para profissionais e instituições que prestavam cuidados de saúde (TRINDADE; 

LAGE, 2014). Nesse cenário, a JCI tem exercido papel fundamental na liderança de 

processos e iniciativas no que se refere à avaliação da qualidade dos serviços de 

saúde, na criação de projetos, nas campanhas de divulgação, nos programas 

educacionais, na consultoria e pesquisa no campo da segurança do paciente 

(COSTA JUNIOR; YAMAUCHI, 2014). 

Em 2006, foram definidas seis metas internacionais de segurança do 

paciente, a saber: 1. identificação do paciente corretamente; 2. melhoria da 

comunicação efetiva; 3. melhoria da segurança para medicamentos de alta-
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vigilância; 4. garantia de cirurgias com local de intervenção, procedimento e paciente 

corretos; 5. redução do risco de infecções associadas aos cuidados de saúde; 6. 

redução do risco de lesão de paciente resultante de quedas (COSTA JUNIOR; 

YAMAUCHI, 2014). O cenário brasileiro não difere do quadro mundial com relação 

aos danos causados aos pacientes durante a assistência à saúde. Segundo estudos 

realizados em hospitais brasileiros, com base em uma revisão retrospectiva de 

prontuários avaliando os eventos adversos ocorridos, chegou-se à conclusão de que 

muitos dos danos causados seriam evitáveis e que o dano provocado aumenta o 

tempo de internação significativamente (BRANCO FILHO, 2014). 

Em se tratando da assistência à saúde nos hospitais brasileiros, observa-se 

que os erros e suas consequências são maiores comparando-se com o que ocorre 

em outros países, tendo como fatores: instabilidade dos serviços prestados, falta de 

dimensionamento de pessoal, carga de trabalho excessiva e má remuneração dos 

profissionais. Entretanto, já se percebe uma preocupação em adotar estratégias 

simples e efetivas que possam reduzir riscos e danos nesses serviços, a partir da 

criação e do seguimento de protocolos específicos (OLIVEIRA et al., 2014). 

No Brasil, destaca-se a publicação da Portaria de nº 529, em 1º de abril de 

2013, pelo Ministério da Saúde, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP). O objetivo do referido programa era promover melhorias relativas 

à segurança do paciente, reduzindo a incidência de eventos adversos na assistência 

à saúde e contribuindo para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos 

de saúde do Território Nacional (BRASIL, 2013a). Segundo o Ministério da Saúde 

(2013a), o PNSP tem ainda como objetivos promover e apoiar a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, 

organização e gestão de serviços de saúde, envolver pacientes e familiares nas 

ações de segurança do paciente, produzir e difundir conhecimentos relacionados e 

fomentar a inclusão dessa temática no ensino técnico, de graduação e de pós-

graduação na área de saúde. 

No sentido de regulamentar as ações de segurança do paciente, em 25 de 

julho de 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável em 

atuar nesta área, com a finalidade de promover e proteger a saúde da população, 

instituiu ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, publicando a 

Resolução-RDC no 36. Esse documento incorporou os conceitos de gestão de risco 

trazendo a obrigatoriedade da criação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 
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nos serviços de saúde, assim como notificação, vigilância e monitoramento dos 

incidentes relacionados à assistência à saúde (BRASIL, 2013b). 

O Ministério da Saúde com a ANVISA e a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), com o objetivo de reforçar a adoção de práticas de segurança e prevenir 

os eventos adversos relacionados à assistência à saúde, publicou a Portaria no 

1.377, em 09 de julho de 2013 (BRASIL, 2013c), e a Portaria no 2.095, em 24 de 

setembro de 2013 (BRASIL, 2013d). Esses documentos aprovam os protocolos 

básicos de segurança do paciente, que funcionam como guias e normas que devem 

ser utilizados nos serviços de saúde recomendando práticas para manter a 

segurança do paciente. Entre os protocolos estão: identificação do paciente; prática 

de higienização das mãos em serviços de saúde; segurança na prescrição, no uso e 

na administração de medicamentos; cirurgia segura; prevenção de quedas; e 

prevenção de lesão por pressão (BRASIL, 2013c; BRASIL, 2013d). 

Ainda em 2013, o Ministério da Saúde, em 30 de dezembro, por meio da 

Portaria no 3.390, instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, estabeleceu as diretrizes 

para a organização do componente hospitalar nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

aplicando-se a todos os hospitais públicos e privados que prestam serviços e ações 

de saúde no âmbito do SUS (BRASIL, 2013e). 

A PNHOSP, em seu artigo 6o, tem como uma de suas diretrizes garantir a 

qualidade da atenção hospitalar e a segurança do paciente, com um modelo de 

atenção voltado para um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o 

acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente. Com isso, cabe ao 

hospital implantar os seus Núcleos de Segurança do Paciente, tendo como base a 

RDC no 36 da ANVISA (BRASIL, 2013b) e elaborar um plano de segurança do 

paciente. Ademais, deve implantar protocolos básicos de segurança do paciente, de 

modo que as ações desenvolvidas nesse serviço assegurem a qualidade da atenção 

e que as boas práticas garantam a segurança do paciente com redução de 

incidentes relacionados a esses cuidados prestados (BRASIL, 2013c). 
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3.2 CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A cultura de segurança é definida como um conjunto de valores e atitudes de 

segurança. Deve ser vista como uma oportunidade dada ao profissional de aprender 

e refletir sobre os eventos adversos que ocorrem no serviço de saúde. Portanto, 

promover uma cultura de segurança tem se tornado um dos pilares em prol da 

segurança do paciente (OLIVEIRA et al., 2014). Para Wegner et al. (2016), a cultura 

de segurança do paciente é definida como valor, crença, atitude, práticas e 

comportamentos da equipe, profissionais de saúde, paciente e instituição 

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

melhorar o cuidado em saúde, tornando-o cada vez mais seguro. 

Um olhar para a segurança surgiu a partir do modelo proposto pelo 

psicólogo britânico, James Reason, que criou uma explicação para os acidentes 

organizacionais. Conhecido como o modelo do queijo suíço (Figura 1), tem sido 

muito utilizado para a segurança do paciente. Esse modelo enfatiza que, em 

organizações mais complexas, um único erro na extremidade de um processo 

raramente é suficiente para causar um dano, mas um erro que perpassa múltiplas 

camadas de proteção, representadas pelas fatias do queijo suíço, produz um 

resultado devastador. Reason (2000) ressalta que, embora não se possa mudar a 

condição humana, podem-se mudar as condições sob as quais os seres humanos 

trabalham, criando defesas no sistema. 

 

Figura 1 – Modelo do queijo suíço 

 
Fonte: Adaptado de Reason (2000). 
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Para que se construa uma cultura de segurança positiva, o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2013a) ressalta a importância que a organização deve possuir para 

garantir que todos os trabalhadores envolvidos no cuidado, inclusive os gestores, 

assumam responsabilidades pela sua segurança, pela do paciente, pela de seus 

colegas e familiares. Para tanto, deve-se priorizar a segurança acima das metas 

financeiras e operacionais, encorajando e recompensando a identificação, a 

notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. Ademais, deve-

se promover o aprendizado organizacional a partir da ocorrência dos incidentes, 

proporcionando recursos, estrutura e responsabilização para manter efetiva a 

segurança. 

Para o desenvolvimento de uma cultura de qualidade nos serviços de saúde, 

é necessário o envolvimento de todos os membros da equipe na assistência, bem 

como dos gestores, que devem participar ativamente criando consciência e 

compromisso com a qualidade. A adoção de uma cultura de qualidade e segurança 

do paciente consiste em uma estratégia em longo prazo, que exige treinamento e 

capacitação dos profissionais (PRAXEDES et al., 2017). 

Oliveira et al. (2014) ressaltam que a cultura ideal é aquela que a 

comunicação acontece de forma justa e aberta. Nesse caso, os profissionais 

envolvidos não são penalizados ou culpados por falarem dos incidentes ou assuntos 

relacionados à SP. Pode-se dizer que a redução de riscos e danos e a incorporação 

de boas práticas na assistência favorecem a efetividade do cuidado. Para isso 

acontecer, dependerá da mudança de cultura dos profissionais para a segurança, do 

uso de indicadores de qualidade e de um sistema de registro que esteja alinhado 

com a política ministerial de segurança do paciente. 

No Brasil, desde 2005, foi criada a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (REBRAENSP), com o objetivo de orientar os profissionais 

acerca da importância da segurança do paciente, como também promover 

mudanças de cultura nas instituições hospitalares, com o intuito de incentivar a 

implementação da cultura de segurança entre os profissionais. Nesse sentido, há 

uma busca pelas instituições de saúde em implementar uma cultura de segurança 

que incentive a comunicação dos erros sem o caráter punitivo, com vista a discutir 

soluções para que esse erro não volte a ocorrer (CALDANA et al., 2015). 
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3.3 SERVIÇOS OBSTÉTRICOS NO BRASIL 

 

O percurso da assistência obstétrica no Brasil determinou de forma 

hegemônica o modelo tecnocrático, medicalizado, com predomínio de intervenções 

e tecnologias, sem evidências científicas, até o Ministério da Saúde e OMS 

implementarem a humanização da assistência ao parto a partir da instituição de 

vários programas e portarias ao longo dos anos. Esses documentos orientam sobre 

práticas, atitudes, conhecimentos, além de tratar da garantia de privacidade, 

autonomia e protagonismo da mulher, com respeito às suas escolhas, sem a 

utilização de intervenções desnecessárias, permitindo a presença de um 

acompanhante em todo o processo parturitivo (SILVA et al., 2017). 

O Ministério da Saúde, no ano 2000, publicou a Portaria no 569, instituindo o 

Programa Nacional de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN) que apresentou 

diretrizes para acesso e qualificação do cuidado perinatal com ênfase em 

acolhimento, ambiência, presença do acompanhante de escolha da parturiente no 

cenário do parto e no nascimento, na perspectiva do direito à cidadania (BRASIL, 

2014b). Ainda segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014b), apesar de todos os 

esforços para humanizar o parto e o nascimento, ainda se evidenciam altos índices 

de cesarianas sem indicação médica, colocando o país no ranking mundial nesse 

tipo de procedimento, o que vem a enfraquecer o protagonismo da mulher e 

promover o aumento dos índices de morbimortalidade materna e neonatal, além de 

fortalecer o modelo tecnocrático de atenção ao parto e ao nascimento. 

Diante das falhas na assistência ao parto e ao nascimento, o Governo 

Federal publicou a Portaria no 1.459, em 24 de junho de 2011, criando a Rede 

Cegonha. Esse documento trouxe como propostas melhorias no atendimento às 

mulheres no ciclo gravídico puerperal, com vista a: garantir acolhimento com 

classificação de risco; ampliação do acesso e melhoria da qualidade no pré-natal; 

vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; boas 

práticas e segurança na atenção ao parto e ao nascimento; atenção às crianças de 0 

a 2 anos com qualidade e segurança; e ampliação do acesso ao planejamento 

reprodutivo (BRASIL, 2011). 

Mesmo diante de todo o esforço por parte do Ministério da Saúde e da OMS 

ao longo dos anos para tornar a assistência obstétrica mais humanizada e segura, 

percebe-se que as estratégias que estão sendo desenvolvidas não são suficientes 
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para garantir a qualidade dessa assistência (SILVA et al., 2017). No Brasil, ainda se 

enfrentam vários problemas, como: o acesso aos serviços obstétricos não é 

igualitário; ainda existe uma má distribuição de leitos obstétricos e neonatais; a 

estrutura das maternidades é inadequada; há persistência por práticas obstétricas 

intervencionistas e não mais recomendadas pela OMS; o aumento das taxas de 

cesarianas, de prematuridade e de nascimentos de recém-nascidos de baixo peso, 

concretizando a fragilidade dos cuidados prestados, consequentemente, 

aumentando o risco de eventos adversos na assistência (SILVA et al., 2017). 

Segundo pesquisa Nascer de base hospitalar, realizada em todas as regiões 

do país, ainda é frequente o emprego de intervenções desnecessárias em mulheres, 

consideradas de risco habitual, e em seus recém-nascidos, aumentando o risco de 

estes sofrerem com os eventos adversos relacionados à assistência recebida. 

Conforme mostra a pesquisa, 70% das mulheres tiveram, durante seu trabalho de 

parto, punção venosa periférica, uso de ocitocina sintética (40%) e amniotomia 

(rompimento artificial da bolsa d’águas pelo profissional de saúde), manobra de 

Kristeller (37%), episiotomia (56%) e posição litotômica (92%), práticas já não mais 

recomendadas pela OMS desde 1996 (LEAL et al., 2014). 

De acordo com esse estudo, a episiotomia foi realizada em mais de 50% das 

mulheres e em quase 75% das primíparas, observando-se que esse procedimento 

se tornou rotina durante os partos, sendo utilizado sem qualquer avaliação. Estudos 

controlados demonstram que a episiotomia aumenta o risco de laceração perineal de 

terceiro e quarto grau, de infecção e hemorragia, de dor, de incontinência urinária e 

fecal, sem diminuir as complicações em longo prazo (LEAL et al., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (2013), todos os anos, mostra que mais de 

130.000.000 de nascimentos que ocorrem em todo o mundo resultam, em média, 

em 287.000 mortes maternas, 1.000.000 natimortos e 3.000.000 mortes no período 

neonatal. Embora estejam definidos com base em evidências científicas, em 

padrões mínimos de assistência à saúde e em melhores práticas para o parto 

seguro, ainda não é possível observar melhorias consistentes para a prática 

obstétrica e neonatal, existindo lacunas importantes na assistência ofertada a 

mulheres e ao recém-nascido em serviços de atenção obstétrica em nível mundial, 

trazendo um maior risco de adoecimento e morte nessa população. 

Analisando a assistência obstétrica no Rio Grande do Norte, pode-se 

evidenciar que há dificuldades para a implementação efetiva de políticas públicas 
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que tornem o parto um acontecimento seguro. O Estado apresenta um percentual de 

óbitos ainda consideráveis e por causas evitáveis. Em um estudo realizado em uma 

maternidade do Rio Grande do Norte, por Praxedes et al. (2017), que tinha como 

objetivo verificar a utilização da Lista de Verificação em Segurança no Parto, 

observou-se a presença desse instrumento de verificação em 71,3% dos 

prontuários. A porcentagem média de itens preenchidos em cada lista foi de 24,1%. 

Ademais, somente estava completamente preenchida 0,1% dessas listas. Destaca-

se que a Lista de Verificação em Segurança no Parto foi desenvolvida pela OMS 

para apoiar a prestação de cuidados essenciais às práticas maternas e perinatais 

por profissionais. Essa condição denota uma demanda por uma assistência à mulher 

com ações de promoção, prevenção e livre de danos. Para isso, devem-se adotar 

ferramentas para diminuição da mortalidade materna que tragam melhoria dos 

indicadores e garantam um parto de qualidade e seguro (PRAXEDES et al., 2017). 

Em estudo desenvolvido por Cunha et al. (2017), com o objetivo de 

reordenar a assistência obstétrica no município de Natal, com vista a reorganizar o 

fluxo de acolhimento e vinculação da mulher no Sistema Único de Saúde, observou-

se que as três maternidades do município de Natal necessitam de melhorias na 

humanização, no seu fluxo de acolhimento e vinculação. Isso mostra que estratégias 

precisam ser efetivadas no intuito de promover uma assistência mais qualificada, 

minimizando os riscos na assistência obstétrica e neonatal, bem como a 

peregrinação dessa mulher em busca de um atendimento obstétrico, o que 

consequentemente influenciará de forma direta na redução da mortalidade materna 

e neonatal. 

Portanto, embora muito se tenha buscado melhorar no que diz respeito à 

segurança na atenção à saúde obstétrica no Brasil, a partir da implantação de 

programas e estratégias com o objetivo de promover uma assistência livre de danos, 

pouco se tem avançado no sentido de fazer dessa assistência a mais segura 

possível. Por conseguinte, há a predominância de procedimentos invasivos 

desnecessários, fazendo com que esses programas e estratégias sejam 

insuficientes para mudar as práticas que levam ao erro e, consequentemente, ao 

dano. 
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3.4 SEGURANÇA DO PACIENTE NOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS 

 

No contexto da atenção obstétrica e neonatal, a temática segurança do 

paciente tem sido objeto de atenção nos últimos anos. A assistência materna e 

neonatal deve ser uma área prioritária para as ações relacionadas à promoção da 

qualidade na assistência e na segurança, pois se sabe que os EA podem surgir 

durante o processo assistencial à mãe e ao recém-nascido, envolvendo profissionais 

médicos, enfermeiros e de outras categorias profissionais, exigindo uma intensa 

vigilância para a não ocorrência de erros (BRASIL, 2014a). 

Diversas iniciativas revelam que a preocupação na área obstétrica tem sido 

discutida desde os anos 1980. Em 1985, em reunião com a OMS e a Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS), foram discutidas, entre os profissionais, as 

tecnologias apropriadas para o parto, com o intuito de promover melhorias nas 

práticas clínicas obstétricas para garantir uma assistência ao parto mais segura e 

humanizada (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009).  

Em 1996, a OMS publicou o guia, Maternidade segura, que reuniu as 

melhores evidências para a prática obstétrica. Elas foram classificadas de acordo 

com as evidências científicas disponíveis em quatro categorias, a saber: Categoria 

A- Práticas demonstradamente úteis que devem ser estimuladas; Categoria B- 

Práticas claramente prejudiciais ou ineficazes que devem ser eliminadas; Categoria 

C - Práticas em relação às quais não existem evidências suficientes para apoiar uma 

recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela; Categoria D - Práticas 

frequentemente utilizadas de modo inadequado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2009). 

Percebe-se que iniciativas visando à maior qualidade e segurança na 

assistência materno-infantil, no Brasil, têm sido motivadas por programas do 

Ministério da Saúde, por normativas e publicações da Anvisa e por experiências de 

outros países. Ressalta-se que a melhoria na qualidade dos serviços obstétricos 

também tem sido preocupação da saúde suplementar, tanto que, em 06 de janeiro 

de 2015, foi publicada a resolução normativa no 368, que dispõe sobre o direito de 

acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de cirurgias cesarianas e 

partos normais, e sobre a utilização do partograma e do cartão da gestante 

(BRASIL, 2015). 
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A OMS desenvolveu uma lista de verificação de segurança no parto focada 

inicialmente na cirurgia segura com o objetivo de apoiar a prestação de cuidados às 

práticas maternas e perinatais por profissionais que atendem serviços obstétricos, 

sendo sua elaboração estimulada devido aos altos índices de mortes maternas e 

neonatais que ocorriam mundialmente. Essa lista foi testada em dez países da África 

e Ásia, sendo mostrada em alguns estudos que a utilização desse instrumento foi 

capaz de contribuir para a melhoria da qualidade da assistência materna e neonatal 

(PRAXEDES et al., 2017). 

Segundo pesquisa desenvolvida por Praxedes et al. (2017), a maternidade 

escola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aplica, desde 2011, a lista 

de verificação de segurança para cirurgias ginecológicas e já adotou esse 

instrumento como documento oficial, incorporando-o ao prontuário das pacientes 

admitidas para o parto. No entanto, apesar de todas as medidas preconizadas pela 

OMS como estratégias de sucesso da implantação, ainda foram identificados índices 

de baixa adesão no referido serviço, pois 71,3% dos prontuários possuíam a lista e a 

porcentagem média de itens preenchidos em cada lista foi de apenas 24,1%. 

Essa baixa adesão foi associada à falta de espaço físico e de vagas nos 

setores, determinando que as mulheres permaneçam em locais inadequados, o que, 

consequentemente, impossibilita o fluxo de preenchimento do instrumento. Outra 

associação foi à falta de interesse dos profissionais que não percebem a 

necessidade de aplicar a lista de verificação para o melhor desempenho de suas 

funções, considerando-a apenas como mais um serviço burocrático. É importante 

ressaltar que a sensibilização dos profissionais e dos gestores poderá contribuir para 

a melhoria do cuidado ao paciente e o melhor uso de estratégias e tecnologias que 

fortaleçam a cultura de segurança do paciente na instituição (PRAXEDES et al., 

2017). 

Por sua vez, Pronovost et al. (2011) relatam em sua pesquisa que existem 

alguns desafios para a realização de estudos sobre os EA na área obstétrica. O 

primeiro seria a raridade com que acontecem desfechos obstétricos ruins, o que 

dificulta a oportunidade de investigá-los. O segundo diz respeito à discordância entre 

o que é relatado no prontuário e o que realmente acontece. Embora diversos 

estudos tenham avaliado os EA ocorridos em pacientes hospitalizados em diferentes 

serviços de saúde, ainda se observa uma redução de dados de EA em pacientes 
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obstétricas, o que dificulta a formulação de estratégias para minimizar a incidência 

desses eventos e suas consequências. 

O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG) publicou 

instruções sobre segurança do paciente que os obstetras devem considerar em sua 

prática clínica. Isso inclui o estabelecimento de uma cultura de segurança para o 

paciente, a implementação de práticas para uso seguro de medicamentos, a 

redução dos erros cirúrgicos, a melhoria na comunicação entre os profissionais e 

pacientes, assim como, sua responsabilidade com sua própria segurança, fazendo 

com que esta seja uma prioridade na sua prática (PRONOVOST et al., 2011).  

Nesse processo de busca pela melhoria da qualidade de um serviço de 

saúde prioridades devem ser identificadas, quais sejam: avaliação dos 

procedimentos frequentes e de maior volume de situações que apresentam maior 

risco de complicações, incidentes e situações relacionadas à organização, como o 

elevado tempo de espera para atendimento, parto assistido por pessoas não 

qualificadas, conflitos entre membros das equipes no manejo de casos (MARCOLIN, 

2015). Ainda segundo Marcolin (2015), para que seja garantida uma assistência de 

qualidade nos serviços obstétricos, é necessário um redesenho do modelo de 

assistência ao parto, pois se percebe, no Brasil, que as mulheres e os recém-

nascidos são expostos a altas taxas de intervenções, tais como: o uso 

indiscriminado de ocitocina, operações cesarianas, episiotomia de rotina, manobras 

obstétricas desnecessárias, o que pode provocar um grande potencial de danos. 

Já o estudo de Salgado et al. (2017) mostra que foi desenvolvido um 

instrumento denominado Maternity Safety Thermometer para medir a segurança no 

cuidado materno por um grupo de especialistas do Serviço Nacional de Saúde 

(NHS), que tinha como objetivo possibilitar a estimativa da prevalência de eventos 

adversos maternos e neonatais relacionados à assistência obstétrica, permitindo 

medir a temperatura dos danos, resultantes da assistência ofertada. Ainda de acordo 

com Salgado et al. (2017), esse instrumento possibilitou medir a segurança em cinco 

situações importantes como nos traumas perineal e abdominal, hemorragia pós-

parto, índice de Apgar menor que 7 no 5º minuto de vida, internação em unidade 

neonatal para crianças nascidas a termo e percepção das mulheres sobre a 

segurança. Esse instrumento permitiu que as equipes da maternidade verificassem o 

dano e registrassem a proporção de mães que experimentaram um cuidado livre de 

danos, como também o registro de dados associados à assistência obstétrica. Com 
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o uso dele, foi possível verificar melhorias no atendimento ao paciente, solicitar 

ações imediatas da equipe de saúde e integrar medições para melhoria das rotinas 

diárias nesses serviços. 

Um estudo brasileiro no Estado do Rio Grande do Norte utilizou o 

instrumento adaptado para o português em uma maternidade. Como resultado, o 

instrumento se mostrou adequado para estimar a prevalência de danos na atenção 

obstétrica como a utilização deste na promoção de uma assistência segura. Desse 

modo, mostrou também ser um caminho de sucesso para o alcance de cuidados que 

não só evitem as mortes e complicações mas também demonstrem preocupação 

com os pacientes (SALGADO et al., 2017). 

Apesar de a atenção obstétrica e neonatal ter sido objeto de atenção nos 

últimos anos, especialmente em relação à segurança da díade mãe-bebê, pouco se 

tem avançado nesse sentido. Portanto, é necessário um redesenho do modelo de 

assistência ao parto com vista à qualificação da assistência, à adesão aos 

instrumentos normativos de auxílio à prevenção ao erro e à humanização das 

práticas profissionais. 
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4 MÉTODO 

 
 
4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O presente estudo é de natureza descritiva, exploratória e de abordagem 

quantitativa. Segundo Gil (2010), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever 

características de uma população, identificar relações entre as variáveis e 

determinar a natureza dessas relações. Para Cervo, Bervian e da Silva (2007), esse 

tipo de pesquisa realiza-se a partir do estudo, da análise, do registro e da 

observação dos fatos, classificando e interpretando sem que haja a interferência do 

pesquisador, tendo como uma de suas características a coleta de dados que pode 

utilizar como instrumentos: a observação, a entrevista, o questionário ou formulário.  

A pesquisa exploratória restringe-se a definir os objetivos e buscar mais 

informações acerca do assunto estudado. Com isso, obtém-se uma nova percepção 

acerca de determinado tema ou se podem descobrir ideias novas (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007). 

Na pesquisa quantitativa, busca-se quantificar os dados e aplicar alguma 

forma de análise estatística. Ela tem como marco referencial o positivismo, 

permitindo descrever, explicar e prever os fenômenos, sem que haja envolvimento 

do pesquisador, que tenta assegurar procedimentos rigorosos e os objetivos da 

coleta e análise dos dados, evitando que suas opiniões influenciem nos resultados 

(SAMPIERI; COLLADO; BAPTISTA LUCIO, 2013). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na maternidade Professor Leide Morais, instituição 

pública integrante da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, localizada na zona 

norte do município, considerada como maternidade de referência para a realização 

de partos de risco habitual. Conta atualmente com 40 leitos de atendimento 

obstétrico de risco habitual para partos normais, cesarianas e curetagens. Do total 

de 40 leitos, 11 correspondem a suítes de Pré-parto, Parto e Puerpério (PPP) e 29 

são enfermarias destinadas a puérperas com seus recém-nascidos (sistema de 

alojamento conjunto). Conta ainda com 01 centro cirúrgico equipado com 02 salas 
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cirúrgicas, das quais, somente uma se encontra em funcionamento para a realização 

de cirurgias cesarianas e procedimentos como curetagem e outros de pequeno porte 

(drenagens de mama e de Bartholinite) (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

2018).  

A Maternidade atende mulheres procedentes dos Distritos Norte I e II, 

correspondendo a uma frequência superior a 90%. Já no que diz respeito às regiões 

de saúde, ela tem sua demanda principalmente pela sétima, terceira e primeira 

região de saúde, respectivamente, em ordem crescente de frequência.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A população deste estudo é composta por uma equipe multiprofissional que 

atua em regime de plantão em escala de 12 horas ininterruptas no turno diurno ou 

noturno, estando envolvidos na assistência direta e indireta aos pacientes, 

correspondendo a 240 profissionais. A quantidade de profissionais por subgrupo 

totaliza 09 bioquímicos, 33 enfermeiros, 34 médicos obstetras, 38 pediatras, 08 

anestesistas, 06 farmacêuticos, 90 técnicos de enfermagem, 08 técnicos de 

laboratório, 08 auxiliares de farmácia e 06 maqueiros. O Quadro 1, a seguir, 

apresenta a distribuição dessa população. 

 

Quadro 1 – Distribuição da população dos profissionais da Maternidade Professor Leide Morais por 
subgrupo. Natal/RN, Brasil, 2018 

SUBGRUPO  VALOR ABSOLUTO VALOR PERCENTUAL 

Bioquímicos 09 3,75% 

Enfermeiros 33 13,75% 

Farmacêuticos 06 2,5% 

Médicos obstetras 34 14,17% 

Médicos pediatras 38 15,84% 

Médicos anestesistas 08 3,33% 

Técnicos de Enfermagem 90 37,5% 

Técnicos de Laboratório 08 3,33% 

Auxiliares de farmácia 08 3,33% 

Maqueiros 06 2,5% 

Total de profissionais 240 100% 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A amostragem probabilística estratificada permitiu que a população do 

estudo fosse dividida em subgrupos para depois selecionar uma amostra de cada 

subgrupo de forma proporcional. Para esse tipo de amostra, é importante determinar 
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o tamanho adequado e selecionar os elementos amostrais de forma aleatória, de 

modo que cada elemento tenha a mesma probabilidade de ser escolhido 

(SAMPIERI; COLLADO; BAPTISTA LUCIO, 2013). O Quadro 2, a seguir, apresenta 

a amostra esperada de acordo com o subgrupo. 

 

Quadro 2 – Amostra esperada dos profissionais da Maternidade Professor Leide Morais que 
participarão da pesquisa por subgrupo. Natal/RN, Brasil, 2018. 

SUBGRUPO VALOR ABSOLUTO VALOR PERCENTUAL  

Bioquímicos 04 3,33% 

Enfermeiros 17 14,17% 

Farmacêuticos 03 2,5% 

Médicos obstetras 17 14,17% 

Médicos pediatras 19 15,84% 

Médicos anestesistas 04 3,33% 

Técnicos de Enfermagem 45 37,5% 

Técnicos de Laboratório 04 3,33% 

Auxiliares de farmácia 04 3,33% 

Maqueiros 03 2,5% 

Total dos profissionais 120 100 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Tomando como base o direcionamento do Quadro 2, durante a coleta de 

dados, o sucesso de resposta rendeu uma amostra final de 105 participantes, o que 

corresponde a 43,75% da população, conforme mostra a Tabela 1. Isso ocorreu em 

virtude de alguns participantes não preencherem o instrumento de coleta em sua 

totalidade, sendo excluídos da pesquisa. 
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Tabela 1 – Distribuição dos profissionais da Maternidade Professor Leide Morais por subgrupo, 
população e amostra. Natal/RN, Brasil, 2018 

Subgrupo População Amostra 

 N % N % 

Bioquímico 9 3,75 4 3,81 
Enfermeiro 33 13,75 17 16,19 

Farmacêutico 6 2,5 3 2,86 
Médico Obstetra 34 14,20 9 8,57 
Médico Pediatra 38 15,80 13 12,38 

Médico Anestesista 8 3,33 4 3,81 
Técnico de 

Enfermagem 
90 37,5 44 41,90 

Técnico de 
Laboratório 

8 3,33 4 3,81 

Auxiliar de 
Farmácia 

8 3,33 3 2,86 

Maqueiro 6 2,5 4 3,81 

Total 240 100,0 105 100,0 
Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

De acordo com o guia do usuário, Pesquisa hospitalar sobre cultura de 

segurança do paciente, para uma população de até 500 participantes, tem como 

expectativa de resposta entre 30 a 50% da amostra. Portanto, considerando-se o 

número de profissionais, bem como a resposta esperada, a taxa de resposta foi de 

43,75%.  

Como critérios de inclusão, participaram da pesquisa os profissionais 

envolvidos na assistência direta e indireta das várias categorias já destacadas na 

Tabela 1, que se dispuseram de forma voluntária a assinar o TCLE (Apêndice A) e 

responder a todas as perguntas do questionário. Esses profissionais trabalham em 

regime de plantões diurnos e noturnos e nos diversos setores da maternidade. 

Como critérios de exclusão, foram eleitos os seguintes fatores: profissionais 

ausentes por motivo de férias, licenças ou afastados de suas atividades profissionais 

no período da coleta e aqueles que não responderam ao questionário em sua 

totalidade. 

 

4.4 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta dos dados ocorreu no período compreendido entre os dias 30 de 

maio a 30 de agosto de 2018, sendo realizada pela pesquisadora e por uma 

estagiária de enfermagem previamente treinada para abordagem e entrega dos 
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instrumentos de pesquisa e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

aos profissionais de cada subgrupo. Os profissionais foram abordados 

individualmente e convidados a participar da pesquisa. Após uma breve explicação 

sobre objetivos, riscos, importância e contribuição desta pesquisa para o serviço, os 

que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa receberam 02 vias do TCLE. 

Após leitura e assinatura do termo, iniciaram o preenchimento do instrumento de 

coleta. 

Elegeu-se o HSOPSC – Pesquisa sobre Segurança do Paciente em 

Hospitais (ANEXO B) como instrumento de coleta de dados por estar disponível 

gratuitamente e por ser considerado um dos mais utilizados, em nível mundial, para 

mensurar a cultura de segurança do paciente. Esse instrumento foi elaborado pela 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), dos Estados Unidos, em 

2004, e adaptado para a língua portuguesa, sendo validado no Brasil em 2013 

(REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). Atualmente, é o mais utilizado para coleta de 

dados, contendo uma série de perguntas e categorias de respostas a respeito de 

uma ou mais variáveis que serão mensuradas e que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do pesquisador (SAMPIERI; COLLADO; BAPTISTA 

LUCIO, 2013). 

O instrumento possibilita avaliar várias dimensões da cultura de segurança 

do paciente, de forma individual, por unidade/setor hospitalar e do hospital como um 

todo. As respostas obtidas permitem avaliações diversas, como a identificação de 

áreas cuja cultura necessita de melhorias, avaliação da efetividade das ações 

implementadas para melhoria da segurança, auxílio na organização identificando se 

sua cultura de segurança difere de outras organizações, priorização dos esforços de 

fortalecimento da cultura e identificação de fragilidades (SORRA; NIEVA, 2004). 

O HSOPSC é constituído por 09 seções, dispostas das letras A a I, 

totalizando 42 itens. Abrange 12 dimensões que mensuram a cultura de segurança 

do paciente. Nesse caso, 07 estão relacionadas à cultura de segurança no âmbito 

da unidade, 03 se referem à organização hospitalar e 02 são as variáveis de 

resultados, conforme descritas no Quadro 3. 

Nas seções A, B e F do instrumento, as questões foram distribuídas 

solicitando que o participante manifestasse sua concordância utilizando-se de uma 

escala Likert de 5 pontos, onde 1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = não 

concordo e nem discordo; 4 = concordo e 5 = concordo totalmente. Essa escala 



39 
 

permite medir atitudes dos participantes sobre vários aspectos da segurança do 

paciente. Já nas seções C e D, as afirmativas foram distribuídas em uma escala de 

frequência de 5 pontos, onde 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = às vezes; 4 = quase 

sempre e 5 = sempre.  

Outras questões presentes no instrumento permitiram atribuir notas à 

segurança do paciente (Seção E) com categorias de respostas de A a E, onde A = 

excelente; B = Muito Boa; C = Aceitável; D = Fraca e E = Muito Fraca; relatar 

número de eventos notificados nos últimos 12 meses (Seção G) utilizando a 

categoria de respostas: “nenhum”, “1 a 2 eventos”, “3 a 5 eventos”, “6 a 10 eventos” 

e “11 a 20 eventos”. Além disso, foi possível descrever o perfil sociodemográfico e 

funcional dos participantes da pesquisa (Seção H). Por fim, havia uma questão 

subjetiva na qual os participantes poderiam tecer comentários a respeito da 

segurança do paciente, de erros ou relatos de eventos em seu serviço (Seção I). O 

Quadro 3, a seguir, apresenta as dimensões da cultura no âmbito da unidade e as 

variáveis mensuráveis. 

 

Quadro 3 – Dimensões da cultura de segurança e variáveis mensuráveis pelo HSOPSC. 

DIMENSÕES DA CULTURA DE 
SEGURANÇA DO HSOPSC 

ITENS 

Dimensões da Cultura de Segurança no âmbito da unidade 

Trabalho em equipe em unidade 
de trabalho 

As pessoas apoiam uma às outras. Trabalham 
em equipe, tratam-se com respeito e se ajudam 
quando um dos setores se sobrecarrega. 
Avaliado nos itens: A1, A3, A4 e A11. 

Expectativas sobre o 
supervisor/chefe e ações de 
promoção da segurança do 
paciente 

O supervisor elogia o trabalho no que diz 
respeito à segurança do paciente, levando em 
consideração as sugestões dos profissionais, 
dando atenção aos problemas de SP. Avaliado 
nos itens: B1 a B4 

Melhoria contínua e aprendizado 
organizacional 

As ações realizadas visam à melhoria da SP. O 
erro tem levado a mudanças positivas e estas 
são avaliadas quanto à sua efetividade. 
Avaliado nos itens: A6, A9 e A13. 

Adequação dos profissionais Os profissionais são suficientes para prestar 
uma assistência adequada aos pacientes e as 
horas de trabalho são adequadas. Avaliado nos 
itens: A2, A5, A7 e A14. 

Abertura de comunicação Os profissionais podem dizer quando algo afeta 
negativamente o cuidado ao paciente, sentindo-
se à vontade para questionar decisões dos 
superiores, podendo perguntar quando algo 
não estiver correto. Avaliado nos itens: C2, C4 
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e C6. 

Respostas não punitivas aos erros Os profissionais consideram que seus erros 
podem ser usados contra eles, sendo 
registrados em suas fichas funcionais e os 
eventos notificados podem recair sobre a 
pessoa que cometeu. Avaliado nos itens: A8, 
A12 e A16. 

Comunicação sobre os erros As mudanças são implementadas a partir do 
relatório de eventos, sendo os profissionais 
informados acerca dos erros que acometem a 
unidade discutindo meios de prevenir. Avaliado 
nos itens: C1, C3 e C5. 

Dimensões da Cultura de Segurança no âmbito da organização hospitalar 

Apoio da gestão para a segurança 
do paciente 

A direção do hospital propicia um clima 
organizacional que promova a segurança do 
paciente, colocando como prioridade e se 
interessando quando ocorre algum evento 
adverso. Avaliado nos itens: F1, F8 e F9. 

Trabalho em equipe entre as 
unidades  

Existe colaboração e cooperação entre as 
unidades. Avaliado nos itens: F2, F4, F6 e F10. 

Transferências internas e 
passagens de plantão 

O processo de cuidado pode ser comprometido 
quando um paciente é transferido de uma 
unidade para outra, podendo ocorrer problemas 
na troca de informações entre as unidades do 
hospital. As mudanças de plantão ou de turno 
podem contribuir para a perda de informações 
sobre o cuidado do paciente, sendo 
problemática para os pacientes. Avaliado nos 
itens: F3, F5, F7 e F11. 

Variáveis de Resultados 

Número de eventos de segurança 
relatados nos últimos 12 meses 

Registra o número de eventos que ocorreram 
nos últimos 12 meses e com que frequência 
são notificados. Avaliado nos itens D1, D2 e 
D3. 

Percepção geral da segurança do 
paciente 

O processo de trabalho na instituição é efetivo 
no que tange à percepção dos erros, não 
ocorrem problemas que coloquem em risco a 
segurança do paciente. Avaliado nos itens A10, 
A15, A17 e A18. 

Fonte: AHRQ, 2013. 

 

4.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados coletados foram armazenados e organizados com o uso do 

software Microsoft Excel® e exportados para um software estatístico para a análise 

descritiva denominado SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for 

Windows versão 25.0. Segundo Sampieri, Collado e Baptista Lucio (2013), utilizando 
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o software SPSS, tornou-se possível analisar descritivamente os dados por variável, 

preparar os resultados para apresentá-los na forma de tabelas, gráficos ou quadros. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com aprovação em 15 de 

maio de 2018, conforme Parecer Consubstanciado no 2.655.728/CAAE: 

85607518.0.0000.5537 (ANEXO A). Os aspectos éticos relativos à pesquisa com 

seres humanos foram devidamente respeitados, conforme determina a Resolução no 

466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece 

diretrizes e normas que regulamentam pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 2012). 

Os registros da participação, neste estudo, foram mantidos no anonimato 

com sigilo da identidade e em local seguro por um período de cinco anos. Nesse 

caso, somente o pesquisador e colaboradores terão acesso a essas informações, 

sendo os resultados do estudo utilizados somente para fins científicos, sem 

divulgação de qualquer dado que possa identificar o participante. Desse modo, para 

cada participante, foi atribuído um número sequencial e em ordem crescente, 

assegurando a confidencialidade e o anonimato das informações, bem como os 

princípios de autonomia, beneficência, justiça, equidade e não maleficência. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A estruturação da apresentação dos resultados foi realizada a partir das 

análises geradas e descritas de acordo com o instrumento HSOPSC, subdividindo 

os itens em: caracterização dos profissionais, dimensões da cultura de segurança do 

paciente no âmbito da unidade, dimensões da cultura de segurança do paciente no 

âmbito da organização hospitalar e dimensões de resultados da cultura de 

segurança do paciente. Os resultados estão dispostos em tabelas. 

Considera-se nas tabelas 5, 6 e 8 o percentual de respostas positivas, 

negativas e neutras. Nesse caso, as positivas referem-se às respostas em que foram 

assinaladas as opções 4 ou 5 (concordo ou concordo totalmente); as negativas, as 

opções 1 e 2 (discordo totalmente ou discordo); e as neutras, a opção 3 (nem 

concordo e nem discordo). Nas tabelas 7 e 9, considera-se o percentual de 

respostas positivas, negativas e neutras. As positivas referem-se às respostas em 

que foram assinaladas as opções 4 ou 5 (quase sempre ou sempre); as negativas, 

as opções 1 e 2 (nunca ou raramente); e as neutras, a opção 3 (às vezes).  

De acordo com Sorra e Nieva (2004), as respostas positivas são aquelas em 

que foram assinaladas a opção 4 ou 5 (concordo/concordo totalmente ou quase 

sempre/sempre); e negativas as marcadas nas opções 1 ou 2 (discordo/discordo 

totalmente ou nunca/raramente); já as respostas neutras referem-se àquelas em que 

foram assinaladas a opção 3 (nem discordo e nem concordo ou às vezes) para 

qualquer pergunta. Nas respostas negativas, assinalam-se as opções 1 ou 2 

(discordo/discordo totalmente ou nunca/raramente); para as perguntas formuladas 

de forma positiva, marcam-se 4 ou 5 (concordo/concordo totalmente ou quase 

sempre/sempre). 

Na Tabela 10, considera-se o percentual de respostas negativas, neutras e 

positivas com relação ao grau de segurança do paciente. As respostas negativas se 

referem ao grau “ruim ou muito ruim”; as neutras, ao grau “regular”; e as positivas, 

ao grau “excelente ou muito boa”. Para Reis (2013), o percentual de respostas 

positivas representa uma reação positiva em relação à cultura de segurança do 

paciente e permite identificar áreas fortes e frágeis na segurança do paciente no 
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serviço de saúde estudado. Consideram-se “áreas fortes da segurança do paciente” 

os hospitais cujos itens escritos positivamente obtiveram 75% de respostas positivas 

ou aqueles escritos negativamente e que obtiveram 75% de respostas negativas. Já 

“áreas frágeis de segurança do paciente”, é identificada a necessidade de melhorias 

quando seus itens obtiveram 50% ou menos de respostas positivas. 

 

5.1.1 Caracterização dos Profissionais 

 

Na Tabela 2, pode-se observar a distribuição por sexo, idade, grau de 

instrução e cargo ou função dos participantes da pesquisa, sendo a amostra 

composta por 105 profissionais, com predomínio de 76,2% de profissionais do sexo 

feminino e 58,10% com idade entre 31 a 40 anos. Com relação ao grau de instrução 

dos participantes, 50,5% têm pós-graduação (especialização); 21,9% concluíram o 

segundo grau; 16,2%, ensino superior completo; 8,6%, ensino superior incompleto; 

1,9%, com mestrado ou doutorado; e apenas 1,0% não conseguiu concluir o 

segundo grau.  

Quanto ao cargo ou função desempenhado no serviço, 41,9% são técnicos 

de enfermagem; 24,76%, médicos das especialidades de pediatria/neonatologia, 

obstetrícia e anestesiologia; 16,19%, enfermeiros; 6,67%, bioquímicos e 

farmacêuticos; 6,67%, técnicos de laboratório e auxiliares de farmácia; e 3,81% 

outros, nesse grupo podem-se incluir os maqueiros. 
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Tabela 2 – Distribuição das variáveis: Sexo, Idade, Grau de instrução e Cargo ou função dos 
participantes da pesquisa na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, Brasil, 2018. 

Variável  N % 

SEXO 1 - Feminino 80 76,2 

2- Masculino 25 23,8 

 
 

IDADE 

1- 20 a 30 anos 3 2,86 

2- 31 a 40 anos 61 58,10 

3- 41 a 50 anos 26 24,76 

4- 51 a 60 anos 13 12,38 

5- Acima de 60 anos 2 1,90 

 
 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

1- Segundo Grau Incompleto 1 1,0 

2- Segundo Grau Completo 23 21,9 

3- Ensino superior incompleto 9 8,6 

4- Ensino superior Completo 17 16,2 

5- Pós-graduação 
(Especialização) 

53 50,5 

6- Mestrado ou Doutorado 2 1,9 

 
 
 

CARGO OU 
FUNÇÃO 

1- Médico do corpo 
clínico/Médico em treinamento 

26 24,76 

2- Enfermeiro 17 16,19 

3- Técnico de Enfermagem 44 41,9 

4- Farmacêutico e Bioquímico 7 6,67 

5- Técnico Laboratório e 
Farmácia 

7 6,67 

6- Outros 4 3,81 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No que diz respeito à área ou à unidade de atuação (que serão mostrados 

na Tabela 3), evidencia-se que 51,4% trabalham no setor de obstetrícia; 12,4%, no 

setor de pediatria; e os demais percentuais nos outros setores do serviço, incluindo-

se farmácia e laboratório. 
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Tabela 3 – Distribuição da principal área ou unidade de atuação dos participantes da pesquisa na 
Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, Brasil, 2018. 

Variável  N % 

 
 
 
 

ÁREA OU 
UNIDADE DE 

ATUAÇÃO 

1 - Diversas unidades do 
hospital/Nenhuma unidade 
específica 

1 1,0 

2- Cirurgia 11 10,5 

3- Obstetrícia 54 51,4 

4- Pediatria 13 12,4 

5- Farmácia 6 5,7 

6- Laboratório 8 7,6 

7- Anestesiologia 4 3,8 

8- Outros 8 7,6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na variável tempo de trabalho na atual área, conforme mostra a Tabela 4, 

34,29% dos respondentes trabalham entre 6 a 10 anos, seguido de 27,62% que 

trabalham entre 11 a 15 anos. Nenhum dos profissionais entrevistados trabalha há 

menos de 01 ano na área. Quanto à carga horária dedicada ao trabalho, 70,5% dos 

profissionais trabalham entre 20 e 39 horas; 15,12%, entre 40 a 59 horas; e 13,3%, 

menos de 20 horas semanais.  

 

Tabela 4 – Distribuição das variáveis: tempo de trabalho na atual área e carga horária semanal de 
trabalho dos participantes da pesquisa na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, Brasil, 

2018. 

Variável  N % 

 
 

TEMPO DE 
TRABALHO NA 
ATUAL ÁREA 

1 - Menos de 01 ano 0 0,00 

2- De 01 a 05 anos 17 16,20 

3- De 06 a 10 anos 36 34,29 

4- De 11 a 15 anos 29 27,62 

5- De 16 a 20 anos 11 10,47 

6- -21 anos ou mais 12 11,42 

 
 

CARGA 
HORÁRIA 

1- Menos de 20 horas por 
semana 

14 13,3 

2- 20 a 39 horas por semana 74 70,5 

3- 40 a 59 horas por semana 16 15,12 

4- 60 a 79 horas por semana 1 1,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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5.1.2 Dimensões da cultura de segurança do paciente no âmbito da unidade 

 

No que diz respeito às dimensões da cultura de segurança do paciente com 

relação à área ou à unidade de trabalho, a Tabela 5, a seguir, apresenta os 

percentuais de respostas negativas, neutras e positivas dos profissionais da equipe 

de saúde. 

 

 

Tabela 5 – Percentual de respostas negativas, neutras e positivas dos profissionais da equipe de 
saúde com relação à área ou unidade de trabalho na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, 

Brasil, 2018. 

Perguntas Respostas % 
Negativas Neutras Positivas 

Nesta unidade, as pessoas apoiam umas às 
outras 

7,6 24,8 67,6 

Temos pessoal suficiente para dar conta da carga 
de trabalho 

70,5 15,2 14,3 

Quando há muito trabalho a ser feito 
rapidamente, trabalhamos juntos em equipe para 
concluí-lo devidamente 

12,4 21,0 66,7 

Nesta unidade, as pessoas se tratam com 
respeito 

2,9 15,2 81,9 

Os profissionais desta unidade trabalham mais 
horas do que seria o melhor para o cuidado do 
paciente 

40,0 28,6 31,4 

Estamos ativamente fazendo coisas para 
melhorar a segurança do paciente 

21,0 33,3 45,7 

Utilizamos mais profissionais 
temporários/terceirizados do que seria desejável 
para o cuidado do paciente 

40,0 13,3 46,7 

Os profissionais consideram que seus erros 
podem ser usados contra eles 

15,2 21,0 63,8 

Erros têm levado a mudanças positivas por aqui 28,6 22,9 48,6 
É apenas por acaso, que erros mais graves não 
acontecem por aqui 

60,0 18,1 21,9 

Quando uma área desta unidade fica 
sobrecarregada, os outros profissionais desta 
unidade ajudam 

41,0 15,2 43,8 

Quando um evento é notificado, parece que o 
foco recai sobre a pessoa e não sobre o 
problema 

24,8 19,0 56,2 

Após implementarmos mudanças para melhorar a 
segurança do paciente, avaliamos a efetividade 

23,8 30,5 45,7 

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

26,7 19,0 54,3 

A segurança do paciente jamais é comprometida 
em função de maior quantidade de trabalho a ser 

57,1 19,0 23,9 
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concluída 
Os profissionais se preocupam que seus erros 
sejam registrados em suas fichas funcionais 

18,1 21,0 61,0 

Nesta unidade temos problemas de segurança do 
paciente 

20,0 19,0 61,0 

Os nossos procedimentos e sistemas são 
adequados para prevenir a ocorrência de erros 

38,1 26,7 35,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com relação ao percentual de respostas positivas pelos participantes, 67,6% 

responderam que, na unidade, as pessoas apoiam umas às outras; 66,7% 

concordam que, mesmo diante de muito trabalho, a equipe procura realizar sua 

assistência em parceria seguindo unida para concluí-la devidamente; 81,9% das 

pessoas se tratam com respeito; 45,7% informam que estão ativamente fazendo 

coisas para melhorar a segurança do paciente; e 43,8% concordam que quando 

uma área da unidade fica sobrecarregada, os profissionais de outra unidade ajudam. 

Nesse aspecto, 41,0% discordam que há apoio dos profissionais entre as unidades, 

quando uma destas se mostra sobrecarregada. 

Observa-se que 61,0% concordam que a unidade tem problemas com a 

segurança do paciente. Esse mesmo percentual se preocupa que os erros 

cometidos durante a assistência sejam registrados em suas fichas funcionais, 

enquanto que, 63,8% concordam que estes possam ser usados contra si. No que se 

refere à notificação do evento, 56,2% dos respondentes informam que, quando o 

evento é notificado, o foco parece recair sobre a pessoa e não sobre o problema, o 

que pode ser um fator que contribui para a não notificação desses problemas 

quando ocorrem durante a assistência.  

Ainda em relação aos eventos indesejáveis e seu impacto na assistência, 

48,6% dos entrevistados afirmam que os erros têm levado a mudanças positivas na 

assistência. No entanto, observa-se que o percentual de respostas negativas e 

neutras, quando somado, apresenta-se maior que o de respostas positivas, já 45,7% 

informam que a efetividade é avaliada após ser implementadas mudanças para 

melhorar a segurança do paciente. 

Dos participantes da pesquisa, 54,3% informam que trabalham em situação 

de crise tentando realizar sua assistência de forma mais rápida, apesar de 60,0% 

informarem que os erros mais graves quando acontecem não são intencionais, 

ocorrendo por acaso. Vale salientar que 70,5% discordam que o número de 
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profissionais seja suficiente para dar conta da carga horária de trabalho. Ademais, 

46,7% apontam que o serviço utiliza mais profissional temporário do que seria 

desejável ao cuidado do paciente, ressaltando que a somatória dos participantes 

que discordam ou se mantém neutros chega a 68,6%, no que se refere a esse item. 

No que diz respeito à carga horária de trabalho, 40,0% discordam que os 

profissionais trabalhem mais horas do que seria melhor para o cuidado do paciente, 

no entanto; 28,6% se mantêm neutros; e 31,4% concordam que os profissionais 

trabalhem mais horas do que seria melhor para o cuidado do paciente.  

Com relação à segurança do paciente, 57,1% relatam que a SP é 

comprometida em função da maior quantidade de trabalho, já 38,1% mostram que 

os procedimentos e sistemas não são adequados para prevenir a ocorrência de 

erros. Nesse sentido, percebe-se um percentual de 35,2% que concordam que os 

sistemas e procedimentos sejam adequados e 26,7% que nem concordam, nem 

discordam. 

A Tabela 6, a seguir, mostra que 50,5% dos participantes concordam que o 

supervisor/chefe elogia quando vê um trabalho realizado de acordo com os 

procedimentos estabelecidos de segurança do paciente; 60,0% informam que eles 

levam em consideração as sugestões dos profissionais para a melhoria da 

segurança do paciente. Ademais, 58,1% relatam que, mesmo com o aumento da 

pressão, os supervisores não exigem que o profissional trabalhe mais rápido ou pule 

etapas no seu processo de trabalho. Por fim, 64,8% discordam que seus 

supervisores não deem atenção suficiente aos problemas de segurança do paciente 

que acontecem repetidamente, mostrando que os gestores têm se preocupado com 

a segurança do paciente nesse serviço.  
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Tabela 6 – Percentual de respostas negativas, neutras e positivas com relação às expectativas e 
ações de promoção da segurança do paciente pelo supervisor/chefe na Maternidade Professor Leide 

Morais. Natal/RN, Brasil, 2018. 

Perguntas Respostas % 
Negativas Neutras Positivas 

O meu supervisor/chefe elogia quando vê um 
trabalho realizado de acordo com os 
procedimentos estabelecidos de segurança do 
paciente 

27,6 21,9 50,5 

O meu supervisor/chefe realmente leva em 
consideração as sugestões dos profissionais para 
a melhoria da segurança do paciente 

21,0 19,0 60,0 

Sempre que a pressão aumenta, meu 
supervisor/chefe quer que trabalhemos mais 
rápido, mesmo que isso signifique "pular etapas" 

58,1 22,9 19,0 

O meu supervisor/chefe não dá atenção 
suficiente aos problemas de segurança do 
paciente que acontecem repetidamente 

64,8 20,0 15,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com relação à comunicação dos erros na área ou na unidade de trabalho da 

maternidade, conforme apresentado na Tabela 7, 67,6% dos profissionais 

entrevistados afirmaram ter liberdade para comunicar ao ver algo que pode afetar 

negativamente o cuidado ao paciente; 43,8% sentem-se à vontade para questionar 

as decisões ou ações de seus superiores; e 39,0% discutem com a equipe meios de 

prevenir erros evitando que estes aconteçam novamente. Ademais, 41,9% dos 

profissionais não têm receio de perguntar quando algo parece não estar certo, no 

entanto, esse mesmo percentual se mostra neutro com relação a esse item. Vale 

ressaltar que 39,0% relatam não receber informações sobre mudanças 

implementadas a partir dos relatórios de eventos; e 38,1% mencionaram que não 

são informados sobre os erros que acontecem na unidade, comprovando que há 

necessidade de melhoria da comunicação entre gestão e equipe de saúde no que 

diz respeito aos eventos adversos ocorridos no serviço, conforme mostra a Tabela 7. 
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Tabela 7 – Percentual de respostas negativas, neutras e positivas com relação à comunicação dos 
erros na unidade ou área de trabalho na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, Brasil, 2018 

Perguntas Respostas % 
Negativas Neutras Positivas 

Nós recebemos informação sobre mudanças 
implementadas a partir dos relatórios de eventos 

39,0 34,3 26,7 

Os profissionais têm liberdade para comunicar ao 
ver algo que pode afetar negativamente o 
cuidado ao paciente 

8,6 23,8 67,6 

Nós somos informados sobre os erros que 
acontecem nesta unidade 

38,1 25,7 36,2 

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

25,7 30,5 43,8 

Nesta unidade, discutimos meios de prevenir 
erros evitando que eles aconteçam novamente 

33,3 27,6 39,0 

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

41,9 41,9 16,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

5.1.3 Dimensões da cultura de segurança do paciente no âmbito da 

organização hospitalar 

 

Na dimensão da cultura de segurança do paciente no âmbito da organização 

hospitalar, a Tabela 8 apresenta esses dados.  
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Tabela 8 – Percentual de respostas negativas, neutras e positivas com relação à cultura de 
segurança do paciente no âmbito organizacional na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, 

Brasil, 2018 

Perguntas Respostas % 
Negativas Neutras Positivas 

A direção do hospital propicia um clima de 
trabalho que promove a segurança do paciente 

29,5 35,2 35,2 

As unidades do hospital não estão bem 
coordenadas entre si 

 
35,2 

 
32,4 

 
32,4 

O processo de cuidado é comprometido quando 
um paciente é transferido de uma unidade para a 
outra 

33,3 28,6 38,1 

Há uma boa cooperação entre as unidades do 
hospital que precisam trabalhar em conjunto 

29,5 29,5 41,0 

É comum a perda de informações importantes 
sobre o cuidado do paciente durante as 
mudanças de plantão e de turno 

52,4  21,0 26,7 

Muitas vezes, é desagradável trabalhar com 
profissionais de outras unidades do hospital 

52,4 24,8 22,9 

Com frequência, ocorrem problemas na troca de 
informações entre unidades do hospital 

42,9 32,4 24,8 

As ações da direção do hospital demonstram que 
a segurança do paciente é uma prioridade 
principal 

31,4 37,1 31,4 

A direção do hospital só parece interessada na 
segurança do paciente quando ocorre algum 
evento adverso 

29,5 32,4 38,1 

As unidades do hospital trabalham bem em 
conjunto para prestar o melhor cuidado aos 
pacientes 

22,9 21,9 52,2 

Neste hospital, as mudanças de plantão ou de 
turno são problemáticas para os pacientes  

70,5 13,3 16,2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

No que diz respeito ao apoio da gestão hospitalar à segurança do paciente, 

35,2% dos informantes concordam que a direção do hospital propicia um clima de 

trabalho que promova a SP. Em contrapartida, há um mesmo percentual que nem 

concorda, nem discorda, mantendo-se neutro. Dos participantes do estudo, 38,1% 

concordam que a direção do hospital parece mostrar-se interessada com a SP 

quando ocorre algum evento adverso, já 37,4% dos entrevistados nem concordam, 

nem discordam que as ações da direção demonstram que a segurança do paciente 

é uma prioridade principal. 

Quanto ao trabalho em equipe entre as unidades da maternidade, 35,2% dos 

profissionais discordam que as unidades não estão bem coordenadas entre si, 

52,4% demostraram que os profissionais não têm problemas em trabalhar com os 
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profissionais das demais unidades do serviço e 41,0% demonstraram que há 

cooperação entre as unidades quando precisam trabalhar em conjunto. Nesse 

sentido, ressalta-se que as equipes apontam trabalhar em prol da prestação de um 

melhor cuidado aos pacientes, com um percentual de concordância de 52,2%. 

No que diz respeito às transferências internas e às mudanças de plantão ou 

de turno, 52,4% informam que não é comum a perda de informações durante as 

mudanças de plantão e turno; 42,9% dizem não ocorrer problemas na troca de 

informações entre as unidades do hospital; e 70,5% discordam que as mudanças de 

plantão ou turno sejam problemáticas para as pacientes. Apesar disso, 38,1% 

concordam que o processo de cuidado seja comprometido quando o paciente é 

transferido de uma unidade para outra, de acordo com o que evidencia a Tabela 8. 

 

5.1.4 Dimensões de resultados da cultura de segurança do paciente 

 

Quanto à frequência dos eventos notificados, conforme mostra a Tabela 9, 

46,7% dos respondentes relatam que, quando um erro ocorre, mas é percebido e 

corrigido antes de afetar o paciente, nunca ou raramente é notificado; 54,3% 

informam que, quando ocorre um erro, mas este não provoca riscos de danos ao 

paciente, nunca ou raramente ele é notificado; já 45,7% responderam que nunca ou 

raramente um erro quando ocorre, mesmo podendo causar danos ao paciente, é 

notificado, demonstrando que ocorre subnotificação desses eventos. 

 

Tabela 9 – Percentual de respostas negativas, neutras e positivas quanto a frequência dos eventos 
notificados na unidade ou área de trabalho na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, Brasil, 

2018 

Perguntas Respostas % 
Negativas Neutras Positivas 

Quando ocorre um erro, mas ele é percebido e 
corrigido antes de afetar o paciente, com que 
frequência ele é notificado 

46,7 21,0 32,4 

Quando ocorre um erro, mas não há risco de 
dano ao paciente, com que frequência ele é 
notificado 

54,3 21,0 24,8 

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

45,7 22,9 31,4 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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No que diz respeito ao percentual de respostas com relação ao grau de 

segurança do paciente avaliado pelos profissionais, conforme se observa na Tabela 

10, 46,7% avaliaram a segurança como regular; 37,1% como muito boa ou 

excelente; e 19% como muito ruim ou ruim, demonstrando que se precisam melhorar 

as ações de segurança do paciente nesse serviço. 

 

Tabela 10 – Percentual de respostas negativas, neutras e positivas relativas ao grau de segurança do 
paciente da equipe de saúde na Maternidade Professor Leide Morais. Natal/RN, Brasil, 2018 

Perguntas Respostas % 
Negativas Neutras Positivas 

Por favor, avalie a segurança do paciente na 
área/unidade de trabalho no hospital 

19,0 46,7 37,1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

  



54 
 

6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

A análise dessas características demonstrou em seus resultados um 

predomínio do sexo feminino e idade dos profissionais variando entre 31 a 40 anos. 

Para Matos, Toassi e Oliveira (2013), as mulheres constituem a maior parte de 

profissionais na área da saúde, crescimento este observado desde o final do Século 

XIX, provavelmente porque a mulher estava vinculada ao cuidar, ao servir e ao 

educar, entendidos como um dom ou vocação. Ainda segundo os autores, esse 

crescimento da população feminina no mercado de trabalho ocorreu tanto em nível 

superior como em níveis auxiliares e técnicos. 

No que se refere ao campo onde foi desenvolvido o estudo, pode-se afirmar 

que tem relação com a área materno-infantil. Historicamente, tal área mostra a 

atuação de profissionais do sexo feminino, tradicionalmente conhecidas como 

parteiras, as quais detinham um saber empírico e assistiam as mulheres durante a 

gestação, o parto e o pós-parto, como também aos seus recém-nascidos.  

De acordo com estudo desenvolvido por Martins (2004) sobre a ciência da 

obstetrícia, a assistência dada às mulheres na cena de parto pelas parteiras foi 

posteriormente substituída pelos médicos cirurgiões. Com isso, ocorreu a introdução 

de instrumentos obstétricos, a exemplo do fórceps, como também de práticas 

intervencionistas na assistência ao parto e ao nascimento. Embora o fórceps fosse 

utilizado para resolver os partos mais demorados, também causava sofrimento às 

mulheres e promovia a mutilação das crianças quando usado por profissionais sem 

qualificação, gerando uma série de relatos de acidentes. 

Trindade e Lage (2014) fazem uma discussão importante no campo do 

cuidado materno-infantil sobre a preocupação de alguns profissionais com a 

segurança do paciente mesmo em uma era pré-bacteriológica. Eles destacam, 

nesse cenário, o médico Ignaz Philipp Semmelweis, que conseguiu reduzir a 

mortalidade materna associando as mãos dos estudantes de medicina com o 

aparecimento da febre puerperal, em virtude de esses profissionais não lavarem as 

mãos após os procedimentos realizados. Com isso, ele os obrigou a realizar a 

lavagem das mãos durante a assistência. 
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No que diz respeito à categoria profissional, o estudo revelou que os 

profissionais de enfermagem foram os que mais preencheram o questionário se 

comparados aos demais profissionais participantes da pesquisa. Esse fato corrobora 

os estudos de Marinho, Radünz e Barbosa (2014) que afirmam que os profissionais 

de enfermagem correspondem ao maior contingente de trabalhadores que prestam 

cuidados aos pacientes nos serviços de saúde.  

Reis (2013) reforça que, nos estudos desenvolvidos em hospitais, observa-

se que os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem constituem o maior 

contingente de trabalhadores entre o conjunto de profissionais que trabalham nesses 

serviços. Nesse ponto de discussão, é válido ressaltar a importância desses 

profissionais para com a segurança do paciente, visto que são os que mais 

diretamente estão envolvidos com a assistência e o cuidado, estando mais 

propensos a promover a ocorrência de eventos adversos. 

Um estudo desenvolvido por Ortega et al. (2017) em uma UTI tinha como 

objetivo avaliar a incidência de eventos adversos e os associar ao perfil de 

gravidade, à carga de trabalho e ao dimensionamento da equipe de enfermagem. 

Desse modo, os autores verificaram que, quanto maior o número de procedimentos 

e o uso de dispositivos invasivos, maior será o risco de EA que possam ocorrer ao 

paciente, podendo ocasionar aumento da mortalidade, assim como maior tempo de 

permanência hospitalar. 

No tocante ao tempo de atuação na área, este estudo mostra que o maior 

percentual de respondentes trabalha entre 6 a 10 anos, seguido do percentual dos 

que trabalham entre 11 a 15 anos. Os resultados da pesquisa mostraram-se 

próximos de um estudo realizado por Carvalho et al. (2015) em um centro cirúrgico 

de um hospital do Distrito Federal que evidenciaram um tempo de atuação dos 

profissionais entre 11 a 20 anos. Nesse processo, o tempo de atuação dos 

profissionais constitui um importante indicador para a segurança do paciente, visto 

que mais experiência profissional de atuação no serviço, aliada a uma prática com 

base em evidências, poderá proporcionar a diminuição do número de eventos por 

uma execução de processos de trabalho adequados. Por sua vez, Mello e Barbosa 

(2013) discutem em seu estudo, realizado nas UTIs de hospitais públicos em 

Florianópolis, que o perfil jovem dos profissionais em relação à profissão e ao tempo 

de trabalho no serviço pode sugerir a necessidade de mais aprendizado por não 

existir ainda uma experiência profissional diversificada. 
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Em relação ao serviço prestado por esses profissionais, existe um ponto de 

discussão que necessita ser considerado na realidade estudada, sendo importante 

ressaltar que o serviço conta com três categorias de regime de trabalho: 

profissionais efetivos em regime estatutário que ingressaram no serviço por 

concurso público, com carga horária variando entre 20 a 40 horas; profissionais que 

foram contratados por regime de trabalho temporário nos últimos 4 anos, com carga 

horária de 40 horas; e profissionais contratados por meio de cooperativas 

prestadoras de serviço, incluindo, nessa última categoria, os profissionais médicos 

obstetras, pediatras e anestesiologistas. As duas últimas categorias de regime 

profissional são bastante afetadas pela rotatividade. Esse pode ser um ponto de 

atenção, pois além de comprometer a continuidade do cuidado também contribui 

para que os eventos indesejáveis possam ocorrer com mais frequência, uma vez 

que os processos de trabalho padronizados pela instituição podem levar tempo para 

ser aprendidos pelos novos profissionais. 

Carvalho et al. (2015) reforçam que a estabilidade dos profissionais pode 

contribuir para mudanças no processo de trabalho, considerando que a instituição 

não sofre as consequências das altas taxas de substituição de pessoal. Esse fato 

contribuirá para a continuidade do cuidado e o comprometimento do profissional 

para com o serviço, levando, consequentemente, à diminuição dos eventos adversos 

que possam ocorrer durante a assistência. 

No que diz respeito à carga horária trabalhada na unidade, os resultados 

mostraram um percentual maior de profissionais que trabalham entre 20 e 39 horas, 

seguidos dos que trabalham mais de 40 horas e menos de 20 horas semanais. O 

fato de cumprir carga horária entre 20 a 40 horas semanais apresenta uma 

dedicação maior ao serviço, demonstrando mais integração entre a equipe e as 

rotinas assistenciais, em contrapartida, um maior tempo no serviço também pode 

favorecer reações de estresse. Nesse sentido, um estudo realizado cujo objetivo foi 

analisar a relação entre carga horária de trabalho e as reações ao estresse entre 

enfermeiros de uma unidade hospitalar detectou que o excesso de trabalho pode 

favorecer o adoecimento nos trabalhadores. Ademais, pode facilitar a ocorrência de 

absenteísmo, acidentes de trabalho, sobrecarga laboral e erros de medicação, 

consequentemente, deixando o trabalhador mais vulnerável ao risco de cometer 

eventos indesejáveis durante a assistência (DALRI et al., 2014). 
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Quanto ao grau de instrução, pode-se destacar que metade da equipe 

possui pós-graduação. Nesse grupo, podem-se incluir também os profissionais cujo 

vínculo com o serviço é como técnico ou auxiliar, mas que já possuem um curso de 

nível superior. Infere-se, nesse caso, que há uma tendência dos profissionais na 

busca por melhor qualificação, concordando com uma pesquisa desenvolvida em um 

hospital público geral na Bahia onde 38,4% dos profissionais tinham especialização, 

comprovando o empenho em aperfeiçoar sua prática e prestar uma assistência mais 

qualificada (SILVA; SANTA ROSA, 2016). 

 

6.2 INTER-RELAÇÕES DO TRABALHO E SEU IMPACTO NA SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

 

O relacionamento interpessoal refere-se às relações que acontecem entre 

sujeitos, nas quais se efetuam trocas de sentimentos e experiências. Essas trocas, 

no entanto, mostram-se como algo complexo, visto que trazem sentimentos 

positivos, como empatia, cordialidade, comunicação, ética, cooperação, mas 

também negativos, como a competitividade e os conflitos.  

Quanto ao relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, Cardozo e 

Silva (2014) entendem que a forma como as pessoas se relacionam é um dos 

fatores mais importantes para manter um bom clima na organização. Nesse cenário, 

o ambiente de trabalho requer convivência entre colegas e superiores sendo 

necessário conciliar os interesses pessoais com os interesses e objetivos da 

organização. Para os autores, um bom relacionamento se desenvolve quando há 

confiança, empatia, respeito e harmonia. 

No que diz respeito ao trabalho em saúde, essas relações interpessoais 

ocorrem no âmbito profissional e paciente e profissional-profissional. Esta última tem 

caráter hierárquico, e pode acontecer em linha horizontal e vertical, visto que as 

relações se dão entre os profissionais da equipe ou entre estes e seus gestores. 

Lima Neto et al. (2015) entendem que é muito importante um bom relacionamento 

interpessoal entre os membros de uma equipe para que a atenção ofertada à 

clientela seja de qualidade, facilitando, assim, o próprio desenvolver das atividades 

profissionais, tornando-se estas mais agradáveis e satisfatórias. 

É extremamente relevante que os profissionais reconheçam a importância 

de lidar com as relações interpessoais, pois estas poderão interferir positivamente 
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ou negativamente no cuidado prestado ao paciente. Percebe-se que a desmotivação 

profissional, como também os conflitos ocorridos entre os profissionais interferem na 

prestação do cuidado, contribuindo para a ocorrência de eventos adversos. 

No que diz respeito às relações interprofissionais na mesma linha 

hierárquica, o instrumento utilizado na pesquisa apresentou ações de 

relacionamento que impactam diretamente na segurança do paciente, como, por 

exemplo, o apoio das pessoas, o respeito e a interação. Nesse sentido, algumas 

variáveis1 foram apresentadas neste estudo, e demonstram que o trabalho em 

equipe na realidade estudada é visto de maneira positiva pelos profissionais, o que 

pode proporcionar uma assistência compartilhada que poderá favorecer a instituição 

de uma cultura de segurança. 

A esse respeito, a discussão de Toso et al. (2016) reforçam que, para um 

bom andamento do trabalho, são necessários respeito, harmonia, consideração às 

opiniões, entrosamento entre a equipe. Tais fatores poderão manter um clima de 

trabalho favorável à segurança do profissional e do paciente. Para Carvalho et al. 

(2015), uma equipe bem coordenada, com boa comunicação e que trabalhe de 

forma cooperativa produz um cuidado mais humanizado e seguro, evitando 

situações de descontinuidade durante a assistência. 

Nas relações interprofissionais na linha hierárquica vertical, a pesquisa 

mostra nos itens2 que os respondentes concordam quando dizem que os gestores 

apoiam o trabalho da equipe elogiando quando a assistência prestada leva em 

consideração a segurança do paciente, como também quando acatam as sugestões 

dos profissionais em prol da melhoria da segurança do paciente. Percebe-se, assim, 

que apesar da cultura de segurança se mostrar fragilizada nesse serviço, os 

gestores se mostram sensíveis no que se refere à qualidade do cuidado prestado à 

clientela, o que pode ser um ponto positivo para a implementação de uma cultura de 

segurança não punitiva que incentive a comunicação e a notificação dos eventos. 

                                                           
1
 Representam as variáveis: nesta unidade, as pessoas apoiam uma às outras; Quando há muito 

trabalho a ser feito rapidamente, trabalhamos juntos em equipe para concluí-lo devidamente. Nesta 
unidade, as pessoas de tratam com respeito. Quando uma área desta unidade fica sobrecarregada, 
os outros profissionais desta unidade ajudam. 
2
 Representam as variáveis: o meu supervisor/chefe elogia quando vê um trabalho realizado de 

acordo com os procedimentos estabelecidos de segurança do paciente. O meu supervisor/chefe 
realmente leva em consideração as sugestões dos profissionais para a melhoria da segurança do 
paciente. Sempre que a pressão aumenta, meu supervisor/chefe quer que trabalhemos mais rápido, 
mesmo que isso signifique “pular etapas”. O meu supervisor/chefe não dá atenção suficiente aos 
problemas de segurança do paciente que acontecem repetidamente. 
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Vale ressaltar que, nos resultados encontrados, os gestores não estimulam 

os profissionais a “pular etapas” no processo de trabalho, mesmo quando há 

sobrecarga deste. Ademais, eles se mostram atentos aos problemas de segurança 

que acontecem repetidamente no ambiente de trabalho, no entanto, ainda não se 

percebem ações efetivas que contribuam para a diminuição dos eventos que 

acontecem no serviço. 

O estudo de Minuzz, Salum e Locks (2016), sobre as dimensões referentes 

às expectativas e ações de promoção da segurança do paciente por parte do 

supervisor/gerente, mostra um percentual de 51,2% de profissionais que afirmam 

que a chefia leva em consideração as sugestões da equipe para a melhoria da 

segurança do paciente e não exercem pressão sobre os profissionais em situações 

em que há muito trabalho. Em contrapartida, 70,1% relataram não receber elogios 

quando trabalham voltados à segurança do paciente, divergindo, nesse item, do 

estudo em questão. 

Quanto ao quantitativo de profissionais, o maior percentual de participantes 

respondeu que o número de profissionais no serviço não é suficiente para dar conta 

da carga horária de trabalho, podendo gerar absenteísmo, adoecimento, carga de 

trabalho excessiva, percebendo-se a necessidade de fortalecimento de aspectos 

relativos à adequação desse quantitativo. Vale salientar que a adequação tanto 

qualitativa como quantitativa de profissionais resulta em um cuidado mais seguro e 

uma assistência de melhor qualidade. 

Magalhães, Dall’agnol e Marck (2013), em sua pesquisa sobre a carga de 

trabalho da equipe de enfermagem, afirmam que as áreas de enfermagem e de 

saúde são prejudicadas em virtude de problemas relacionados à mão de obra 

escassa, à falta de qualificação, à carga de trabalho excessiva e ao absenteísmo, 

corroborando com os achados de Gonçales et al. (2012), quando afirmam que a 

adequação quantitativa de profissionais, segundo as necessidades dos pacientes, 

pode possibilitar menor risco a estes, como também, menor incidência de agravos à 

saúde dos trabalhadores.  

A enfermagem possui uma ferramenta gerencial para realizar o quantitativo 

de recursos humanos de forma adequada, baseada na legislação do COFEN no 

543/2017. No entanto, a maioria das instituições brasileiras não atinge esse 

dimensionamento, gerando sobrecarga do trabalho na equipe, o que pode influenciar 

no aumento do risco de eventos adversos à clientela assistida. 
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Os itens3 relacionados à cultura punitiva e à percepção dos respondentes 

sobre o impacto na segurança do paciente demonstrou que existe medo de relatar o 

erro, o que contribui para a não notificação dos eventos e a dificuldade em atuar 

sobre o problema, contribuindo para que ocorram novamente. Segundo Reis (2013), 

a cultura punitiva responsabiliza o indivíduo pela ocorrência do erro. Isso impede 

que o erro seja identificado, não apenas contribuindo para sua ocorrência como 

também prejudicando o reconhecimento deste pelos profissionais, desencorajando-

os a notificá-lo. 

Françolin et al. (2015), em seu estudo, evidenciaram que a existência da 

cultura do medo pelos profissionais em notificar os eventos adversos leva à 

subnotificação destes, seja em situações em que os eventos ocasionaram ou não 

danos ao paciente. Além disso, tal condição impede que estes sejam registrados em 

suas fichas funcionais, concordando com o estudo em questão. 

Ao discutir ações para implantação de uma cultura de segurança, Marinho, 

Randünz e Barbosa (2014), em estudo desenvolvido em unidades de internação 

cirúrgica de um hospital universitário em Santa Catarina, ressaltam mudanças para 

requerer esforços e envolvimento de toda a instituição, principalmente pelos 

gestores. Tais mudanças objetivam incentivar a notificação dos eventos e fortalecer 

a cultura não punitiva, proporcionando um ambiente de trabalho no qual a segurança 

do paciente passe a ser a prioridade principal. 

Para Reis, Martins e Laguardia (2013), uma cultura de segurança positiva 

visa favorecer o aprimoramento de práticas seguras, a partir de melhorias na 

comunicação, no trabalho em equipe e no compartilhamento de conhecimentos e 

informações. Entretanto, existe uma discordância entre os resultados acima 

discutidos com os itens4. Estes indicam a implantação de ações positivas no que 

concerne à segurança do paciente. Essa diferença de resultados demonstra a 

dificuldade dos respondentes no entendimento quanto à segurança do paciente e à 

realidade em que atuam. Todavia, esse contexto desvela a necessidade de 

                                                           
3
 Representam as variáveis: é apenas por acaso, que erros mais graves não acontecem por aqui. 

Quando um evento é notificado, parece que o foco recai sobre a pessoa e não sobre o problema. A 
segurança do paciente jamais é comprometida em função de maior quantidade de trabalho a ser 
concluída. Os profissionais se preocupam que seus erros sejam registrados em suas fichas 
funcionais. Nesta unidade, temos problemas de segurança do paciente. 
4
 Representam as variáveis: Estamos ativamente fazendo coisas para melhorar a segurança do 

paciente. Erros têm levado a mudanças positivas por aqui. Após implementarmos mudanças para 
melhorar a segurança do paciente, avaliamos a efetividade. 
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compreensão correta da realidade do serviço e ações de promoção à segurança do 

paciente mais efetivas. 

 

6.3 COMUNICAÇÃO E ENVOLVIMENTO DA GESTAO NA SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

 

No que se refere ao apoio da gestão hospitalar com relação à temática 

específica de segurança do paciente, observa-se que o percentual de respostas 

positivas e neutras foi o mesmo. Desse modo, comprova-se que alguns concordam 

que a gestão propicie um clima de trabalho que promova a SP, enquanto o mesmo 

percentual nem concorda nem discorda.  

Ainda com relação à gestão, o percentual de respondentes que concorda ou 

discorda foi o mesmo quando dizem que as ações da direção não demonstram que 

a segurança do paciente é uma prioridade principal. Os informantes ressaltam a 

importância do fortalecimento do apoio pela gestão hospitalar de ações que venham 

a contribuir para a discussão dessa temática, como também a dirimir esforços para 

adequações ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, a exemplo, da 

implantação do Núcleo de Segurança do Paciente no serviço. 

Segundo Pinheiro e Silva Junior (2017), em seu estudo desenvolvido em um 

hospital universitário do Rio de Janeiro, os profissionais apontaram falta de apoio e 

de ações do gestor em relação à segurança do paciente. Esse fato interfere 

negativamente na implantação das medidas de segurança, nas mudanças ou 

revisões de processos e fluxos, na incorporação de novas tecnologias, na aquisição 

de novos equipamentos ou materiais, necessários à implantação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente instituído pelo Ministério da Saúde. 

Em estudo desenvolvido por Carvalho et al. (2015), em um centro cirúrgico 

de um hospital de base do Distrito Federal, observou-se distanciamento da gestão 

em relação aos profissionais, condições precárias de trabalho e cultura de 

segurança negativa. Ademais, diante dos resultados dos estudos desenvolvidos por 

Toso et al. (2016) e Oliveira et al. (2014), observa-se a necessidade de envolvimento 

da gestão nas questões de segurança do paciente, cabendo aos gestores e líderes 

promoverem uma melhor integração com os profissionais da assistência direta para 

o planejamento e desenvolvimento de ações conjuntas de gestão compartilhada. 
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Nos itens que tratam sobre a coordenação e a cooperação entre as 

unidades e a equipe, a pesquisa demonstrou que as unidades estão bem 

coordenadas entre si, os profissionais não têm problemas em trabalhar com os 

colegas das outras unidades do serviço. Desse modo, ocorre cooperação entre as 

unidades quando precisam trabalhar juntas com o objetivo de prestar melhor 

cuidado aos pacientes e garantir a continuidade dessa assistência. Esses resultados 

discordam do que se observa no estudo de Pinheiro e Silva Junior (2017), que 

apontam não existir uma boa coordenação e cooperação, fazendo-se necessário 

adotar medidas de intervenção que promovam o desenvolvimento do trabalho entre 

as equipes das unidades do serviço. 

Com relação à comunicação, a maioria dos participantes da pesquisa 

concorda que a manutenção de uma boa comunicação favorece o trabalho em 

equipe e, consequentemente, reflete na segurança do paciente de forma positiva. 

Esse fator corrobora o estudo de Mello e Barbosa (2013) quando dizem que a 

comunicação é considerada fundamental para que a equipe possa atuar de forma 

mais integrada em prol de uma melhor assistência ao paciente. 

Para Fassarella et al. (2018), a comunicação entre equipe e paciente tem se 

constituído uma ferramenta indispensável para o processo de recuperação, 

reabilitação e qualidade de vida do paciente, assim como a garantia de sua 

segurança. No entanto, o poder, as diferenças hierárquicas e os conflitos no âmbito 

da assistência em saúde têm influenciado no modo como a comunicação se 

estabelece, podendo resultar em danos aos pacientes quando não há sintonia entre 

a equipe. 

No que tange à comunicação sobre os erros que acontecem no serviço e o 

feedback dessa comunicação entre a equipe e gestão, os itens5 mostraram que não 

existe notificação e registro destes eventos. Com isso, os relatórios e os respectivos 

resultados são inviabilizados, principalmente para a equipe da assistência direta, 

corroborando o estudo de Minuzz, Salum e Locks (2016), que aponta que os 

profissionais avaliaram de maneira negativa a comunicação a respeito dos erros e 

                                                           
5
 Representam as variáveis: Nós recebemos informação sobre mudanças implementadas a partir 

dos relatórios de eventos. Os profissionais têm liberdade para comunicar ao ver algo que pode afetar 
negativamente o cuidado ao paciente. Nós somos informados sobre os erros que acontecem nesta 
unidade. Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões ou ações de seus 
superiores. Nesta unidade, discutimos meios de prevenir erros evitando que eles aconteçam 
novamente. Os profissionais têm receio de perguntar quando algo parece não estar certo. 
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do feedback, advertindo que os EAs são pouco divulgados na instituição e, por 

conseguinte, os resultados raramente são conhecidos. 

No que se refere aos itens6 que tratam da transferência do paciente entre as 

unidades do serviço e o comprometimento do processo de cuidado, observa-se que 

a maioria dos respondentes concorda que há comprometimento da qualidade desse 

cuidado quando o paciente muda de unidade. Esse item corrobora a pesquisa 

desenvolvida por Pinheiro e Silva Junior (2017) quando destacam problemas na 

comunicação entre as unidades, sendo comuns as perdas de informações 

importantes para o cuidado seguro ao paciente, o que pode comprometer o 

processo do cuidar.  

Ao serem questionados sobre a comunicação durante as transferências 

internas e as mudanças de plantão ou de turno em seus processos de trabalho, os 

informantes relataram não ser comum a perda de informações, nem existir 

problemas para os pacientes durante esse processo. Esse fato apresenta-se em 

desacordo com o estudo desenvolvido por Santiago e Turrini (2015), em um hospital 

público de ensino no Estado de São Paulo, que mostrou fragilidade na segurança do 

paciente em uma das Unidades de Terapia intensiva (UTI) pesquisadas no que se 

refere à passagem de plantão ou de turno, demonstrando que informações 

importantes para a segurança do paciente podem ter falhas durante o processo de 

comunicação. 

Mais uma vez, isso reflete o desconhecimento dos profissionais da realidade 

do serviço quando estes concordam que o processo de cuidado é comprometido na 

transferência do paciente entre unidades do serviço, mas não há perdas de 

informações sobre esse cuidado durante as mudanças de plantão ou de turno. Esse 

fator demonstra que existe comunicação entre a equipe, portanto, não deveria haver 

comprometimento desse cuidado. 

 

 

 

                                                           
6
 Representam as variáveis: o processo de cuidado é comprometido quando um paciente é 

transferido de uma unidade para a outra. É comum a perda de informações importantes sobre o 
cuidado do paciente durante as mudanças de plantão e de turno. Neste hospital, as mudanças de 
plantão ou de turno são problemáticas para os pacientes; Com frequência, ocorrem problemas na 
troca de informações entre unidades do hospital. 
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6.4 O PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO E A SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Quanto aos itens7 que se referem à frequência dos eventos notificados no 

serviço estudado, evidencia-se que os eventos adversos precisam ser notificados 

em qualquer circunstância, independentemente de promover riscos de danos ou não 

ao paciente. O que se observa é que ocorre subnotificação desses eventos, 

provavelmente devido ao fato de ainda não existir no serviço um núcleo de 

segurança do paciente, como também uma cultura de segurança instituída e não 

punitiva. 

Se por um lado existe uma postura de reconhecimento do erro e da 

importância de comunicá-lo quando ocorre, por outro lado, existe omissão pela 

ausência de notificação. Esse procedimento também foi encontrado em estudo 

realizado em um hospital universitário em Manaus, que obteve um percentual de 

53% de respondentes que não realizaram notificações nos últimos 12 meses 

(GALVÃO et al., 2018). 

A esse respeito, Leitão et al. (2013), em seu estudo, demostram que nem 

sempre há notificação e discussão dos eventos adversos, prevalecendo uma cultura 

punitiva que promove a subnotificação. Para os autores, há uma necessidade de 

tratar a notificação de eventos como fonte de dados constituindo-se na promoção de 

melhorias na assistência, o que gerará mais segurança para o paciente e o 

profissional. 

Quanto à percepção geral de segurança, avaliou-se a SP na área ou na 

unidade de trabalho do serviço. Com isso, conclui-se que a maioria dos 

respondentes avaliou a segurança do paciente com nota regular, corroborando os 

estudos de Galvão et al. (2018) e Silva e Santa Rosa (2016) que também mostraram 

um percentual de respostas com nota regular, demonstrando uma cultura de 

segurança fragilizada nos hospitais estudados. 

No estudo desenvolvido por Santiago e Turrini (2015), há discordância com 

os estudos anteriormente citados quando os autores mostram uma preocupação 

com a qualidade e a segurança da assistência à saúde, que foi avaliada pelos 

profissionais como excelente ou muito boa nas três UTIs estudadas. Isso se deu 

                                                           
7
 Representam as variáveis: 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. 
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provavelmente devido ao fato de o hospital pesquisado ser acreditado pela 

Organização Nacional de Acreditação e pelo Accreditation Canada, já 

desenvolvendo um trabalho de melhoria da qualidade e da segurança na assistência 

há algum tempo, o que levou a ter uma avaliação excelente ou muito boa. 

Vale ressaltar que a notificação de eventos não pode ser realizada somente 

para levantamento de dados e sim, como oportunidade de melhoria, subsidiando o 

aprimoramento dos processos para, dessa forma, alcançar a segurança do paciente 

e melhor qualidade da assistência prestada. Esse fator mostra-se relevante para o 

desenvolvimento de ações que venham a contribuir com a instituição de uma cultura 

de segurança do paciente. 

  



66 
 

7 PRODUTOS 

 

 

7.1 PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Todo o processo de análise e discussão dos resultados provenientes da 

aplicação do instrumento utilizado na pesquisa apontou para a necessidade de 

ações promotoras de uma cultura de segurança ao paciente. Com base nisso, 

desenvolveu-se um projeto de extensão universitária, que se encontra no Apêndice 

B.  

Os projetos de extensão referem-se ao conjunto de ações articuladas ao 

ensino, à pesquisa e/ou à produção, integrado às políticas institucionais da 

universidade e de relevância para a sociedade, devendo ter caráter regular e 

continuado. Particularmente, esse projeto tem como objetivos promover a 

implantação de uma cultura de segurança do paciente em uma maternidade do 

município de Natal/RN, apresentando os indicadores do estado atual dessa cultura 

de segurança no local do estudo e sensibilizar a equipe sobre a temática de 

segurança e a importância da criação de um Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) na referida maternidade. 

Dessa forma, é possível instituir o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) com base na Portaria Ministerial no 529, de 01 de abril de 2013, 

para oportunizar a melhoria da qualidade da instituição, a segurança da assistência 

prestada à díade mãe-bebê da rede municipal de saúde, a promoção de uma cultura 

de valorização da qualidade da assistência e segurança do paciente, a articulação 

do processo de ensino e aprendizagem nos níveis de graduação e pós-graduação, 

como também entre a academia e os espaços de prática. Trata-se de um 

cronograma de ações embasadas pelos resultados dessa pesquisa desenvolvida no 

Programa de Mestrado Profissional em Saúde e Sociedade, linha de pesquisa 

saberes e práticas de saúde e educação da Escola de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN) e que ocorrerá em um serviço obstétrico.  

Para desenvolvimento desse projeto, foram construídas as seguintes fases: 

1. apresentação dos resultados da pesquisa aos profissionais e gestores; 2. 

sensibilização e atualização sobre a temática da segurança do paciente a partir de 

um cronograma estabelecido em que todos os profissionais do serviço sejam 
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contemplados; 3. definição dos profissionais que farão parte da comissão do Núcleo 

de Segurança do Paciente (NSP) e dos primeiros passos de ações do núcleo. Dessa 

forma, propõe-se contribuir com o fortalecimento da cultura de segurança do 

paciente, sensibilizando os gestores e profissionais para a prevenção de eventos 

adversos, como também para a abertura do Núcleo de Segurança do Paciente no 

referido serviço. 

Vale ressaltar que algumas ações já estão programadas para ser 

desenvolvidas no serviço, a saber: reunião com a equipe de gestores para 

apresentação dos resultados da pesquisa e sensibilização sobre segurança do 

paciente que ocorrerá em maio de 2019; e uma oficina sobre segurança do paciente 

para os profissionais de saúde, com o intuito de sensibilizar a equipe sobre a 

importância da segurança do paciente; além de apresentação dos resultados da 

pesquisa que ocorrerá nos meses de junho e julho de 2019. 

Como parte das ações que estão sendo desenvolvidas, foi convidada, no 

mês de março de 2019, para fazer parte da equipe do núcleo de saúde coletiva uma 

enfermeira que ficará responsável pelas comissões de saúde do trabalhador e de 

segurança do paciente, a qual tem como responsabilidade escolher os profissionais 

que farão parte da comissão do NSP, a fim de criar os protocolos de segurança do 

paciente, dando início aos primeiros passos para abertura do núcleo nesse serviço. 

Destacam-se também as discussões sobre a temática de segurança do paciente que 

vem ocorrendo nas reuniões de Colegiado da maternidade e que conta com a 

presença dos gestores e responsáveis técnicos dos diversos setores do serviço.   

 

7.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

Após submissão da dissertação à banca examinadora, será iniciada a 

produção de três artigos científicos. Os temas versarão sobre: 1 – Percepções dos 

profissionais acerca dos eventos adversos no serviço obstétrico; 2 – Análise da 

cultura de segurança do paciente no serviço obstétrico; 3 – Relato de experiência 

sobre a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em uma maternidade. 

O primeiro artigo científico, Percepções dos profissionais acerca dos eventos 

adversos no serviço obstétrico, tem como objetivo verificar a compreensão da 

equipe de saúde que atua em maternidade acerca da segurança do paciente, 

apresentando os resultados das variáveis de caracterização dos profissionais (sexo, 
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idade, grau de instrução e cargo ou função dos participantes da pesquisa) e  

percentual de respostas positivas, neutras e negativas dos profissionais da equipe 

de saúde, conforme as dimensões da cultura de segurança do questionário 

Pesquisa sobre Segurança do Paciente em Hospitais (HSOPSC). 

O segundo artigo, Análise e mensuração da cultura de segurança do 

paciente no serviço obstétrico, tem como objetivos mensurar o nível de cultura de 

segurança do paciente existente em uma maternidade mediante a aplicação de um 

instrumento validado (Pesquisa sobre Segurança do Paciente em Hospitais- 

HSOPSC) e identificar o impacto das práticas assistenciais na segurança do 

paciente na perspectiva dos profissionais que atuam nos serviços obstétricos. O 

estudo será realizado a partir da análise das variáveis que trabalhem as informações 

sobre o grau de segurança do paciente, de acordo com cada subgrupo da equipe de 

saúde; número de eventos adversos relatados à chefia imediata nos últimos 12 

meses, na perspectiva de cada subgrupo da equipe de saúde, considerando os 

relatos e notificação sobre os erros. 

O terceiro artigo, Relato de experiência sobre a implantação do Núcleo de 

Segurança do Paciente em uma maternidade,  tem como objetivo mostrar as etapas 

que foram desenvolvidas para a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente 

nesse serviço.  

 

  



69 
 

8 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostrou uma cultura de segurança que ainda não foi instaurada 

em toda a equipe do serviço obstétrico analisado, demonstrando que a segurança 

do paciente encontra-se em condição regular, perfazendo um maior percentual de 

respostas negativas acerca deste item. Além disso, há uma dissonância entre 

algumas respostas do questionário, as quais evidenciam que os profissionais não 

possuem um conhecimento aprofundado sobre a temática de segurança do 

paciente. 

Considera-se que o nível de segurança nas ações é alarmante, visto que a 

ocorrência dos eventos é difícil de ser identificada em virtude da subnotificação, 

pois, por ainda não existir um núcleo de segurança do paciente nesse serviço, não 

há como realizar o registro das notificações, o que pode impactar negativamente na 

prática assistencial. Constata-se que o cuidado desenvolvido pelos profissionais 

nesse serviço tenha falhas preocupantes com relação à segurança do paciente, o 

que implica um quadro de insegurança na assistência ofertada. Desse modo, 

aponta-se para a realização de estratégias que venham a contribuir para a melhoria 

da qualidade da assistência, assim como para a diminuição dos eventos 

indesejáveis que possam ocorrer durante a assistência prestada à clientela. 

Espera-se que este estudo venha contribuir para a diminuição dos eventos 

adversos relacionados ao cuidado em saúde nos serviços obstétricos. O objetivo é 

sensibilizar os profissionais para uma assistência mais segura, propagando uma 

cultura de segurança não punitiva e colaborando para a articulação e a integração 

dos processos de gestão de risco, como também garantindo boas práticas de 

funcionamento na organização.  

É importante destacar que, durante o processo de desenvolvimento do 

estudo, alguns respondentes encontraram dificuldades de compreensão dos 

questionamentos contidos no instrumento, mesmo tendo sido orientados antes do 

preenchimento deste, o que pode ter gerado algumas respostas inadequadas 

tornando-se uma das limitações para o estudo. Outra limitação está relacionada ao 

não envolvimento dos pacientes, visão importante para o processo de triangulação, 

comparação e diminuição de viés, uma vez que o processo de cuidado está 

relacionado à atuação do profissional e à ação do paciente sobre seu cuidado, 

demonstrando possibilidades de estudos futuros para a mesma realidade. 
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Percebe-se que, no serviço estudado, há necessidade de se rever o 

dimensionamento de pessoal em todas as áreas, tanto de nível superior como 

médio, o que pode ser um fator que contribui para a ocorrência de eventos adversos 

durante a assistência prestada ao paciente. Outro ponto de atenção com relação à 

segurança do paciente refere-se à instituição de uma cultura de segurança. Mas, 

para isso, faz-se necessário envolvimento dos gestores, sensibilização da equipe 

para melhor compreensão sobre a temática de segurança do paciente, melhoria na 

comunicação na equipe e entre a equipe e os gestores e esforços para a 

implantação do Núcleo de Segurança do Paciente. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE SAÚDE (Antiga Escola de Enfermagem de Natal) 

Resolução nº 008/15-CONSUNI, de 22 de Maio de 2015 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO DA CULTURA DE 

SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA MATERNIDADE DO MUNÍCIPIO DE NATAL/RN”, que tem 

como pesquisador responsável o Prof. Dr. Theo Duarte da Costa.  

Esta pesquisa pretende avaliar a existência de uma cultura de segurança nos serviços 

obstétricos no município de Natal/RN. Para que se desenvolva o estudo se faz necessário a coleta de 

dados através de um questionário sobre Segurança do Paciente em Hospitais (HSOPSC) com o 

objetivo de mensurar a cultura de segurança, analisar a compreensão dos profissionais sobre a 

segurança do paciente no serviço obstétrico e descrever a percepção dos profissionais sobre o 

impacto de seu trabalho na segurança do paciente.  

Caso decida participar, você deverá responder algumas perguntas através de um 

questionário entregue pelo pesquisador. Durante a realização do preenchimento do questionário a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o que pode ocorrer é a necessidade de lembrar-se de 

situações, atuais ou passadas, acerca do desenvolvimento do seu trabalho e realizar uma reflexão 

sobre seu processo de trabalho e espaço de atuação profissional o que poderá causar algum 

desconforto, no entanto, o  pesquisador estará empenhado em minimizar estes riscos. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Se tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. 

Além disso, em qualquer momento, se sofrer algum dano, comprovadamente, decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

A sua participação, portanto, é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  
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As respostas provenientes de sua participação serão arquivadas através do sigilo total da 

sua identificação. A divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

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

fomentar a busca por novos conhecimentos e contribuir na melhoria da segurança e qualidade da 

assistência prestada à díade mãe-bebê da rede municipal de saúde, assim como, auxiliar na criação 

de um núcleo de segurança do paciente nesse serviço.  

 

__________________________ (Rubrica do Participante)    _________________________ (Rubrica do Pesquisador) 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável. Qualquer dúvida referente à pesquisa poderá perguntar diretamente para o 

Prof. Dr. Theo Duarte da Costa, na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3342-2290. Já as dúvidas 

relacionadas à ética dessa pesquisa, poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN, no Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.072-970 ou pelo telefone 3215-

3135. 

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

publicações científicas, de forma que nenhum dado possa lhe identificar. Estes dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro na Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- ESUFRN, por um período de cinco 

(05) anos. 

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 para o serviço no qual atuo e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa Avaliação da Cultura de Segurança do Paciente em uma Maternidade do 

Município de Natal/RN, 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 2018. 

 

 

                          Assinatura (por extenso) do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Impressão 
datiloscópica 

do participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação da Cultura de Segurança do 

Paciente em uma Maternidade do Município de Natal/RN, 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 seres humanos. 

 

Natal, ______ de ____________de 2018. 

 

 

________________________________________                   _______________________________________________ 

                           THEO DUARTE DA COSTA                                                         THEO DUARTE DA COSTA 

               Assinatura do pesquisador responsável                                    Rubrica do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA E 

ESTRUTURAÇÃO DE UM NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA 

MATERNIDADE DO MUNÍCIPIO DE NATAL/RN 

 

RESUMO DA EXTENSÃO: 

 

A segurança do paciente constitui-se como tema de relevância na 

atualidade, e vem mostrando a importância de os serviços de saúde criarem entre 

seus profissionais e gestores uma cultura de segurança para redução de ocorrência 

de eventos adversos, melhorando a qualidade da assistência prestada. 

 Pesquisas realizadas em diversos cenários da saúde demonstram o quanto 

ainda estamos distantes de desenvolver uma cultura de segurança e propõem 

intervenções imediatas para tornar o cuidado mais seguro em todos os níveis de 

atenção à saúde.  

No que se refere aos serviços obstétricos, caracterizados como serviços que 

prestam assistência materna e neonatal, a importância de trabalhar para o alcance 

de uma assistência segura advém de uma realidade que ainda precisa avançar na 

qualidade de segurança no cuidado ao paciente.  

Branco Filho (2014) reforça que os eventos adversos se tornaram um 

problema de saúde pública e para que ocorra sua redução é necessária uma cultura 

voltada para a segurança, promovendo uma transformação do sistema de saúde em 

um modelo de assistência seguro, efetivo, centrado no paciente onde os incidentes 

sirvam de aprendizado para que se possa instituir uma cultura livre de culpa.  

O projeto de extensão em questão trata-se de um cronograma de ações 

embasados pelos resultados de uma pesquisa denominada de ANÁLISE DA 

CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PERSPECTIVA DA EQUIPE DE 

SAÚDE QUE ATUA EM UMA MATERNIDADE desenvolvida no programa de 

Mestrado Profissional em Saúde e Sociedade, linha de pesquisa saberes e práticas 

de Saúde e Educação da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (ESUFRN).  

A ação será desenvolvida em um serviço obstétrico, a partir das seguintes 

fases: 1- apresentação dos resultados da pesquisa; 2-sensibilização e atualização 

sobre a temática da segurança do paciente a partir de um cronograma estabelecido; 



83 
 

3-definição dos componentes do núcleo de segurança do paciente; 4-definição dos 

primeiros passos de ação do núcleo.  

Desta forma propõe-se contribuir com o fortalecimento da cultura de 

segurança do paciente, sensibilizando os gestores e profissionais do serviço, para a 

prevenção de eventos adversos e contribuir para abertura do Núcleo de Segurança 

do Paciente no referido serviço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do Paciente; Obstetrícia; Hospital. 

 

JUSTIFICATIVA PARA EXECUÇÃO DO PRODUTO: 

 

Enfatizando que o espaço de intervenção se constitui no contexto vivencial 

da discente mestranda do Programa de Pós Graduação anteriormente citado, e com 

o objetivo do mestrado profissional, que seria levar nas diversas formas de produto 

possibilidades de mudanças em sua realidade, entende-se que tal atuação torna-se 

condição primordial para o desenvolvimento do trabalho. 

Além disso, o local de atuação é um espaço de referência para serviços 

obstétricos no munícipio em que se insere e necessita de melhorias na qualidade e 

segurança no cuidado ao paciente, como ações de educação permanente em 

Segurança do Paciente, bem como, protocolos de atuação das equipes de 

enfermagem, ações que envolvem medicamentos e comunicação.  

Essa intervenção subsidiará a necessidade iminente da criação do Núcleo 

de Segurança do Paciente (NSP), permitindo instituir o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP) com base na Portaria Ministerial nº 529 de 01 de 

abril de 2013 e buscando oportunizar a melhoria da qualidade da instituição e a 

segurança da assistência prestada à díade mãe-bebê da rede municipal de saúde. 

 No que diz respeito aos benefícios sociais, promoverá uma cultura de 

valorização da qualidade da assistência e segurança do paciente, uma vez que 

reduzirá sistematicamente os danos desnecessários ao cuidado em saúde. 

 

OBJETIVOS:  

 

Promover a implantação de uma cultura de segurança do paciente em uma 

maternidade. 
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Apresentar os resultados do projeto de pesquisa com os indicadores do 

estado atual da cultura de segurança do paciente em uma maternidade. 

Sensibilizar a equipe de saúde sobre a temática da segurança e a 

importância da criação do NSP. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Criação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), permitindo instituir o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com base na Portaria 

Ministerial nº 529 de 01 de abril de 2013 e buscando oportunizar a melhoria da 

qualidade da instituição e a segurança da assistência prestada à díade mãe-bebê da 

rede municipal de saúde.  

Promoção de uma cultura de valorização da qualidade da assistência e 

segurança do paciente, articulação do processo de ensino e aprendizagem nos 

níveis de graduação e pós graduação e articulação entre a academia e os espaços 

práticos. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

 

  

 
FASE 

 
ENVOLVIDOS 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Apresentação dos resultados 
da pesquisa 

Mestranda/ orientador/ aluno 
bolsista 

MAIO 

Sensibilização e atualização 
sobre a temática da 
segurança do paciente a partir 
de um cronograma 
estabelecido. 

Mestranda/ orientador/ aluno 
bolsista/ alunos do curso de 

Gestão Hospitalar 

 
MAIO A JULHO DE 

2019 

Definição dos componentes 
do Núcleo de Segurança do 
Paciente 

Mestranda/ orientador/ 
Enfermeira do Núcleo de 
Saúde Coletiva do serviço 

 
MAIO A JUNHO DE 

2019 

 
Definição dos primeiros 
passos de ação do NSP. 

Mestranda/ 
orientador/componentes do 

NSP 

 
JULHO DE 2019 
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ANEXOS 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA DA UFRN 
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ANEXO B – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
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