
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

 
 

 

 

JORGE LUÍS SILVA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 
CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PERSPECTIVA DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 
NATAL/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/RN 
2019 



 
 

 

 

JORGE LUÍS SILVA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PERSPECTIVA DOS 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

NATAL/RN 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde 
e Sociedade (PPGSES) da Escola de 
Saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte para a obtenção do título 
de Mestre Profissional em Saúde e 
Sociedade.  
Linha de pesquisa: Saberes e Práticas 
em Saúde e Educação  
Orientadora: Profª Drª Ana Cristina 
Araújo de Andrade Galvão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 
2019 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

 

  

 

 

 

 

 

Almeida, Jorge Luís Silva de.  

   Cultura de segurança do paciente na perspectiva dos 

profissionais de enfermagem de um hospital universitário de 

Natal/RN / Jorge Luís Silva de Almeida. - 2019.  

   91 f.: il. 

    Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Escola de Saúde, Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade, Natal, RN, 2019.  

   Orientadora: Profa. Dra. Ana Cristina Araújo de Andrade 

Galvão.  

   1. Qualidade da assistência à saúde - Dissertação. 2. Avaliação 

dos serviços de saúde - Dissertação. 3. Segurança do paciente - 

Dissertação. 4. Equipe de enfermagem - Dissertação. I. Galvão, 

Ana Cristina Araújo de Andrade. II. Título.  
 

RN/UF/BCZM                                     CDU 616-083.98 

 

 

 

  

       
Elaborado por Ana Cristina Cavalcanti Tinôco - CRB-15/262 

  

 

 
 
 
 



 
 

 

 

CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PERSPECTIVA DOS 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 
NATAL/RN 
 
Dissertação de Mestrado Profissional apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, como requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde e Sociedade.  

Aprovada em: 30 de abril de 2019, pela banca examinadora. 

  

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dr. Ana Cristina Araújo de Andrade Galvão - Orientadora 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Théo Duarte da Costa – Examinador Interno 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

 

Prof. Dr. João Bosco Filho – Examinador Externo 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DEDICATÓRIA 
 
 
 

Dedico esse trabalho ao que tenho de mais precioso: minha família. Em especial a 

minha mãe pela vida e por todo amor incondicional.  

Ao meu pai in memorian...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Sinto-me muito feliz pela oportunidade de fazer o Mestrado Profissional em Saúde e 

Sociedade da UFRN. Assim, como também muito orgulho por fazer parte da primeira 

turma deste Mestrado. Desde seu princípio muitas dificuldades foram superadas até 

chegar no momento da conclusão de minha dissertação. E nada seria possível se eu 

não tivesse sempre ao meu lado pessoas essenciais na minha vida, que sempre me 

ajudaram, acalmaram meu coração e me diziam palavras de conforto e motivação. 

 

Gostaria de agradecer a Deus, força maior, por mais uma conquista. 

 

À minha PRINCESA, minha flor, Alponira Caliny, por todo amor, carinho, 

compreensão e paciência. 

 

Agradeço imensamente a minha família, e principalmente minha Irmã Joice Almeida, 

pelo carinho e apoio na construção deste trabalho. 

 

A minha orientadora Ana Cristina pela orientação na construção desse trabalho, e 

por todo apoio, paciência e compreensão ao longo dessa caminhada. 

 

Aos amigos que fiz durante o Mestrado, por todos os momentos felizes que vivemos 

juntos, pessoas que levarei em meu coração. 

 

À Escola de Saúde da UFRN pela oportunidade, e a todos os profissionais de 

enfermagem informantes desse estudo.  

 

  

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

ALMEIDA, Jorge Luís Silva de. Cultura de Segurança do Paciente na Perspectiva 
dos Profissionais de Enfermagem de Um Hospital Universitário de Natal/RN. 
2019. 91f. Dissertação (Mestrado). Natal: Escola de Saúde, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte; 2019. 
 

RESUMO  

A cultura de segurança do paciente deve ser compreendida, tanto a nível individual 
quanto coletivo, como o produto das percepções, atitudes e valores compartilhados 
nas organizações de saúde e que demostra o grau de comprometimento com a 
qualidade dos serviços prestados. Nesse sentido, esta temática vem, 
gradativamente, ocupando lugar de destaque no campo das organizações de saúde 
e tem se tornado um dos pilares do movimento em prol da segurança do paciente. O 
objetivo deste estudo foi analisar a cultura de segurança do paciente na unidade de 
Internação de um Hospital Universitário de Natal/RN, sob a perspectiva dos 
profissionais de enfermagem, utilizando-se o instrumento “Hospital Survey on Patient 
Safety Culture” (HSOPSC) validado para o contexto hospitalar brasileiro. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva do tipo transversal, de abordagem quantitativa. A amostra 
foi composta por 185 profissionais, sendo 136 técnicos de enfermagem e 49 
enfermeiros, cuja coleta de dados foi realizada entre agosto e novembro de 2018. A 
análise dos dados ocorreu através de estatísticas descritivas. O instrumento de 
coleta de dados mostrou-se confiável, obtendo-se o Alpha de Cronbach total de 
0,90. Os resultados revelam que há apenas uma dimensão forte, a dimensão 
“Trabalho em equipe dentro das unidades” com percentual médio de respostas 
positivas igual a 78,36%. Enquanto que dentre as área críticas a dimensão 
“Respostas não punitivas aos erros” obteve o menor percentual de respostas 
positivas (21,79%). Quanto ao número de eventos adversos notificados nos últimos 
12 meses, 67,93% revelaram não ter realizado nenhuma notificação. Em relação à 
avaliação geral da segurança do paciente, 58,72% dos participantes classificam 
como muito boa. Conclui-se que a cultura de segurança do paciente possui algumas 
dimensões com potencial para se tornarem áreas fortes, sendo imprescindível o 
apoio da gestão hospitalar e, sobretudo, mudanças na cultura punitiva frente aos 
erros. Acredita-se que este estudo possa contribuir para as intervenções necessárias 
nas dimensões analisadas, com foco no fortalecimento da cultura de segurança do 
paciente. 
 
Descritores: Qualidade da assistência à saúde. Avaliação dos serviços de saúde. 

Segurança do paciente. Equipe de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALMEIDA, Jorge Luís Silva de. Culture of Patient Safety in the Nursing 
Professionals Perspective of a University Hospital of Natal / RN. 2019. 91f. 
Dissertation (Master's). Natal: School of Health, Federal University of Rio Grande do 
Norte; 2019. 

ABSTRACT 

The safety culture of the patient should be understood, both individually and 
collectively, as the product of shared perceptions, attitudes and values in health 
organizations and demonstrates the degree of commitment to the quality of services 
provided. In this sense, this theme has gradually taken center stage in the field of 
health organizations and has become one of the pillars of the movement for patient 
safety. The purpose of this study was to analyze the patient's safety culture in the 
hospitalization unit of a University Hospital of Natal / RN, from the perspective of the 
nursing professionals, using the validated "Hospital Survey on Patient Safety Culture" 
instrument (HSOPSC) for the Brazilian hospital context. This is a cross-sectional 
descriptive research, with a quantitative approach. The sample consisted of 185 
professionals, 136 nursing technicians and 49 nurses, whose data collection was 
performed between August and November of 2018. Data analysis was performed 
through descriptive statistics. The data collection instrument was reliable, obtaining 
the Cronbach's Alpha of 0.90. The results show that there is only one strong 
dimension, the dimension "Teamwork within the units" with average percentage of 
positive responses equal to 78.36%. While among the critical areas the dimension 
"Non-punitive responses to errors" obtained the lowest percentage of positive 
responses (21.79%). Regarding the number of adverse events reported in the last 12 
months, 67.93% reported no notification. Regarding the general assessment of 
patient safety, 58.72% of the participants rated it as very good. It is concluded that 
the safety culture of the patient has some dimensions with potential to become strong 
areas, being essential the support of the hospital management and, above all, 
changes in the punitive culture against errors. It is believed that this study may 
contribute to the necessary interventions in the analyzed dimensions, focusing on 
strengthening the safety culture of the patient. 
 
 
Descriptors: Quality of health care. Evaluation of health services. Patient safety. 
Nursing team. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos profissionais de enfermagem. 

Natal/RN, 2018...........................................................................................................39 

Tabela 2 - Variáveis relacionadas à atividade laboral dos profissionais de 

enfermagem. Natal/RN, 2018.....................................................................................40 

Tabela 3 - Respostas positivas, negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura 

de segurança do paciente no âmbito da unidade. Natal/RN, 2018............................41 

Tabela 4 - Respostas positivas, negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura 

de segurança do paciente no âmbito hospitalar. Natal/RN, 2018..............................45 

Tabela 5 - Respostas positivas, negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura 

de segurança do paciente nas dimensões de resultado. Natal/RN,2018..................47 

Tabela 6 - Percentual médio de respostas positivas às dimensões do HSOPSC. 

Natal/RN, 2018...........................................................................................................48 

Tabela 7 - Avaliação da segurança do paciente e número de notificações de erros 

nos últimos 12 meses. Natal/RN, 2018......................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE QUADRO 

 

Quadro 1 - Definições das 12 dimensões da cultura de segurança do paciente 
mensuráveis pelo HSOPSC.......................................................................................34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

AHRQ – Agency for Healthcare Research and Quality 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa  

CNS – Conselho Nacional de Saúde  

CS – Cultura da Segurança  

EAs – Eventos Adversos 

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

ECI – Edifício Central de Internação 

ESUFRN – Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

IOM – Institute of Medicine 

HSOPSC – Hospital Survey on Patient Safety Culture 

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes 

LPP – Lesões por Pressão  

MS – Ministério da Saúde 

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde 

PNSP – Programa Nacional de Segurança do Paciente 

REBRAENSP – Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences  

SUS – Sistema Único de Saúde  

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UI – Unidade de Internação  

UTI – Unidade de Terapia Intensiva  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................12 

 

2 OBJETIVOS .........................................................................................................17 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA ...............................................................................18 

3.1 Histórico da Segurança do Paciente..................................................................18 

3.2 Cultura de Segurança........................................................................................24 

3.3 Avaliação da Cultura de Segurança do Paciente...............................................28 

 

4 METODOLOGIA...................................................................................................31 

4.1 Delineamento do Estudo....................................................................................31 

4.2 Local do Estudo..................................................................................................31 

4.3 População e Amostra.........................................................................................33 

4.4 Instrumento de Coleta dos Dados......................................................................33 

4.5 Procedimento para Coleta de Dados.................................................................35 

4.6 Processamento e Análise dos Dados................................................................36 

4.7 Aspectos Éticos..................................................................................................37 

 

5 RESULTADOS......................................................................................................39 

5.1 Características sociodemográficas e variáveis relacionadas à atividade laboral 

dos profissionais de enfermagem.............................................................................39 

5.2 Respostas Positivas, Negativas e Neutras obtidas na avaliação da cultura de 

segurança do paciente.............................................................................................41 

5.3 Percentual médio de respostas positivas às dimensões do HSOPSC...............48 

5.4 Avaliação da segurança do paciente e o número de notificações de erros nos 

últimos 12 meses......................................................................................................49 

 

6 DISCUSSÃO.........................................................................................................51 

6.1 Caracterização dos participantes do estudo......................................................51 

6.2 Análise das dimensões de cultura de segurança no âmbito das unidades........53 

6.3 Análise das dimensões da cultura de segurança no âmbito hospitalar..............61 

6.4 Análise das dimensões de resultado da cultura de segurança do paciente...... 63 

 

7 PRODUTO.............................................................................................................67 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................68 

 

9 REFERÊNCIAS.....................................................................................................70 

 



 
 

 

 

APÊNDICE...............................................................................................................78 

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE)......................................................................................................................79 

 

APENDICE II - PRODUTO.......................................................................................82 

 

ANEXO.....................................................................................................................85 

ANEXO I - INSTRUMENTO DE PESQUISA SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE 

EM HOSPITAIS (HSOPSC)......................................................................................86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O entendimento de que o cuidado prestado ao paciente poderia causar 

danos teve início com Hipócrates entre os anos de 460 a 370 a.C. Posteriormente, 

outras referências como: Florence Nightingale, Ignaz Semmelweiss, Ernest Codman 

e Avedis Donabedian também transmitiram conhecimentos relacionados a infecção 

hospitalar, organização do cuidado em saúde, padrões de qualidade em saúde, 

avaliação dos estabelecimentos de saúde e da medicina baseada em evidências. 

Desse modo, contribuíram de forma relevante para uma prática assistencial em 

saúde com qualidade (BRASIL, 2014). 

Nessa perspectiva, a literatura ainda ressalta que, atualmente, os cuidados 

em saúde estão mais complexos, mais eficientes, porém, potencialmente perigosos. 

Estas afirmações, certamente, encontraram respaldos na publicação em 1999 do 

Instituto de Medicina (IOM) dos Estados Unidos da América (EUA), intitulada “Errar é 

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

a safer health system). A publicação constatou que nos Estados Unidos (EUA) 

morriam, a cada ano, entre 44.000 a 98.000 pacientes nos hospitais em virtude dos 

danos causados durante a prestação de cuidados à saúde (BRASIL, 2013a). 

A partir deste relatório, ficou evidente que a forma de produção dos 

serviços de saúde depende, primordialmente, da estrutura e dos processos 

assistências. Ademais, com a grande repercussão da pesquisa, governos e 

organizações internacionais se mobilizaram para formular e apoiar estratégias frente 

à qualidade dos serviços de saúde, mais especificamente, em uma de suas 

dimensões, a segurança do paciente (BRASIL, 2013a). 

Conforme afirma o Instituto de Medicina dos EUA, a segurança do paciente 

se refere a um conjunto de ações que objetivam evitar lesões e danos nos pacientes 

decorrentes do cuidado em saúde (IOM, 2001). 

Em termos nacionais, inicialmente por meio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e com o apoio da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS/OMS), foram desenvolvidas ações promotoras da segurança do 

paciente e da qualidade em serviços de saúde (GOMES, 2008). 
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Mas, recentemente, o Brasil, por meio do Ministério da Saúde, instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) mediante Portaria MS/GM nº 

529, de 1° de abril de 2013, com o objetivo de colaborar para a promoção de 

assistência à saúde com qualidade nas instituições de saúde públicas e privadas 

(BRASIL, 2013b). 

Esta política, por sua vez, entende que a segurança do paciente se trata da 

diminuição, a um nível aceitável, do risco de causar dano desnecessário ligado à 

atenção à saúde (BRASIL, 2014). Ademais, aponta algumas ações necessárias à 

segurança do paciente e à construção de uma cultura de segurança, no cuidado em 

saúde tais como: a identificação correta do paciente; avanços na comunicação entre 

os profissionais da saúde; a melhoria na prescrição, uso e administração de 

medicamentos; assegurar cirurgias seguras; fortalecer o combate à infecção, por 

meio da higienização das mãos e, por fim, reduzir o risco de quedas e lesões por 

pressão (LPP) (BRASIL, 2013b). Dentre as estratégias para segurança do paciente, 

a referida política ainda traz a necessidade de se trabalhar a promoção da cultura de 

segurança, através do aprendizado e aprimoramento organizacional, onde 

profissionais, pacientes e gestores se co-responsabilizam na formação de sistemas 

seguros (BRASIL, 2014). Assim, percebe-se que a segurança do paciente é uma 

questão transversal e multiprofissional. 

Destaca-se que o termo Cultura de Segurança foi inicialmente muito 

utilizado após o acidente nuclear de Chernobyl, Ucrânia, em 1986 (CARVALHO, 

2011; REIS, 2013b). Para a área da saúde, o termo foi adaptado e passou a 

significar um conjunto de valores, atitudes, percepções, competências e padrões de 

comportamentos individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso, o 

estilo e proficiência da administração de uma organização de saúde com a gestão 

da segurança do paciente (NIEVA; SORRA, 2003). 

Autores ressaltam que nas instituições de saúde, é crescente o 

envolvimento da alta direção até seus colaboradores com o intuito de otimizar os 

resultados e promover uma assistência à saúde eficaz e segura, ou seja, promover e 

fortalecer a cultura de segurança (OLIVEIRA et al., 2014). 

Particularizando para o ambiente hospitalar, a temática ganha mais força 

por ser este o local que, por excelência, há uma infinidade de processos 
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assistenciais e diferentes profissionais produzindo o cuidado em saúde (BRASIL, 

2013d). 

Nesse contexto, destaque-se a importância ímpar que a equipe de 

enfermagem possui na realização da gestão do risco e no desenvolvimento do 

cuidado ético e tecnicamente fundamentado na segurança do paciente durante sua 

prática assistencial (OLIVEIRA, 2014). 

É importante reforçar no que se refere ao processo cuidar, dentro do 

ambiente hospitalar, dados da literatura revelam que cerca de 10% dos pacientes 

internados sofrem Eventos Adversos (EAs) evitáveis (WHO, 2007). Por sua vez, um 

estudo realizado em alguns hospitais na América Latina aponta uma prevalência de 

10,5% desses incidentes, sendo que destes 28% causam incapacidades nos 

pacientes e 6% estão associados à mortes (ARANAZ et. al., 2011). No Brasil, 

pesquisa desenvolvida em hospitais identificou uma incidência de EAs em 7,6%, 

onde 67% eram evitáveis (MENDES et al., 2013). 

Diante deste cenário, é imprescindível que as organizações hospitalares 

proporcionem uma cultura de segurança, tanto para pacientes como para os 

profissionais, com vistas à construção de um serviço de qualidade (PINHEIRO; 

JUNIOR, 2017). 

A literatura ainda adverte que para se construir uma melhoria frente à 

segurança do paciente, e principalmente promover uma cultura de segurança, faz-se 

necessário a junção de conhecimentos de outas áreas do saber e, sobretudo, os 

provenientes das pesquisas clínicas em saúde (BROWN et al., 2008). 

Somado a isto, tem-se que antes de realizar ações que promovam a cultura 

de segurança do paciente, é imprescindível que a cultura daquela organização seja 

avaliada e compreendida (CARVALHO et al., 2017). 

Dessa forma, a avaliação da cultura de segurança de uma instituição 

hospitalar é uma premissa necessária para a garantia de um cuidado de saúde 

planejado e seguro com consequente redução de EAs (REIS et al., 2013a). 

Contudo, no cenário nacional a realização de trabalhos relacionados à 

referida temática ainda é incipiente (TOMAZONI et al., 2014). Em pesquisas que 

avaliaram a cultura em unidades de terapia intensiva (UTI), evidenciou-se a 

existência de microculturas locais divergentes em uma mesma organização 
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hospitalar com diferentes percepções entre os profissionais, (SANTIAGO; TURRINI, 

2015). Outro estudo realizado em unidades de emergência pediátrica aponta para a 

necessidade de se fortalecer e estimular o registro dos erros e eventos adversos nas 

unidades, consequentemente substituindo a cultura tradicional e punitiva pela cultura 

de segurança (MACEDO et al., 2016). É importante ressaltar que ambas as 

pesquisas foram desenvolvidas no eixo sul/sudeste. 

Apesar da existência do estudo inédito realizado em 03 hospitais norte rio-

grandenses com diferentes tipos de gestão (Federal, Estadual e Privada) o qual fez 

um apanhado geral sobre características da cultura de segurança do paciente e 

fatores associados, este não adentrou, especificamente, na análise da cultura de 

segurança do paciente em setores estratégicos das organizações hospitalares sob a 

ótica de uma categoria profissional. (ANDRADE et al., 2018). 

Desse modo, observa-se uma lacuna de publicações de estudos referentes 

à cultura de segurança em organizações hospitalares utilizando-se o HSOPSC nos 

estados da região nordeste em especial no Rio Grande do Norte. Além disso, grande 

parte das instituições de saúde no Brasil não conhecem qual a sua cultura frente aos 

aspectos da segurança do paciente e, consequentemente, quais são suas maiores 

fragilidades e pontos fortes neste aspecto (SANTIAGO; TURRINI, 2015). 

Amparando-se nas discussões acima e em nossa prática profissional, 

enquanto enfermeiro supervisor da Unidade Internação (UI) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), tenho vivenciado o esforço do Núcleo do Segurança do 

Paciente, na promoção de uma cultura de segurança do paciente, em parceria com 

o Hospital Gaúcho Moinhos de Vento, referência nacional em consultoria sobre o 

assunto. As atividades desenvolvidas com vistas à melhoria da qualidade dos 

serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS) contemplam capacitações 

para toda equipe assistencial; a implementação dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POPs), o desenvolvimento do Projeto Paciente Seguro, financiados 

pelo Ministério da Saúde (MS), dentre muitas outras ações. 

No entanto, apesar de todo o empenho por parte da organização 

hospitalar, observa-se uma assistência não homogênea entre os profissionais de 

enfermagem, onde alguns funcionários desempenham suas ações segundo 

preceitos particulares, não observando, rigorosamente, as orientações clínicas e 
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organizacionais. Por sua vez, interfere na produção dos serviços de saúde e 

corrobora com o surgimento de EAs. 

Assim sendo, faz-se necessário a produção de estudos que se 

comprometam em analisar a cultura de segurança do paciente em setores 

estratégicos na produção do cuidado em saúde, especificamente, na unidade de 

internação do hospital Universitário haja vista ser constituída por mais de 200 leitos 

(EBSERH, 2017) e ser um local de execução de processos assistenciais complexos, 

nas diferentes especialidades e possuir grande rotatividade de pacientes. 

Somado a isso, nesse cenário concentra-se a maior força de trabalho da 

enfermagem, e esta equipe se reveste de grande importância por ser responsável 

pela prestação de cuidados diretos e indiretos aos pacientes durante 24 horas 

ininterruptas. Dessa forma, contribui diretamente na promoção e estruturação de 

uma cultura de segurança dentro do ambiente hospitalar. 

Vale salientar que esta pesquisa apresenta relevância, uma vez que irá 

produzir uma análise precisa sobre a referida temática, possibilitando aos 

profissionais de enfermagem, envolvidos com o processo cuidar, conhecer melhor 

seu cenário de atuação e refletir sobre sua prática. 

Ademais, esta pesquisa visa demonstrar aos gestores da instituição, a 

necessidade de direcionar ações que promovam impacto significativo na redução 

dos EAs. Com isso, trata-se de uma ferramenta valiosíssima para o processo de 

gestão das organizações hospitalares, pois a cultura de segurança é reflexo direto 

de suas ações e dos valores compartilhados na instituição. 

Assim, é de grande valia a realização de uma análise do ambiente de 

trabalho, a partir da percepção dos profissionais, possibilitando assim o 

planejamento de uma assistência mais segura. 

Ressaltam-se, ainda, importantes contribuições para a comunidade 

científica, uma vez que este trabalho poderá ser utilizado como fonte de pesquisa 

para estudos mais aprofundados. 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: Qual a cultura de 

segurança do paciente presente na unidade de internação do hospital universitário 

de Natal/RN sob a perspectiva da equipe de enfermagem? 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 Geral 

Analisar a cultura de segurança do paciente na unidade de Internação de um 

Hospital Universitário de Natal/RN, sob a perspectiva dos profissionais de 

enfermagem, utilizando-se o instrumento “Hospital Survey on Patient Safety Culture” 

(HSOPSC) validado para o contexto hospitalar brasileiro. 

 

 

 2.2. Específicos 

 Conhecer a percepção dos profissionais de enfermagem da unidade de 

internação de um hospital universitário acerca das dimensões da cultura de 

segurança do paciente, conforme HSOPSC. 

 Identificar os pontos positivos e fragilidades intervenientes na cultura de 

segurança do paciente da unidade de internação de um hospital universitário, 

conforme HSOPSC. 

 Mensurar a cultura de segurança do paciente a partir do “Hospital Survey on 

Patient Safety Culture” (HSOPSC). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Histórico da Segurança do Paciente  

 

O entendimento de que o cuidado prestado ao paciente poderia causar 

danos teve início com Hipócrates, respeitado pai da medicina, entre os anos de 460 

a 370 a.C. Aduz a melhor literatura que ele cunhou o postulado “Primum non nocere” 

(primeiro não causar dano). Por meio de sua fala é possível perceber, mesmo diante 

de um contexto elementar de cuidados em saúde, que os atos assistenciais são 

passíveis de equívocos. Com isto, se desvela aqui a importância da segurança do 

paciente (WACHTER, 2013). 

Em 1854, durante a guerra da Criméia, Florence Nightingale, precursora da 

Enfermagem moderna, colheu alguns dados sobre a mortalidade de soldados, e 

concluiu que muitos deles estavam morrendo devido às complicações patológicas 

evitáveis adquiridas no hospital, com uma taxa de mortalidade superior a que estava 

ocorrendo entre os soldados nos campos de batalha. Após introduzir ações para 

melhorar a higienização e a padronização dos cuidados de saúde, ela conseguiu 

reduzir a taxa de mortalidade entre os soldados no hospital (SHELL; KAREN, 2008).  

Nessa perspectiva, Florence afirmou: Em um hospital, pode até parecer 

estranho anunciar que a principal exigência seja não causar dano aos doentes 

(WACHTER, 2013). 

Dessa forma, observa-se que a segurança do paciente, mesmo de forma 

sutil, perpassou por diferentes contextos e gerações. 

Ao longo da história, outros personagens como, Ignaz Semmelweiss, Ernest 

Codman e Avedis Donabedian também transmitiram conhecimentos relacionados à 

infecção hospitalar, organização do cuidado em saúde, padrões de qualidade em 

saúde, avaliação dos estabelecimentos de saúde e da medicina baseada em 

evidências (BRASIL, 2014). Desse modo, contribuíram de forma relevante para uma 

prática assistencial em saúde com qualidade. 

Na segunda metade do século XX, em 1966, nos Estados Unidos da 

América (EUA), um clássico trabalho escrito por Avedis Donabedian sobre a 
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avaliação e qualidade nos serviços de saúde também marcou profundamente a 

construção do saber/fazer em saúde (GOMES, 2008). 

Inspirado na teoria dos sistemas, Donabedian definiu um modelo para 

avaliar o cuidado em saúde conhecido pela tríade “estrutura, processo e resultado”. 

A “estrutura” seria composta pela infra-estrutura física e os sistemas de apoio, a 

engenharia biomédica, os recursos humanos, escalas de serviço e disponibilidade 

de equipamentos e suprimentos necessários; o “processo” refere-se ao cuidado ao 

paciente, à fidelidade com que os protocolos e intervenções são realizadas; e o 

“resultado” diz respeito ao impacto desses processos sobre o estado de saúde do 

paciente e para a organização (REIS et al., 1990). 

Em 1990, James Reason, psicólogo britânico, publicou o livro intitulado 

Human Error, abordando a segurança do paciente e o erro. Esta publicação mudaria 

de uma vez por todas a forma de abordagem da segurança do paciente e dos erros 

assistências (MILAGRES, 2015). 

Após 1999 com a publicação da obra pelo Institute of Medicine (IOM), 

intitulado “Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro” (To err is 

Human: building a safer health system), a temática segurança do paciente, uma das 

dimensões da qualidade, ganhou maior notoriedade. Este relatório constatou que 

nos Estados Unidos (EUA) morriam a cada ano entre 44.000 a 98.000 pacientes nos 

hospitais em virtude dos danos causados durante a prestação de cuidados à saúde 

(BRASIL, 2013a). 

A partir deste estudo, alguns países criaram instituições próprias para 

desenvolver as estratégias de prevenção a nível nacional, com a missão de melhorar 

a qualidade, a segurança, a eficiência e a efetividade dos cuidados de saúde: no 

Reino Unido, a National Patient Safety; a Danish Society for Patient Safety, na 

Dinamarca; a Australian Patient Safety Agency, na Austrália; e nos EUA, a Agency 

for Healthcare Research and Quality (TRINDADE; LAGE 2014). 

A organização Mundial da Saúde (OMS), em 2004, durante a 57ª 

Assembleia Mundial da Saúde criou a Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, objetivando liderar no âmbito internacional os programas de segurança do 

paciente. São objetivos desta aliança catalisar o compromisso político e a ação 

global em áreas de maior risco para a segurança do paciente; apoiar os esforços dos 
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Estados-Membros para promover uma cultura de segurança nos sistemas de saúde;  

desenvolver mecanismos para melhorar a segurança do paciente, dentre outros 

(BRASIL, 2013a). 

Outra ação da OMS, frente à segurança do paciente, foi o lançamento, em 

2007, das “Nove soluções para a segurança do paciente”. Estas, são baseadas em 

intervenções e ações que reduziram os erros assistenciais mais comuns em alguns 

países e abordam o seguinte: os problemas de nomes de medicação com grafia e 

pronúncia semelhantes; a identificação de pacientes; a comunicação durante 

transferência de pacientes; a execução de procedimento correto no local correto do 

corpo (lateralidade); o controle de soluções com eletrólitos de alta concentração; a 

garantia da precisão da medicação durante a transição dos cuidados; a prevenção 

de erros na conexão de cateteres e tubos; o uso único de dispositivo para injeção; e 

a melhoraria na adesão à higienização das mãos para prevenção de infecção 

associada aos cuidados de saúde. Desta forma, oferecem um importante recurso na 

prevenção de mortes e lesões evitáveis (WHO, 2007; MILAGRES, 2015). 

Outro marco internacional diz respeito à parceria entre a OMS e renomadas 

instituições de acreditação em serviços de saúde norte-americana, quando em 2011 

lançaram as metas internacionais para a segurança do paciente (International 

Patient Safety Goals). São elas: identificar os pacientes corretamente; melhorar a 

efetividade da comunicação; melhorar a segurança para medicamentos de risco; 

eliminar cirurgias em membros ou pacientes errados; reduzir o risco de adquirir 

infecções; e reduzir o risco de lesões e quedas (JCI, 2013). 

Seguindo a tendência mundial, no Brasil, Estado-membro da OMS, também 

ocorreram iniciativas, que ao longo do tempo, tem promovido a segurança do 

paciente nos serviços de saúde. 

Nesse contexto, em 1999 criou-se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Este órgão governamental foi incumbido de promover a proteção da 

saúde da população, por intermédio do controle sanitário, desempenhando forte 

influência na estruturação do movimento e da cultura de segurança do paciente 

(BRASIL, 2014). 

Em 2001, uma de suas iniciativas foi a criação do Projeto Hospitais Sentinela 

que tinha como objetivo ampliar e sistematizar o processo de vigilância frente os 
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produtos utilizados em serviços de saúde, garantindo, assim, maior segurança aos 

pacientes/profissionais e produtos com uma melhor qualidade no mercado. O 

referido projeto se estruturava em três componentes essenciais, a saber: 

farmacovigilancia, hemovigilância e tecnovigilância, sendo desenhado para duração 

de dois anos (2002-2004), mas devido sua importância e sucesso foi ampliado até o 

ano de 2009 (GOMES, 2008; BRASIL 2013a). 

  A ANVISA, desde 2002, também tem apoiado iniciativas relacionadas ao uso 

racional de medicamentos no Brasil. Com isso, em 2007 em parceria com a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e com a coordenação geral dos 

laboratórios de saúde pública, criou a Rede Nacional de Monitoramento da 

Resistência Microbiana (Rede RM), objetivando mais segurança ao paciente por 

meio do uso adequado de antimicrobianos (ANVISA, 2018). 

Neste movimento, se destaca o pioneirismo da Enfermagem quando em 

2005, em Concepción, Chile, foi criada a Rede Internacional de Enfermagem e 

Segurança do Paciente, pela Organização Pan-Americana de Saúde. O objetivo era 

traçar as prioridades da enfermagem na área da Segurança do Paciente; discutir 

a cooperação entre os diversos  países e o intercâmbio de informações; além da 

necessidade de fortalecer o cuidado de enfermagem, a partir de evidências 

científicas (CASSIANI, 2010; REBRAENSP, 2018). 

Em São Paulo, no dia 12 de maio de 2008, sob a coordenação da Profª 

Enfermeira Silvia de Bortoli Cassiani, cria-se a Rede Brasileira de Enfermagem e 

Segurança do Paciente (REBRAENSP), com o compromisso de divulgar metas e 

criar polos regionais. Configura-se em uma estratégia de articulação, de cooperação 

técnica entre instituições ligadas à saúde e de educação para profissionais da área, 

objetivando fortalecer a assistência de enfermagem segura e de qualidade 

(REBRAENSP, 2013). 

Em 2009, uma iniciativa brasileira no fortalecimento da segurança do 

paciente foi a criação do sítio eletrônico Proqualis, financiado pelo Ministério da 

Saúde e vinculado ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Objetiva ser fonte 

permanente de consulta e atualização, em qualidade da assistência e segurança do 

paciente, para os profissionais de saúde, por meio de divulgação de conteúdos 
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técnico-científicos, selecionados a partir da relevância, qualidade e atualidade 

(PROQUALIS, 2018). 

Outra iniciativa de autoria da Enfermagem, já em 2010, por meio do 

Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-SP) e a 

Rebraensp - polo São Paulo, foi o lançamento de uma cartilha com os “10 passos 

para a segurança do paciente”. Aqui a intenção era contemplar os principais pontos 

que impactam diretamente a prática assistencial de enfermagem. São eles: (1) 

Identificação do paciente; (2) Cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das 

mãos; (3) Cateteres e sondas – conexões corretas; (4) Cirurgia segura; (5) Sangue e 

hemocomponentes – administração segura; (6) Paciente envolvido com sua própria 

segurança; (7) Comunicação efetiva; (8) Prevenção de queda; (9) Prevenção de 

úlcera por pressão e (10) Segurança na utilização de tecnologia (REBRAENSP, 

2013). 

Neste contexto, visando fortalecer a segurança do paciente, a partir de 2011, 

ficou estabelecido que as instituições de saúde brasileiras deveriam criar uma 

gerencia de risco e apresentar uma politica de gestão deste risco, fazendo 

integração com outros setores na instituição, como as Comissões de Controle de 

Infecção e os núcleos de epidemiologia (BRASIL, 2014). 

Mas recentemente, o Ministério da Saúde (MS), instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) mediante Portaria MS/GM nº 529, de 1° 

de abril de 2013, com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em 

saúde, utilizando-se de protocolos, diretrizes e outros instrumentos para a promoção 

de assistência à saúde com qualidade nas instituições de saúde públicas e privadas. 

Aqui a segurança do paciente é compreendida como a redução, a um mínimo 

aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde (BRASIL, 

2013b). 

Seguindo a tendência das metas internacionais de segurança em saúde, o 

MS adotou no PNSP seis metas a serem trabalhadas, a saber: Identificar 

corretamente o paciente; Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde; 

Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; 

Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos; 
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Higienizar as mãos e reduzir o risco de queda e ulceras por pressão (BRASIL, 

2013b). 

Em termos gerais, o PNSP é formado por quatro eixos, a saber: o estímulo a 

uma prática assistencial segura; o envolvimento do cidadão na sua segurança; a 

inclusão do tema no ensino; e o incremento de pesquisa sobre o tema. Destaque-se 

ainda que uma das principais finalidades deste programa é fortalecer a implantação 

e expansão da cultura de segurança do paciente no Brasil (BRASIL, 2014). 

Como desdobramento deste movimento da segurança do paciente, em julho 

de 2013, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 36 da Anvisa, o 

MS também instituiu ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria 

da qualidade nos serviços de saúde. Isto porque houve a implementação, nos 

serviços de saúde, dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), sendo estes os 

responsáveis por promover e apoiar ações voltadas à segurança do paciente. Assim, 

uma das estratégias iniciais para o NSP era estabelecer a cultura de segurança nas 

instituições de saúde. Além disso, houve o estabelecimento da obrigatoriedade em 

se notificar os eventos adversos e a elaboração do plano de segurança do paciente 

(BRASIL, 2013c). 

Ainda em Julho de 2013, o Ministério da Saúde aprova por meio da Portaria 

n. 1.377 os primeiros Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, são eles: 

Protocolos de Cirurgia Segura, Prática de Higiene das mãos e de Ulcera por 

Pressão (BRASIL, 2013e). 

Nessa tendência, através da portaria 2.095 de 24 de setembro de 2013, 

aprovam-se outros Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, a saber: 

Protocolo de Prevenção de Quedas; Protocolo de Identificação do Paciente e 

Protocolo de Segurança na Prescrição e de Uso e Administração de Medicamentos. 

Todos estes protocolos têm a finalidade de instituir ações para a segurança do 

paciente em serviços de saúde e a melhoria da qualidade em caráter nacional 

(BRASIL, 2013f). 

Logo, iniciasse aqui uma nova fase frente à construção das políticas de 

saúde e de cultura de segurança do paciente nos serviços de saúde brasileiro. Isto 

porque, a partir de 2013, com o PNSP e as demais legislações, a temática ganha 
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maior evidência, sendo a cultura de segurança um dos pilares da gestão de risco, 

com vistas à qualidade e a segurança dos serviços de saúde (BRASIL, 2013c). 

 

3.2 Cultura de Segurança 

   

O termo “Cultura de Segurança” passou a ter uma maior difusão após o 

acidente nuclear de Chernobyl, Ucrânia, em 1986, sendo que foi apontada como a 

principal causa deste acidente a cultura de segurança fraca (CARVALHO, 2011; 

REIS, 2013b). 

Após a divulgação deste gravíssimo acidente nuclear, outros dois 

acidentes, o King Cross, (1987) e o Piper Alph (1988) relacionaram diretamente as 

falhas humanas, administrativas e organizacionais às falhas de cultura de segurança 

como causas dos acidentes em seus respectivos relatórios (FLIN et al., 2000). 

Posteriormente a publicação destes relatórios, o Comitê Internacional de 

Segurança Nuclear (INSAG), conceituou cultura de segurança como sendo um 

conjunto de valores, atitudes, percepções, e competências individuais e coletivas, 

que determinam o compromisso e estilo das instituições (INSAG, 1988). 

Nesse momento, a cultura de segurança passou a ser discutida por 

diversas indústrias como aviação e a energia nuclear, tendo como objetivo melhorar 

a segurança nestas organizações (COX; FLIN, 1998). 

A cultura organizacional, segundo estudos de Hudson (2003), aponta para 

uma tipologia de 5 níveis de evolução de maturidade, a saber: (1) Patológica, onde a 

segurança é vista como um problema, aqui a preocupação traduz-se em não ser 

pego pelos responsáveis; (2) Reativa, aqui diante de um incidente ações corretivas 

são tomadas e a segurança já começa a ocupar um lugar de destaque; (3) 

Calculada, a segurança já passa a ser gerenciada, através de dados e ações são 

impostas; (4) Proativa, ocorrem iniciativas por parte dos colaboradores das 

organizações no sentido de melhorar os processos e, por fim, (5) Participativa, como 

o próprio nome sugere, há uma participação ativa dos funcionários de todos os 

níveis e a segurança já ocupa lugar de destaque. 

Particularizando para as organizações de saúde, considerada como uma 

das mais complexas (PINHEIRO; JUNIOR, 2017), o termo cultura de segurança foi 



25 
 

 

 

adaptado por Nieva e Sorra, para conceituar a Cultura de Segurança do Paciente 

como sendo: “Produto de valores, atitudes, percepções e competências individuais e 

grupais que determinam o compromisso, estilo e a proficiência, quanto às questões 

de segurança do paciente em uma instituição de saúde” (NIEVA; SORRA, 2003, 

p.18). 

Atualmente, há por parte das organizações que prestam cuidados de 

saúde, uma preocupação frente à construção de uma cultura de segurança. Após a 

publicação To Err is Human pelo Institute of Medicine (EUA) houve uma atenção 

maior frente a necessidade de fortalecimento de uma cultura de segurança do 

paciente no ambiente hospitalar, traduzindo-se em outros estudos acerca da cultura 

de segurança do paciente. (REIS, 2013b). 

Nas instituições de saúde, é crescente o envolvimento da alta direção até 

seus colaboradores com o intuito de otimizar os resultados e promover uma 

assistência à saúde eficaz e segura, ou seja, promover e fortalecer a cultura de 

segurança (OLIVEIRA et al., 2014). 

Desta forma, faz-se necessário a compreensão dos valores, crenças e 

normas, em uma organização de saúde, onde atitudes e comportamentos 

relacionados à segurança do paciente são esperados e apropriados (BATALHA, 

2012). 

A cultura da segurança também é definida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, na RDC nº 36/2013 como “conjunto de valores, atitudes, 

competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão 

da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de 

aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde” (BRASIL, 2013c). 

A Portaria MS/GM nº 529 de 2013, também complementa dizendo que a 

cultura de segurança do paciente é a cultura na qual os empregados das 

organizações prestadoras de cuidados de saúde, sejam profissionais assistenciais 

ou os envolvidos com a gestão, assumem responsabilidade pela sua própria 

segurança, pela segurança de seus pacientes, colegas e familiares (BRASIL, 2014).  

Minuzzi et al. (2016) afirma que a cultura de segurança, tem o foco na 

melhor organização dos processos de trabalho, por meio da adoção de um modelo 

de assistência baseado no princípio não punitivo. Desse modo, a intenção é prevenir 
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a recorrência de eventos indesejáveis, já que na grande maioria das vezes os erros 

são consequências de um encadeamento de eventos e não de um único ato isolado. 

A cultura de segurança do paciente deve promover o aprendizado 

organizacional, a partir da ocorrência de incidentes. Não se pode desconsiderar o 

erro deste cenário. Errar é humano. Logo, cabem as instituições de saúde criar 

mecanismos para evitar que o erro atinja o receptor do cuidado (BRASIL, 2014). 

Os erros nos serviços de saúde, segundo os estudos do psicólogo James 

Reason, podem ser ativos ou latentes. Os erros ativos são os atos inseguros 

cometidos por quem esta na linha de frente do cuidado, como uma troca de 

medicamento na hora da administração. Já os erros latentes são ações ou atos 

evitáveis dentro do sistema, liga-se diretamente a gestão, como exemplo a falta de 

medicamento no hospital (REIS, 2013b; BRASIL, 2014). 

A segurança é um dos indicadores de maior impacto na qualidade da 

assistência hospitalar. Assim, não há como produzir assistência hospitalar de 

qualidade se esta não for executada de maneira segura (VINCENT; AMALBERTI, 

2016). 

É no ambiente hospitalar que as chances de acontecer um erro com o 

paciente é elevada, e que o risco é indiscutivelmente maior só pelo fato de lá se 

encontrarem (WACHTER, 2013). 

Reis (2013b) destaca ser fundamental, dentro do contexto hospitalar, o 

fortalecimento de uma cultura de segurança frente à construção de uma assistência 

segura à clientela. 

A cultura de segurança do paciente está sendo cada vez mais valorizada 

no âmbito das organizações de saúde. A presença de uma cultura de segurança 

positiva guia o comportamento dos profissionais de saúde rumo à construção de 

uma visão de alta prioridade voltada à segurança (NIEVA; SORRA, 2003). 

Conforme Oliveira et al., (2014), é imprescindível que as instituições 

hospitalares trabalhem a segurança do paciente como um processo cultural, com 

envolvimento de todos os profissionais e o fortalecimento da ética profissional. 

Paralelamente, Milagres (2015) diz que mais do que nunca, os hospitais 

devem valorizar a cultura de segurança do paciente haja vista que é nos hospitais, 

onde a chance de o erro acontecer é demasiadamente elevada. Isto se deve ao fato 
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de a prestação dos serviços estarem ligada a complexas interações entre pessoas, 

instalações, equipamentos, medicamentos, dentre muitos outros aspectos. 

Segundo Pinheiro & Junior (2017) o hospital é a forma mais complexa das 

organizações humanas. Logo, os processos e sistemas presentes em um hospital 

precisam se adequarem constantemente para a prevenção da ocorrência dos erros. 

A organização, sobretudo os gestores e líderes, devem promover um clima de 

segurança em sua clientela e seus colaboradores. 

A ANVISA, quando analisa a gestão nas instituições de saúde, sendo esta 

fundada na qualidade dos serviços, ressalta a necessidade da articulação dos 

processos de cuidado com os organizacionais, adoção de melhores evidências, 

transparência e, sobretudo, a criação de uma cultura de segurança (BRASIL, 

2013c). 

Frente à construção da cultura de segurança, um estudo ressalta que para 

seu desenvolvimento é imprescindível estratégias que englobem a formação de 

profissionais da saúde, a assistência em todos os níveis de atenção à saúde e a 

realização de pesquisas (URBANETTO; GERHARDT 2013). 

Carvalho (2011), em sua tese sobre instrumento de avaliação da cultura de 

segurança do paciente, afirma que o comprometimento da gerência e de todos os 

profissionais, aliado ao espirito de coesão entre os diversos departamentos, são 

fatores imprescindíveis para a concepção de uma cultura assistencial segura. 

Nesse linear, Timm & Rodrigues (2016) afirmam que a segurança do 

paciente não se constitui em uma problemática individual, muito menos de uma 

categoria profissional, mas de um processo que envolve uma transformação 

institucional. Trata-se de uma estrutura multifatorial, onde todos devem ser 

conscientes de seu papel e de sua contribuição na organização. 

Apesar de ser de cunho multiprofissional a construção de uma cultura de 

segurança positiva, a Enfermagem se destaca, pois seus profissionais são 

considerados os que estão mais próximos do paciente e de sua clientela, fazendo a 

gestão do risco durante sua práxis e desenvolvendo um cuidado ético e 

tecnicamente fundamentado na segurança do paciente (OLIVEIRA, 2014). 
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Para a estruturação da cultura de segurança do paciente é consenso na 

literatura a dinâmica reciproca entre os fatores psicológicos, comportamentais e 

situacionais (CARVALHO, 2011). 

Schein (2009), utilizando-se de uma metáfora compara a imagem de um 

iceberg com a cultura de segurança do paciente, sendo esta última a parte não 

visível do bloco de gelo. Ou seja, são fenômenos que estão abaixo da superfície, 

mas que são extremamentes poderosos na estruturação organizacional dos serviços 

de saúde. 

É importante que a cultura organizacional apoie o aprendizado e o 

desenvolvimento, pois se estiver baseada na punição e culpa, pode causar omissão 

dos eventos adversos, dificultando a construção de uma cultura institucional voltada 

para a segurança do paciente (FRANÇOLIN, 2015). 

Quanto aos estudos internacionais publicados, os mesmos têm-se 

concentrado em medir os danos e compreender as causas dos eventos adversos. A 

realização destes estudos tem se concentrado, de forma mais intensa nos países 

desenvolvidos, do que nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2014). No entanto, 

frente aos estudos nacionais, além dos que analisam os eventos adversos, 

encontramos aqueles que avaliam os aspectos da cultura de segurança do paciente 

dentro das instituições hospitalares (BATALHA, 2012; REIS, 2013b; GASPARINO, 

2017) estando todos estes concentrados no eixo sul/sudeste. 

 

 

3.3 Avaliação da Cultura de Segurança do Paciente 

 

A Avaliação da cultura de segurança do paciente é uma ferramenta de 

grande importância na contribuição de um cuidado mais seguro, pois funciona como 

um instrumento de diagnóstico. Esta avaliação da cultura também permite identificar 

e gerir prospectivamente as questões de segurança nas rotinas e nas condições de 

trabalho, visando acompanhar as mudanças e resultados relacionados à segurança 

(REIS, 2013b). 
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Destaque-se ainda que a avaliação da cultura de segurança de uma 

instituição hospitalar é uma premissa necessária para a garantia de um cuidado de 

saúde planejado e seguro com consequente redução de EAs (REIS et al., 2013a). 

As pesquisas que procuram avaliar o arcabouço da segurança do paciente, 

mas especificamente a cultura de segurança, a médio e a longo prazo, ajudam a 

nortear os rumos das políticas de segurança e, consequentemente, melhorar  a 

segurança do paciente nas diversas instituições de saúde (BRASIL, 2014). 

Os estudos de avaliação da cultura de segurança podem ser classificados 

em dois tipos: qualitativas e quantitativas. Quanto aos métodos qualitativos de 

avaliação temos os grupos focais, estudos de caso e observações (YULE, 2003). 

Frente às técnicas de natureza quantitativas, que são as mais utilizadas atualmente, 

compreendem entrevistas, formulários e questionários. Destes, destaca-se os 

questionários que possuem uma praticidade traduzida no custo-efetividade 

(WREATHALL,1995; CARVALHO, 2011). 

A primeira avaliação da cultura de segurança, utilizando-se de instrumentos 

de mensuração quantitativa surgiu da década de 80, com um modelo proposto por 

Zohar, com base em extensa revisão de literatura sobre acidentes de trabalho nas 

instituições. Após este momento, varias pesquisas foram sendo desenvolvidas, 

principalmente as que avaliavam a percepção dos profissionais, através dos 

questionários (CARVALHO, 2011). 

No cenário dos serviços de saúde, estes instrumentos de pesquisas 

apresentam fatores mais específicos, além de outros fatores estudados em outras 

áreas, tais como comunicação, trabalho em equipe, carga de trabalho, dentre outros. 

Por outro lado, apresentam pontos mais difíceis de serem avaliados como o 

relacionamento dos profissionais com a gestão (FLIN et al., 2006). 

A maioria dos estudos que avaliam a cultura de segurança em organizações 

de saúde utilizam os questionários como instrumento de coleta de dados 

(CARVALHO, 2011; REIS, 2013b). 

Pesquisa realizada por Robb & Seddon (2010), frente os instrumentos de 

avaliação de cultura de segurança do paciente, identificaram 12 questionários. No 

entanto, concluíram que apenas 02 satisfizeram melhor os critérios de confiabilidade 

e validade, são eles o SAQ (Safety Attitudes Questionnaire) e o HSOPSC (Hospital 
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Survey on Patient Safety Culture), e que, portanto, um destes dois questionários 

deveria ser utilizado para se analisar a cultura de segurança do paciente. 

Nesse linear, já em 2006, um estudo frente as pesquisas quantitativas em 

cultura de segurança apontou que o HSOPSC é o questionário que mais possuía 

critérios psicométricos específicos (FLIN et al, 2006). 

Com isso, nesse cenário, o pesquisador deve adequar a finalidade de seu 

estudo ao tipo de questionário a ser utilizado.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

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

quantitativa. 

A pesquisa do tipo descritiva visa abranger aspectos gerais e amplos de um 

contexto social de forma a possibilitar o desenvolvimento de um nível de análise em 

que se permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e 

classificação. Este tipo de estudo torna-se adequado quando o pesquisador 

necessita obter melhor compreensão acerca do comportamento de vários fatores e 

elementos que influenciam determinados fenômenos (OLIVEIRA, 2002). 

Os estudos transversais envolvem a coleta de dados em um determinado 

ponto do tempo, e mostram-se especialmente apropriados para descrever o estado 

do fenômeno ou relação entre os fenômenos estudados em um ponto fixo. Eles 

procuram fazer um recorte no tempo em que se mensura, são instantâneos da 

realidade. As principais vantagens deste tipo de estudo são a economia e a 

facilidade de controle (POLIT; BECK, 2011; ARAGÃO, 2011). 

Na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros (características 

mensuráveis), traduzem em números as opiniões e informações para serem 

classificadas e analisadas (RODRIGUES, 2007). 

 

4.2 Local do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Internação do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), instituição integrada à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), desde 2013. É referência no SUS no atendimento 

de média e alta complexidade em diversas áreas para a população do estado do Rio 

Grande do Norte. 

A referida instituição hospitalar tem como missão, promover de forma 

integrada, o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência no âmbito das ciências 
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da saúde e correlatas, com qualidade, ética e sustentabilidade. Por sua vez, tem 

como visão ser reconhecido como hospital universitário de referência, identificado 

pela excelência, sentido humanitário e relevância social (EBSERH, 2017). 

O HUOL desenvolve um importante papel na formação de alunos na área da 

saúde por ter um perfil assistencial de hospital geral e pelo nível de complexidade 

assistencial que realiza. Na modalidade de ensino, o hospital é campo de estágio 

para os alunos de pós-graduação, graduação e nível médio dos cursos da área de 

saúde e afins da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mantém, 

atualmente, o programa de residência em saúde, totalizando 32 (trinta e dois) 

programas credenciados entre residência médica e residência multiprofissional, com 

quase 300 alunos residentes (EBSERH, 2017). 

Na área da assistência, oferece atendimento ambulatorial e de internação. 

Dispõem atualmente de uma estrutura com 84 consultórios ambulatoriais, 12 salas 

de cirurgias e 247 leitos, sendo 223 convencionais, 19 de UTI adulto e 05 de UTI 

pediátrica. Além de possuir um centro de diagnóstico com serviços de imagem e de 

métodos gráficos de alta tecnologia (EBSERH, 2017; EBSERH, 2018). 

Particularizando para nosso cenário de estudo, a UI (que abriga os 223 

Leitos convencionais) localiza-se no Edifício Central de Internação (ECI). Este é 

composto por 08 unidades, sendo que 01 destes não está em funcionamento no 

atual momento (2°andar). Logo dispomos de 07 grandes setores em pleno 

funcionamento, que abrigam as enfermarias, assim distribuídas: 2º Subsolo 

Neurologia e Psiquiatria; 1ºSubsolo Pediatria; Térreo Clínica Cirúrgica; 1ºandar 

Clínica Médica; 3° andar Onco-hematologia; 4ºandar Cardiologia e por fim o 5ºandar 

com a Urologia e Transplante Renal. 

As demandas para o serviço são referenciadas através da Central de 

Regulação de Consultas feitas pelas unidades básicas do município de Natal e pelas 

Secretarias de Saúde dos municípios do interior do estado, utilizando-se da 

referência e contra-referência proposta pelo SUS. Vale salientar que os casos de 

urgência e emergência estão sob a responsabilidade do Hospital Municipal de Natal 

e dos pronto-atendimentos do município de Natal.  
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4.3 População e Amostra 

 

Na Unidade de Internação, atualmente, temos um total de 354 Profissionais 

de Enfermagem, sendo 94 Enfermeiros e 260 Técnicos de Enfermagem que atuam 

na assistência direta e/ou indireta aos pacientes. 

Com isso, considerando uma amostragem aleatória estratificada, para um 

intervalo de confiança de 95% com margem de erro de 5%, obteve-se uma amostra 

final de 185 profissionais (136 Técnicos de Enfermagem e 49 Enfermeiros). 

En relação aos critérios de inclusão, participaram do estudo os profissionais 

de enfermagem que atuam na Unidade de Internação em período mínimo 06 meses 

de trabalho e com uma carga horária mínima de 30 horas semanais. Foram 

definidos como critérios de exclusão: os profissionais de enfermagem que se 

encontravam afastados do trabalho no período de coleta de dados, por motivos de 

licença para tratamento de saúde, gestação ou férias.  

 

4.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado o questionário Hospital Survey on Patient 

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

Quality (AHRQ), mas em sua versão traduzida e adaptado transculturalmente para o 

cenário hospitalar brasileiro (REIS et al., 2012; REIS, 2013b) (ANEXO I). 

A principal justificativa para escolha deste instrumento de pesquisa foi seu 

amplo uso em diversos países no mundo (CHEN; LI 2010; RAMIREZ, 2008; 

CLINCO, 2007). No caso da versão brasileira, o mesmo possui alta confiabilidade 

(apresentou alfa de Cronbach total de 0,91) e encontra-se disponível no site do 

Proqualis (REIS, 2013b; PROQUALIS, 2018). 

O HSOPSC é um questionário que foi construído com o objetivo de 

mensurar múltiplas dimensões da cultura de segurança do paciente e está 

atualmente em uso em diversos países por todo o mundo (SMITS et al., 2008). 
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O referido instrumento questiona os participantes da pesquisa sobre pontos-

chave relacionados a segurança do paciente, possibilitando medir a percepção 

individual e por unidade hospitalar dos profissionais que tem contato direto ou 

indireto com os pacientes (REIS, 2013b). 

O HSOPSC abrange 12 dimensões relacionadas à cultura de segurança do 

paciente. O quadro abaixo apresenta a descrição destas 12 dimensões para uma 

melhor compreensão acerca da avaliação da cultura de segurança.  

 

  

Quadro 1- Definições das 12 dimensões da cultura de segurança do paciente mensuráveis pelo 

HSOPSC. 

               DIMENSÕES MENSURÁVEIS                                  SIGNIFICADO 

1. Expectativas e ações de promoção de 
segurança dos supervisores/gerentes 

Avalia se a gestão considera as sugestões dos 
funcionários para melhorar a segurança do paciente; 
reconhece a participação dos funcionários para 
procedimentos de melhoria da segurança do 
paciente. 

2. Aprendizado organizacional e melhoria 
contínua 

Avalia a existência do aprendizado a partir dos erros 
que promovem mudanças positivas e avalia sua 
efetividade . 

3.Trabalho em equipe dentro das unidades Define se os funcionários apoiam e respeitam uns 
aos outros e se trabalham em equipe.  

4. Abertura da comunicação Avalia se os funcionários do hospital discutem 
livremente sobre os erros que podem afetar o 
paciente e se eles se sentem livres para questionar 
os funcionários com maior autoridade. 

5. Retorno das informações e da comunicação 
sobre erros 

Avalia a percepção dos funcionários no hospital se 
eles notificam os erros que ocorrem, se implementam 
mudanças e discutem estratégias de melhorias. 

6. Respostas não punitiva aos erros Avalia como os funcionários se sentem frente aos 
seus erros, se pensam que os erros cometidos por 
eles possam ser usados contra eles e mantidos em 
suas fichas funcionais. 

7. Adequação de profissionais Avalia se os funcionários são capazes de lidar com 
sua carga de trabalho e se as horas de trabalhadas 
são adequadas para oferecer o melhor atendimento 
aos pacientes. 

8. Apoio da gestão hospitalar para segurança 
do paciente 

Avalia se a administração e a gestão do hospital 
propiciam um clima de trabalho que promove a 
segurança do paciente e demonstra que a segurança 
do paciente é prioritária. 

9.Trabalho em equipe entre as unidades Avalia se as unidades do hospital cooperam entre si 
para prover um cuidado de alta qualidade para os 
pacientes 

10. Passagens de plantão/turno e 
transferências internas  

 Avalia se informações relevantes sobre o cuidado 
aos pacientes é transferida através dos setores do 
hospital e durante as mudanças de plantão ou de 
turno. 

11. Percepção geral da segurança do paciente Avalia os procedimentos existentes na organização 
de saúde para evitar a ocorrência de erros e a 
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ausência de problemas de segurança do paciente 
nos hospitais 

12. Frequência de eventos notificados Relaciona-se com o relato de possíveis problemas de 
segurança do paciente e de eventos identificados ou 
erros percebidos e corrigidos antes de atingir o 
paciente. 

Fonte: Reis (2013b) 

 

O Instrumento é constituído por 50 itens no total, sendo 44 são relacionados 

a questões específicas de cultura de segurança e 06 são relacionados a 

informações pessoais. Cada uma das 12 dimensões possui de 3 a 4 itens. São 03 

dimensões relacionadas ao hospital, 07 dimensões relacionadas à unidade de 

trabalho dentro do hospital, e 02 variáveis de resultado (NIEVA; SORRA, 2004). 

Destaque-se que a versão final adaptada para o cenário hospitalar brasileiro incluiu 

42 itens e apresentou um alfa de Cronbach total de 0,91(REIS, 2013b).  

A maior parte dos itens são respondidos em uma escala de 5 pontos (tipo 

Likert-scale) refletindo a taxa de concordância que vai de “discordo fortemente” (1) 

até “concordo fortemente” (5) e com uma categoria neutra “nenhum dos dois” (3). 

Demais itens são respondidos utilizando uma escala de frequência de 5 pontos: de 

“nunca” (1) a “sempre” (5). As duas variáveis de resultado são respondidas da 

seguinte forma: a) grau de segurança do paciente – medida por uma escala de 5 

pontos de “excelente” (1) a “falho” (5); e b) número de eventos relatados nos últimos 

12 meses – categorias de respostas: “nenhum”, “1-2 eventos”, “3-5 eventos”, “6 a 10 

eventos” e “11 a 20 eventos” (REIS, 2013b). 

 

 

4.5 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

Os Profissionais de Enfermagem (Enfermeiros e Técnicos de 

enfermagem), da Unidade de Internação, foram abordados em seu ambiente de 

trabalho nos momentos em que podiam dar atenção ao pesquisador e foram 

convidados a participar do estudo. Em grande parte das abordagens os instrumentos 

foram entregues aos participantes para serem respondidos e devolvidos a posteriori. 

A partir da concordância em participar da pesquisa, cada participante 

recebeu um envelope contendo uma cópia do instrumento, sem nenhum tipo de 
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identificação. Nesse momento foram entregues duas cópias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE I). Após assinatura do TCLE 

pelo participante, o mesmo recebeu uma via e a outra ficou de posse do 

pesquisador. A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a novembro de 2018. 

 

4.6  Processamento e Análise dos Dados 

  

Para análise, foi utilizado a estatística descritiva com auxílio do Microsoft 

Excel, versão 2017. 

Inicialmente foram calculados os percentuais de respostas positivas para 

cada item das dimensões, através da seguinte fórmula (SORRA; NIEVA, 2004): 

 
 % de respostas positivas ao item da dimensão X=[número de respostas positivas ao item 

da  dimensão X/número total de respostas válidas ao item da dimensão X (positivas, 

neutras e  negativas, excluindo-se os dados ausentes)] x 100 

  

Com relação aos percentuais de respostas positivas às dimensões sobre 

cultura de segurança do paciente, definidos como o percentual médio de respostas 

positivas aos itens componentes do instrumento foi utilizado a seguinte fórmula 

(SORRA; NIEVA, 2004):  

 

 % de respostas positivas da dimensão X=[número de respostas positivas aos itens da 

dimensão X/número total de respostas válidas aos itens da dimensão X (positivas, 

neutras e  negativas, excluindo-se os dados ausentes)] x 100  

 

As respostas positivas referem-se às repostas em que foram marcadas a 

opção 4 ou 5 (concordo / concordo totalmente ou quase sempre/sempre) para os 

itens formuladas de forma positiva, ou 1 ou 2 (discordo/ discordo totalmente ou 

nunca/raramente), nas perguntas formuladas negativamente. Respostas neutras 

referem-se aos itens que foram marcados a opção 3 (nem discordo nem concordo 

ou às vezes) para qualquer questionamento. Respostas negativas referem-se às 

respostas que foram assinaladas as opções 1 ou 2 (discordo / discordo totalmente 

ou nunca/raramente) para as perguntas formuladas de forma positiva, ou 4 ou 5 
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(Concordo / concordo totalmente ou quase sempre / sempre) nas sentenças 

formuladas negativamente (REIS, 2013b; SORRA; NIEVA, 2004). 

Ressalte-se que o percentual de respostas positivas representa uma reação 

positiva em relação à cultura de segurança do paciente e permite caracterizar áreas 

fortes e frágeis na cultura de segurança do paciente. Foram consideradas “áreas 

fortes da segurança do paciente”, na unidade de internação, aquelas cujos itens 

escritos positivamente obtiveram 75% ou mais de respostas positivas, ou aquelas 

cujos itens escritos negativamente que obtiveram 75% das respostas negativas. De 

modo semelhante, “área frágeis da segurança do paciente” e que necessitam 

melhoria foram consideradas aquelas cujos itens obtiveram 50% ou menos de 

respostas positivas (REIS, 2013b). 

Diante disso, para um maior controle da qualidade dos dados, todos os 

questionários foram revisados para identificar respostas ilegíveis ou rasuradas e 

respostas duplas. Quando se obteve respostas duplas, foi decidido manter a de 

maior ênfase (por exemplo, se assinalado as respostas 1- discordo totalmente, e a 

resposta 2-discordo, prevaleceu a resposta 1); nas respostas ilegíveis ou rasuradas, 

considerou-se como informação ausente na sentença. 

 

4.7 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com princípios éticos, da Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Sendo assim, 

antes do desenvolvimento do estudo, uma Carta de Anuência com explicação 

detalhada do projeto foi encaminhado à Direção e à Comissão de Pesquisa do 

HUOL, com objetivo de solicitar a permissão para realizar a pesquisa. 

Após a autorização do hospital, o projeto foi enviado ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UFRN, tendo sido aprovado em 30 de abril de 2018, sob o CAAE 

88023118.1.0000.5537. Já a instituição coparticipante emitiu seu parecer no dia 30 

de maio de 2018. 

O anonimato dos participantes da pesquisa foi garantido pelo uso das siglas, 

como por exemplo, “E” para designar a categoria de enfermeiros (E1, E2... e assim 
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sucessivamente até o último da categoria). Para os técnicos de enfermagem adotou-

se “TE” (TE1, TE2... e assim sucessivamente, até o último participante). 

Os formulários de coleta de dados ficarão arquivados sob a responsabilidade 

do pesquisador por um período de cinco anos. 
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5 RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão dos resultados, eles serão dispostos em quatro 

seções; a primeira expõe as características sociodemográficas e variáveis 

relacionadas à atividade laboral; a segunda seção se refere às respostas positivas, 

negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura de segurança do paciente; a 

terceira traz o percentual médio de respostas positivas às dimensões do HSOPSC e 

a quarta seção apresenta a avaliação da segurança do paciente e o número de 

notificações de erros nos últimos 12 meses. 

 

5.1 Características sociodemográficas e variáveis relacionadas à atividade 
laboral dos profissionais de enfermagem  
  

Abaixo, na tabela 1, têm-se as características sociodemográficas dos 

participantes do estudo. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos profissionais de enfermagem. Natal/RN, 2018. 

Perfil do Profissional Frequência absoluta % 

Sexo 
Feminino 155 83,78 

Masculino 30 16,22 

Faixa etária* 
Até 35 anos 93 50,82 

Acima de 35 anos 90 49,18 

Grau de escolaridade 

Ensino médio completo 37 20,00 

Ensino superior incompleto 28 15,14 

Ensino superior completo 42 22,70 

Especialização 67 36,22 

Mestrado/Doutorado 11 5,94 

Estado civil 

Casado 87 47,03 

Solteiro 58 31,35 

União estável 25 13,51 

Divorciado 15 8,11 

 Total 185 100,00 

Fonte: Pesquisa 2018                      *Dados ausentes 

 

Com relação às características da população do estudo, temos uma 

expressiva predominância do sexo feminino com um total 83,78% dos profissionais e 

apenas 16,22% do sexo masculino. 

Frente à faixa etária tem-se 50,82% dos participantes com idade de até 35 

anos e 49,18% acima de 35 anos. 
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Quanto ao grau de instrução dos participantes a maioria, 36,22%, possui 

especialização; 22,70% têm o ensino superior completo; 20,00% têm ensino médio 

completo; 15,14% ensino superior incompleto e apenas 5,94% possui mestrado ou 

doutorado. 

Acerca do estado civil tem-se 47,03% casados; 31,35% solteiros, 13,51% 

em união estável e 8,11% divorciados. 

Em seguida, na tabela 2, verifica-se as variáveis relacionadas à atividade 

laboral dos profissionais de enfermagem.  

  

Tabela 2. Variáveis relacionadas à atividade laboral dos profissionais de enfermagem. 
Natal/RN, 2018. 

Variáveis Laboral  Frequência absoluta % 

Cargo exercido 
Técnico de enfermagem 136 73,51 

Enfermeiro 49 26,49 

Área/Unidade de Trabalho 

Sistema Urinário/Transplante 31 16,76 

Pediatria 27 14,59 

Neurolologia/ Psiquiatria 26 14,05 

Onco-hematologia 26 14,05 

Cirurgia Geral 26 14,05 

Clínica Médica 25 13,51 

Cardiologia 24 12,97 

Afirmação se possui interação 
ou contato direto com o paciente 

Sim 184 99,46 

Não 1 0,54 

Tempo que trabalha no hospital 

Menos de 1 ano 17 9,19 

1 a 5 anos 158 85,41 

6 a 10 anos 2 1,08 

11 a 15 anos 6 3,24 

Acima de 15 anos 2 1,08 

Tempo que trabalha na atual 
área/unidade do hospital 

Menos de 1 ano 31 16,76 

1 a 5 anos 140 75,68 

6 a 10 anos 5 2,70 

11 a 15 anos 7 3,78 

Acima de 15 anos 2 1,08 

Carga horária semanal no 
hospital 

20 a 39 horas 178 96,22 

40 a 59 horas 5 2,70 

Acima de 59 horas 2 1,08 

Possui mais de um vínculo* 
Sim 99 56,25 

Não 77 43,75 

 Total 185 100,00 

Fonte: Pesquisa 2018.      *Dados ausentes 

 

Com relação à categoria profissional 73,51% exercem o cargo de técnico de 

enfermagem e 26,49% são enfermeiros. 

Quanto a principal área/unidade de trabalho no hospital, observa-se a 

respectiva distribuição: Sistema Urinário/Transplante 16,76%; Pediatria 14,59%; 
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Neurologia/Psiquiatria 14,05%; Onco-Hematologia 14,05%; Cirurgia Geral 14,05%; 

Clínica Médica 13,51% e Cardiologia 12,97%. 

No que diz respeito ao contato direto com o paciente, 99,46% informaram ter 

interação ou contato direto e apenas 0,54 informou não ter interação ou contato 

direto com o paciente. 

Quanto ao tempo que trabalha no hospital, tem-se a predominância de 1 a 5 

anos com um total de 85,41% dos participantes; 9,19% possui menos de 1 ano; 

3,24% possui de 11 a 15 anos; 1,08% tem de 06 a 10 anos e 1,08% possui mais de 

15 anos. 

Diante do tempo em que trabalha na atual área/unidade no hospital, o maior 

percentual foi para a faixa de 1 a 5 anos com 75,68% participantes; 16,76% possui 

menos de 01 ano; 3,78% tem de 11 a 15 anos; 2, 70% tem de 06 a 10 anos e 

apenas 1,08% tem mais de 15 anos. 

Sobre a carga horária de trabalho no hospital 96,22% possuem carga horária 

semanal entre 20 a 39 horas; seguidos por 2,70% que possui de 40 a 59 horas e 

apenas 1,08% tem mais de 59 horas. 

Questionados sobre o vínculo empregatício 56,25% informaram que 

possuem mais de um vínculo, enquanto 43,75% não possuem. 

 

5.2 Respostas positivas, negativas e neutras obtidos na avaliação da cultura 
de segurança do paciente 
 

A seguir, na tabelas 3, 4 e 5 apresentam-se os resultados positivos, 

negativos e neutros obtidos, respectivamente, na avaliação da cultura de segurança 

do paciente no âmbito da unidade, no âmbito hospitalar e nas dimensões de 

resultado.  

 

Tabela 3 - Respostas positivas, negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura de segurança do 
paciente no âmbito da unidade. Natal/RN, 2018. 

Dimensões Item Descrição Positiva (%) Negativa (%) Neutra (%) 

Trabalho em equipe 
dentro das 
unidades 

A1 
Nestas unidades, as pessoas apoiam 
umas às outras 

80,00 4,32 15,68 

A3 
Quando há muito trabalho a ser feito 
rapidamente, trabalhamos juntos em 
equipe para concluí-lo devidamente 

78,38 7,57 14,05 

A4 
Nesta unidade, as pessoas se tratam com 
respeito 

88,04 1,63 10,33 
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Dimensões Item Descrição Positiva (%) Negativa (%) Neutra (%) 

A11 
Quando uma área/unidade de trabalho 
fica sobrecarregada, as outras ajudam 

67,03 14,05 18,92 

Expectativas sobre 

o seu 

supervisor/chefe e 

ações promotoras 

da segurança do 

paciente 

B1 

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

45,95 29,73 24,32 

B2 

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

55,14 16,21 28,65 

B3R 

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

73,91 8,16 17,93 

B4R 
O meu supervisor/chefe não dá atenção 
suficiente aos problemas de segurança do 
paciente que acontecem repetidamente 

79,89 5,44 14,67 

Aprendizado 

organizacional - 

melhoria contínua 

A6 
Estamos ativamente fazendo coisas para 
melhorar a segurança do paciente 

88,65 3,78 7,57 

A9 
Erros, enganos ou falhas têm levado a 
mudanças positivas por aqui 

60,66 16,94 22,40 

A13 
Após implementarmos mudanças para 
melhorar a segurança do paciente, 
avaliamos a efetividade 

64,32 12,97 22,71 

Retorno da 

informação e 

comunicação sobre 

erro 

C1 
Nós recebemos informação sobre 
mudanças implementadas a partir dos 
relatórios de eventos 

43,02 21,23 35,75 

C3 
Nós somos informados sobre os erros que 
acontecem nesta unidade 

39,44 27,23 33,33 

C5 
Nesta unidade, discutimos meios de 
prevenir erros evitando que eles 
aconteçam novamente 

58,24 10,44 31,32 

Abertura da 

comunicação 

C2 

Os profissionais (independente do vínculo 
empregatício) têm liberdade para dizer ao 
ver algo que pode afetar negativamente o 
cuidado do paciente 

82,51 4,92 12,57 

C4 

Os profissionais (independente do vínculo 
empregatício) sentem-se à vontade para 
questionar as decisões ou ações dos seus 
superiores 

36,41 36,42 27,17 

C6R 
Os profissionais (independente do vínculo 
empregatício) têm receio de perguntar, 
quando algo parece não estar certo 

59,78 6,52 33,70 

Adequação de 

profissionais 

 

A2 
Temos profissionais (independente do 
vínculo empregatício) suficientes para dar 
conta da carga de trabalho 

19,46 56,76 23,78 

A5R 

Nesta unidade, os profissionais 
(independente do vínculo empregatício) 
trabalham mais horas do que seria o 
melhor para o cuidado do paciente 

48,35 19,23 32,42 



43 
 

 

 

Dimensões Item Descrição Positiva (%) Negativa (%) Neutra (%) 

A7R 
Utilizamos mais profissionais temporários 
/terceirizados do que seria desejável para 
o cuidado do paciente 

86,89 1,64 11,47 

A14R 
Nós trabalhamos em "situação de crise", 
tentando fazer muito e muito rápido 

42,31 27,47 30,22 

Resposta não 

punitiva aos erros 

A8R 
Os profissionais consideram que seus 
erros, enganos ou falhas podem ser 
usados contra eles 

21,74 57,07 21,20 

A12R 
Quando um evento é relatado, parece que 
o foco recai sobre a pessoa e não sobre o 
problema 

29,89 46,20 23,91 

A16R 

Os profissionais (independente do vínculo 
empregatício) se preocupam que seus 
erros, enganos ou falhas sejam 
registrados em suas fichas funcionais 

13,74 58,24 28,02 

Fonte: Pesquisa 2018             R: Sentindo inverso     *Dados ausentes 
 

Na dimensão intitulada de “Trabalho em equipe dentro das unidades” o 

item A1 (“Nesta unidade, as pessoas apoiam umas às outras”) obteve o percentual 

de 80,00% das respostas positivas; 4,32% negativas e 15,68% neutras. O item A3 

(“Quando há muito trabalho a ser feito rapidamente, trabalhamos juntos, em equipe, 

para concluí-lo devidamente”) teve 78,38% das respostas positivas; 7,57% negativas 

e 14,05% neutras. O item A4 (“Nesta unidade, as pessoas se tratam com respeito”) 

obteve o maior valor de respostas positivas desta dimensão (88,04%), 

consequentemente o menor valor de respostas negativas (1,63%) e 10,33% de 

respostas neutras. Já o item A11 (“Quando uma área/unidade de trabalho fica 

sobrecarregada, as outras ajudam”) teve apenas 67,03% das respostas positivas; 

14,05% negativas e 18,92% neutras. 

Na dimensão “Expectativas sobre o seu supervisor/chefe e ações 

promotoras da segurança do paciente” o item B1 (“O meu supervisor/chefe elogia 

quando vê um trabalho realizado de acordo com os procedimentos estabelecidos de 

segurança do paciente”) teve 45,95% de respostas positivas; 29,73% negativas e 

24,32% neutras. Item B2 (“O meu supervisor/chefe realmente leva em consideração 

as sugestões dos profissionais - independente do vínculo empregatício - para a 

melhoria da segurança do paciente”) teve 55,14% das respostas positivas; 16,21% 

negativas e 28,65% neutras. O item B3R (“Sempre que a pressão aumenta, meu 

supervisor/chefe quer que trabalhemos mais rápido, mesmo que isso signifique 

“pular etapas””) teve 73,91% das respostas positivas; 8,16 % negativas e 17,93 % 

neutras. Quanto ao item B4R (“O meu supervisor/chefe não dá atenção suficiente 



44 
 

 

 

aos problemas de segurança do paciente que acontecem repetidamente”) teve 

79,89% de respostas positivas; 5,44%, negativas e 14,67% neutras. 

A dimensão “Aprendizado organizacional - melhoria contínua” teve no 

seu item A6 (“Estamos ativamente fazendo coisas para melhorar a segurança do 

paciente”) o maior percentual de respostas positivas 88,65%; 3,78% de respostas 

negativas e 7,57 % neutras. Enquanto que o item A9 (“Erros, enganos ou falhas têm 

levado a mudanças positivas por aqui”) ficou com 60,66% de respostas positivas; 

16,94% negativas e 22,40% neutras. O item A13 (“Após implementarmos mudanças 

para melhorar a segurança do paciente, avaliamos a efetividade”) obteve o 

percentual de 64,32% de respostas positivas; 12,97% negativas e 22,71% neutras. 

Na dimensão “Retorno da informação e comunicação sobre erro” o item 

C1 (“Nós recebemos informação sobre mudanças implementadas a partir dos 

relatórios de eventos”) teve 43,02% de respostas positivas; 21,23% negativas e 

35,75% neutras.  No item C3 (“Nós somos informados sobre os erros que acontecem 

nesta unidade”) 39,44% de respostas positivas; 27,23% negativas e 33,33% neutras. 

No C5 (“Nesta unidade, discutimos meios de prevenir erros evitando que eles 

aconteçam novamente”) o percentual de respostas positivas foi de 58,24%; 

negativas 10,44% e 31,32% neutras. 

Observa-se na dimensão “Abertura da comunicação”, que o item C2 (“Os 

profissionais - independente do vínculo empregatício - têm liberdade para dizer ao 

ver algo que pode afetar negativamente o cuidado do paciente”) obteve o percentual 

de 82,51% das respostas positivas; apenas 4,92% de respostas negativas e 12,57% 

neutras. No item C4 (“Os profissionais - independente do vínculo empregatício - 

sentem-se à vontade para questionar as decisões ou ações dos seus superiores”) 

têm-se 36,41% de repostas positivas; 36,42% negativas e 27,17% neutras. Já 

quanto ao item C6R (“Os profissionais - independente do vínculo empregatício - têm 

receio de perguntar, quando algo parece não estar certo”) o percentual de respostas 

positiva ficou 59,78%, negativas apenas 6,52% e neutras 33,7%. 

No que tange a dimensão “Adequação de profissionais” o item A2 

(“Temos profissionais - independente do vínculo empregatício - suficientes para dar 

conta da carga de trabalho”) com 19,46% de respostas positivas; 56,76% negativas 

e 23,78% neutras. O item A5R (“Nesta unidade, os profissionais - independente do 
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vínculo empregatício - trabalham mais horas do que seria o melhor para o cuidado 

do paciente”) teve 48,35% das respostas positivas; 19,23% negativas e 32,42% 

neutras. No item A7R (“Utilizamos mais profissionais temporários/terceirizados do 

que seria desejável para o cuidado do paciente”) obteve o maior percentual com 

86,89% das respostas positivas, apenas 1,64% negativas e 11,47% neutras.  Assim, 

o item A14R (“Nós trabalhamos em "situação de crise", tentando fazer muito e muito 

rápido”) seu percentual positivo foi de 42,31%, ao passo que 27,47% foi negativo e 

30,22% neutro. 

Por fim, na dimensão “Resposta não punitivas aos erros” no item A8R 

(“Os profissionais consideram que seus erros, enganos ou falhas podem ser usados 

contra eles”) aqui se obteve o valor de 21,74% positivo; 57,07% negativo e neutro de 

21,2%. O Item A12R (“Quando um evento é relatado, parece que o foco recai sobre 

a pessoa e não sobre o problema”) teve um percentual de 29,89% das respostas 

positivas; 46,2% negativas e 23,91% neutros. O item A16R (“Os profissionais - 

independente do vínculo empregatício - se preocupam que seus erros, enganos ou 

falhas sejam registrados em suas fichas funcionais”) obteve o menor percentual 

positivo desta pesquisa 13,74%; 58,24% negativas e 28,02% neutras.   

 

Tabela 4 - Respostas positivas, negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura de segurança do 
paciente no âmbito hospitalar. Natal/RN, 2018. 

Dimensões Item Descrição Positiva (%) Negativa (%) Neutra (%) 

Apoio da gestão 

para segurança do 

paciente 

F1 
A direção do hospital propicia um clima de 
trabalho que promove a segurança do 
paciente 

60,54 14,59 24,87 

F8 
As ações da direção do hospital 
demonstram que a segurança do paciente 
é a principal prioridade 

54,95 14,84 30,21 

F9R 
A direção do hospital só parece 
interessada na segurança do paciente 
quando ocorre algum evento adverso 

51,37 16,39 32,24 

Trabalho em equipe 

entre as unidades 

F2R 
As unidades do hospital não estão bem 
coordenadas entre si 

41,76 21,43 36,81 

F4 
Há uma boa cooperação entre as 
unidades do hospital que precisam 
trabalhar em conjunto 

55,98 21,74 22,28 

F6R 

Muitas vezes é desagradável trabalhar 
com profissionais (independente do 
vínculo empregatício) de outras unidades 
do hospital 

61,62 20,54 17,84 
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F10 
As unidades do hospital trabalham bem 
em conjunto para prestar o melhor 
cuidado aos pacientes 

63,78 12,97 23,25 

Passagem de 

plantão ou de 

turno/transferência 

F3R 
O processo de cuidado é comprometido 
quando um paciente é transferido de uma 
unidade para outra 

56,52 24,46 19,02 

F5R 

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

57,84 24,32 17,84 

F7R 
Com frequência ocorrem problemas na 
troca de informações entre as unidades 
do hospital 

50,82 26,78 22,40 

F11R 
Neste hospital, as mudanças de plantão 
ou de turno são problemáticas para os 
pacientes 

71,20 15,22 13,58 

Fonte: Pesquisa 2018             R: Sentindo inverso     *Dados ausentes 
 

Frente à dimensão “Apoio da gestão para segurança do paciente” o item 

F1(“A direção do hospital propicia um clima de trabalho que promove a segurança 

do paciente”) obteve 60,54% das respostas positivas; 14,59% negativas e 24,87% 

neutras. Na sequência tem-se o item F8 (“As ações da direção do hospital 

demonstram que a segurança do paciente é a principal prioridade”) com 54,95% de 

respostas positivas; 14,84% negativas e 30,21% neutras. No item F9R (“A direção 

do hospital só parece interessada na segurança do paciente quando ocorre algum 

evento adverso”) com 51,37% de respostas positivas, 16,39% negativas e 32,24% 

neutras. 

Na dimensão “Trabalho em equipe entre as unidades” o item F2R (“As 

unidades do hospital não estão bem coordenadas entre si”) obteve o menor 

percentual de respostas positivas da categoria 41,76%, enquanto que as respostas 

negativas ficaram 21,43% e 36,81% neutras.  O item F4 (“Há uma boa cooperação 

entre as unidades do hospital que precisam trabalhar em conjunto”) obteve o valor 

de 55,98% respostas positivas, 21,74% negativa 22,28% neutra. No item F6R 

(“Muitas vezes é desagradável trabalhar com profissionais - independente do vínculo 

empregatício - de outras unidades do hospital”) o valor de respostas positivas foi de 

61,62%, as negativas 20,54% e neutras 17,84%. No seu ultimo item, o F10 (“As 

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

pacientes”) alcançou 63,78% das respostas positivas, 12,97% negativas e 23,25% 

neutras. 
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Na dimensão “Passagem de plantão ou de turno/transferências” No item 

F3R (“O processo de cuidado é comprometido quando um paciente é transferido de 

uma unidade para outra”) o valor de respostas positivas foi 56,52%, seguido de 

24,46% negativas e 19,02% neutras. O item F5R (“É comum a perda de informações 

importantes sobre o cuidado do paciente durante as mudanças de plantão ou de 

turno”) obteve 57,84% de respostas positivas; 24,32% negativas e neutras 17,84%. 

Item F7R (“Com frequência ocorrem problemas na troca de informações entre as 

unidades do hospital”) 50,82% de respostas positivas, 26,78% negativas, 22,4 % 

neutras. Frente ao item F11R (“Neste hospital, as mudanças de plantão ou de turno 

são problemáticas para os pacientes”) tem-se 71,20% das respostas positivas, 

apenas 15,22% negativas e 13,58% neutras. 

 

 

Tabela 5 - Respostas positivas, negativas e neutras obtidas na avaliação da cultura de segurança do 
paciente nas dimensões de resultado. Natal/RN, 2018. 

Dimensões Item Descrição Positiva (%) Negativa (%) Neutra (%) 

Percepção geral da 

segurança do 

paciente 

A10R 
É apenas por acaso, que erros, enganos 
ou falhas mais graves não acontecem por 
aqui 

63,19 19,78 17,03 

A15 
A segurança do paciente jamais é 
comprometida em função de maior 
quantidade de trabalho a ser concluída 

19,23 70,33 10,44 

A17R 
Nesta unidade temos problemas de 
segurança do paciente 

29,83 54,14 16,03 

A18 
Os nossos procedimentos e sistemas são 
adequados para prevenir a ocorrência de 
erros 

46,45 21,31 32,24 

Frequência de relato 

de eventos 

D1 

Quando ocorre erro, engano ou falha, mas 
ele é percebido e corrigido antes de afetar 
o paciente, com que frequência ele é 
relatado? 

36,21 40,80 22,99 

D2 
Quando ocorre erro, engano ou falha, mas 
não há risco de dano ao paciente, com 
que frequência ele é relatado? 

38,95 36,05 25,00 

D3 

Quando ocorre erro, engano ou falha que 
poderia causar danos ao paciente, mas 
não causa, com que frequência ele é 
relatado? 

51,46 24,56 23,98 

Fonte: Pesquisa 2018             R: Sentindo inverso     *Dados ausentes 

 

 Quanto à dimensão “Percepção geral da segurança do paciente” o item 

A10R (“É apenas por acaso, que erros, enganos ou falhas mais graves não 
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acontecem por aqui”) teve um percentual de respostas positivas com 63,19%; 

19,78% negativas e 17,03% neutras. No item A15 (“A segurança do paciente jamais 

é comprometida em função de maior quantidade de trabalho a ser concluída”) 

obteve apenas 19,23% de respostas positivas; 70,33% negativas e 10,44% neutras.  

A17R (“Nesta unidade temos problemas de segurança do paciente”) com 29,83% de 

respostas positivas; 54,14% negativas e 16,03% neutras. Em seguida o item A18 

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

erros”) com 46,45% de respostas positivas; 21,31% negativas e 32,24% neutras. 

Na dimensão “Frequência de relato de eventos” o item D1 (“Quando 

ocorre erro, engano ou falha, mas ele é percebido e corrigido antes de afetar o 

paciente, com que frequência ele é relatado?”) teve 36,21% de respostas positivas; 

40,8% negativas e 22,99 neutras. O item D2 (“Quando ocorre erro, engano ou falha, 

mas não há risco de dano ao paciente, com que frequência ele é relatado?”) ficou 

com 38,95% de respostas positivas; 36,05% negativas e 25% neutras.  No item D3 

(“Quando ocorre erro, engano ou falha que poderia causar danos ao paciente, mas 

não causa, com que frequência ele é relatado?”) obteve 51,46% das respostas 

positivas, 24,56% negativas e 23,98% neutras. 

 

5.3 Percentual médio de respostas positivas às dimensões do HSOPSC 

 

Na tabela 6, verifica-se as dimensões da cultura de segurança do paciente e 

seu respectivo percentual médio de respostas positivas. 

 
  Tabela 6. Percentual médio de respostas positivas às dimensões   
  do HSOPSC. Natal/RN, 2018. 

Dimensões Percentual Médio Positivo (%) 

Trabalho em equipe dentro das unidades 78,36 

Expectativas sobre o seu supervisor/chefe e 
ações promotoras da segurança do paciente 

63,72 

Aprendizado organizacional - melhoria contínua 71,21 

Apoio da gestão para segurança do paciente 55,62 

Percepção geral da segurança do paciente 39,68 

Retorno da informação e comunicação sobre 
erro 

46,90 
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Abertura da comunicação 59,57 

Frequência de relato de eventos 42,21 

Trabalho em equipe entre as unidades 55,79 

Adequação de profissionais 49,25 

Passagem de plantão ou de 
turno/transferências 

59,10 

Resposta não punitiva aos erros 21,79 

 Fonte: Pesquisa 2018 

   

A dimensão trabalho em equipe, dentro das unidades, obteve 78,36%; 

Expectativas sobre o seu supervisor/chefe ficou com 63,72%; Aprendizado 

organizacional - melhoria contínua teve 71,21%; Apoio da Gestão 55,62%; 

Percepção geral da segurança do paciente 39,68%; Retorno da Informação 46,90%;  

Abertura da comunicação 59,57%; Frequência de relato de eventos 42,21%; 

Trabalho em equipe entre as unidades 55,79%; Quanto à Adequação profissional 

tem-se 49,25%; Passagem de plantão 59,10% e Respostas não punitivas ao erro 

21,79%.      

 

 

5.4 Avaliação da segurança do paciente e o número de notificações de erros 
nos últimos 12 Meses 
 

Abaixo, na tabela 7, estão dispostas as notas da segurança do paciente, 

atribuídas pelos profissionais de enfermagem e o número de eventos notificados nos 

últimos 12 meses. 

 

Tabela 7. Avaliação da segurança do paciente e número de notificações de erros nos últimos 12 
meses. Natal/RN, 2018. 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Nota da Segurança do Paciente* 

Excelente 4 2,33 

Muito boa 101 58,72 

Regular 67 38,95 

Número de eventos notificados nos 
últimos 12 meses* 

Nenhuma 125 67,93 

1 a 2 36 19,57 

3 a 5 15 8,16 

6 a 10 7 3,80 

Acima de 10 1 0,54 

 Total 185 100,00 

Fonte: Pesquisa 2018           *Dados ausentes 
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Verifica-se que na área ou unidade de trabalho no hospital 2,33% 

classificaram como excelente; 58,72% consideraram muito boa e 38,95% afirmaram 

ser regular. 

Quanto ao número de eventos notificados nos últimos 12 meses 67,93% 

informaram que não houve nenhuma notificação, enquanto 19,57% realizaram, no 

máximo, 2 notificações. 

Por fim, vale salientar que na Seção I, na questão aberta sobre aspectos da 

segurança do paciente no hospital não houve respondente.   
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6 DISCUSSÃO 

  

Diante dos dados apresentados pelo estudo, para uma melhor 

sistematização da discussão, optou-se inicialmente pela análise das características 

dos participantes da pesquisa, seguida da análise das dimensões da cultura de 

segurança do paciente, no âmbito da unidade e do hospital. Por último, tem-se a 

análise das dimensões de resultado.  

 

6.1 Caracterização dos participantes do estudo  

  

Em relação ao sexo, observa-se que prevaleceram os profissionais de 

enfermagem do sexo feminino 83,78%, o que é compatível com os recentes dados 

apresentados na pesquisa do perfil da Enfermagem no Brasil do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) em parceria com Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

Segundo esta pesquisa, a profissão de enfermagem é hegemonicamente feminina, 

representando um percentual de 85,1% (BRASIL, 2017). No entanto, destaque-se a 

participação de profissionais do sexo masculino, representados pelo percentual de 

16,22%. 

Nesse contexto, os dados acima corroboram com os resultados de outros 

estudos (REIS, 2013b; MILAGRES, 2015; TOSO, 2016; RODRIGUEZ et al. 2017). 

Frente à faixa etária, tem-se a predominância (50,82%) de participantes ate 

35 anos de idade. A idade média dos profissionais ficou em 36,30, com desvio 

padrão ± 6,26 anos. Este panorama é confirmado em outro estudo (MILAGRES, 

2015). 

Os dados acima também são corroborados, na pesquisa, sobre o perfil da 

enfermagem no Brasil, lançada em 2017. Ela afirma que 61,7% do contingente da 

enfermagem, o que representa mais 1 milhão e 100 mil profissionais têm menos de 

40 anos, o que significa dizer que a enfermagem é jovem (BRASIL, 2017). 

Quanto ao tempo de profissão, verifica-se um valor médio de 10,29 anos. 

Nesse ínterim, ratifica-se que a maioria dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, 

no Brasil, possui um tempo de formado em torno de 10 anos, conforme revela o 

estudo de Tomazoni et. al., (2015). 
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Os profissionais pesquisados constituem uma população jovem. No entanto, 

a mesma também é classificada como profissionais com “maturidade profissional” 

(profissionais em pleno desenvolvimento e com qualificação) (BRASIL, 2017). Este 

quadro liga-se diretamente ao fato de que, em 2014, o hospital realizou o concurso 

público, por meio de provas e títulos, tendo a experiência profissional um relativo 

peso na classificação final do profissional. 

Analisando o cargo exercido, verifica-se que a maioria dos profissionais do 

estudo são Técnicos de Enfermagem (73,51%), enquanto que os Enfermeiros, 

representam 26,49% da amostra. Nesse sentido, o presente estudo encontro 

respaldo em outras pesquisas que trabalham com profissionais da enfermagem, na 

medida em que os técnicos representam o maior contingente na área, cerca de ¾ 

dos profissionais, enquanto os enfermeiros representam algo em torno de ¼ da força 

de trabalho (MELLO; BARBOSA, 2013; COSTA et al. 2016; BRASIL, 2017). 

Segundo estudo da Organização Pan-Americana de saúde, alguns países 

da América latina há predomínio, em torno de 80%, de profissionais de enfermagem 

do nível médio (OPAS, 2005). 

Quanto ao tempo de trabalho, no hospitalm 85,41% estão laborando há mais 

de um ano e menos de 5 anos. Este ponto confirma o exposto acima, pois devido a 

realização do grande concurso público HUOL/EBSERH, em 2014, foi disponibilizado 

mais de 600 vagas imediatas para os profissionais da enfermagem. 

No que tange a este período de atuação (até 05 anos), pesquisas realizadas 

em hospitais da região sul/sudeste do país, também encontraram estes dados 

(MELLO, BARBOSA, 2013; REIS 2013b; MILAGRES, 2015). 

Observa-se ainda que 96,22% possuem uma carga horária semanal inferior 

a 40 horas de trabalho no hospital. Estudo similar realizado em hospitais de 

Florianópolis/SC revelou que quase 70% de sua amostra possuía menos de 40 

horas semanais de trabalho (MELLO, 2011; TOMAZINI et al., 2015). No entanto, 

estudo de Reis (2013b) difere destes achados, apontando que a maioria dos 

participantes de seu estudo possui carga horária semanal superior a 40 horas. 

Os dados ainda nos revelam que uma relevante percentagem destes 

profissionais possui acúmulo de cargos públicos (56,25%). Outro dado importante é 

que 99,46% dos profissionais têm contato direto com o paciente. Assim, com base 
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na literatura da segurança do paciente, pode-se inferir que o profissional que possui 

uma sobrecarga de trabalho, tem uma probabilidade maior de gerar eventos 

adversos na assistência prestada ao paciente.  

  

6.2 Análise das dimensões da cultura de segurança no âmbito das unidades 

 

 A primeira dimensão a ser analisada diz respeito ao “Trabalho em equipe 

dentro das unidades”. O trabalho em equipe corresponde a uma estratégia que 

congrega a articulação de ações e saberes de diversos profissionais. No âmbito 

hospitalar, esta modalidade de trabalho se torna ainda mais relevante, pois o 

hospital, na atualidade, apresenta especificidades no mundo do trabalho em saúde. 

Com isso, o hospital é considerado uma organização social complexa (CAMELO, 

2011). 

Na enfermagem, o trabalho desenvolvido, de forma coletiva, é condição 

essencial para a prestação de uma assistência eficiente e de qualidade (BATALHA, 

2012). 

Assim, o trabalho dos profissionais de enfermagem é desenvolvido de forma 

respeitosa e harmônica, principalmente dentro de um ambiente hospitalar, devido 

sua complexidade técnica e organizacional é condição essencial para prestação de 

um bom serviço. 

Quanto aos itens dessa dimensão, o A4 se destaca com seu percentual de 

88,04% das respostas positivas, o que demonstra ser um ponto forte na cultura de 

segurança do paciente. Isto reflete a preocupação dos profissionais de enfermagem 

para com o relacionamento interpessoal e o cuidado ao paciente. 

Segundo as percepções dos profissionais pesquisados, há respeito e 

cooperação entre os membros da equipe na execução do trabalho na unidade. Este 

fato fica evidente quando 80% dos profissionais de enfermagem, diante do item A1 

concordam com este ponto, enquanto 4,32% discordam. 

No item A3, 78,38% responderam positivamente, demonstrando a execução 

de um trabalho coletivo, com esforços comuns para o alcance de objetivos. 

Pesquisa realizada com enfermeiros de hospitais portugueses aponta que 

95% concordam que as pessoas ajudam umas as outras e 88% dizem que quando 
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há muito trabalho a ser realizado a equipe coopera (FERNANDES; QUEIRÓS, 

2011). 

No entanto, o item A11 teve 67,03% de respostas positivas, o menor 

percentual desta dimensão. Apesar de não ser considerado um aspecto forte, este 

ponto merece atenção, pois tem potencial para tal. Cabe ressaltar, ainda, o número 

de discordância, 14,05%, e de percepções neutras 18,92%, o que aponta a 

necessidade de uma melhor integração/cooperação entre as unidades, diante da 

situação de sobrecarga de trabalho. 

Relativo ao item A11 o estudo de Massoco (2012) aponta para uma 

realidade bem diferenciada, já que traz como resultado 85,2% de respostas 

negativas/discordância, demostrando uma fragilidade na integração do trabalho em 

equipe. 

Ressalte-se que o processo de trabalho da enfermagem interfere 

diretamente na segurança do paciente, pois há achados que demonstram 

associação entre a falta de cooperação, carga de trabalho da enfermagem e eventos 

adversos (MAGALHÃES et al., 2013). 

Estudo realizado em dois hospitais públicos brasileiros, com uma amostra de 

86 profissionais de enfermagem e utilizando-se do mesmo instrumento desta 

pesquisa, apesar de não ter encontrado nenhuma dimensão forte, a que obteve o 

maior percentual (62,8%) foi, também, a dimensão do trabalho em equipe dentro das 

unidades (MELLO, 2011). 

Nesse contexto, esta dimensão destaca-se frente às outras, pois foi a que 

obteve o maior percentual médio de respostas positivas, ou seja, 78,36%, podendo 

ser considerada uma área forte na cultura de segurança do paciente. 

Diante da dimensão “Expectativas sobre o seu supervisor/chefe e ações 

promotoras da segurança do paciente”, os dois primeiros itens B1 e B2 

alcançaram o percentual, respectivamente, de 45,95% e 55,14% de respostas 

positivas. Evidencia-se um reconhecimento intermediário, por parte da equipe de 

enfermagem, de que há elogios e suas sugestões são, de certa forma, levadas em 

conta pelo seu supervisor/chefe, em busca de melhorias na segurança do paciente.  

Cabe ressalta que no item B1, o percentual de respostas negativas foi 

29,73%, sendo o maior desta dimensão. O que demonstra a necessidade de se 
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repensar a forma como os supervisores estão abordando seus empregados diante 

dos aspectos da segurança do paciente. 

No entanto, merece destaque o percentual elevado das respostas positivas 

frete aos itens B3R e B4R, sendo pontos fortes na relação de trabalho da 

enfermagem para com seus supervisores. 

O item B3R obteve 73,91% de respostas positivas. Isto indica que na visão 

dos profissionais de enfermagem, os supervisores se preocupam com a garantia no 

cumprimento correto das etapas dos procedimentos. Não há fortes evidências, 

mesmo diante do aumento de pressão, de que os supervisores solicitam a sua 

equipe para trabalhar mais rápido e/ou pular etapas na execução dos serviços. 

Apenas 8,16% afirmaram que concordavam com esta assertiva. 

Este cenário é reforçado pelo elevado percentual do item B4R, com 79,89% 

de respostas positivas, revelando que os profissionais de enfermagem discordam 

que “o meu supervisor/chefe não dá atenção aos problemas de segurança do 

paciente que acontecem repetidamente”; isto revela uma área forte desta dimensão, 

na medida em que o supervisor acolhe as demandas. Aqui, apenas 5,44% 

concordam que o supervisor não dá atenção aos problemas de segurança do 

paciente. 

Esta dimensão obteve um percentual médio de respostas positivas de 

63,72%, não podendo ser classificada como uma dimensão forte na cultura de 

segurança do paciente. No entanto, é uma dimensão com potencial para se tornar 

fortalecida. 

Estudo realizado em 2011, no estado de Santa Catarina, com profissionais 

de enfermagem de duas unidades de terapia intensiva, apresentou resultado bem 

menor que esta pesquisa. Naquele o percentual médio desta dimensão ficou em 

49,1% de respostas positivas (MELLO, 2011). Portanto, sendo considerado um 

ponto crítico no cenário investigado. 

Por outro lado, corroborando com esta pesquisa, um estudo realizada na 

região sul do Brasil, com 181 profissionais da equipe de enfermagem e médica, 

revelou um média de 61% de resposta positivas para esta dimensão (TOMAZONI et 

al., 2015). 
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A dimensão “Aprendizado organizacional - melhoria contínua” merece 

destaque por ter sido a segunda dimensão mais bem avaliada na opinião dos 

profissionais de enfermagem neste estudo. Seu percentual médio de respostas 

positivas ficou em 71,21%. Na mesma perspectiva da dimensão anterior, esta 

constitui um espaço potencial para se tornar uma área forte na unidade de 

internação estudada. 

Constituída por 03 itens, esta dimensão obteve em seu item A6 88,65% de 

respostas positivas, sendo a maior nota obtida nesta pesquisa. Enquanto que 

apenas 3,78% responderam negativamente. Assim, é notável que existe, segundo a 

percepção dos profissionais de enfermagem, um esforço ativo no trabalho frente a 

construção de melhorias e mudanças. 

No item A9 tem-se 60,66% de concordância. Pode-se afirmar que grande 

parte dos funcionários estão de acordo que os erros tem proporcionado um melhoria 

na equipe. Corroborando com isto, Massoco (2012) afirma que os profissionais de 

enfermagem são sensíveis para com os problemas e a prestação de uma 

assistência de qualidade. Outro fato marcante em relação a este aspecto foi o 

percentual de 16,94% relacionado a respostas negativas e 22,40% de neutralidade, 

o que demostra a necessidade em se fortalecer, nestes públicos, a cultura de 

segurança do paciente. 

Neste contexto de segunda dimensão mais bem avaliada na opinião da 

enfermagem, a mesma situação foi encontrada na pesquisa realizada em unidades 

de terapia intensiva neonatal de hospitais públicos de Florianópolis-SC (TOMAZONI 

et al., 2015). 

Ademais, destaca-se que o resultado encontrado neste estudo, enquanto 

dimensão que apresenta potencial para se tornar uma área forte, assemelhasse a 

pesquisa internacional realizada com oitos hospitais da Espanha, com 1.113 

profissionais de saúde, em que 53% avaliam positivamente a aprendizagem 

institucional frente a melhorias contínuas (GAMA et al., 2013). Assim como também 

a pesquisa realizada em 1.128 hospitais públicos dos Estados Unidos com 567.703 

profissionais da saúde que obteve uma média de escores de 72% (MELLO, 2011). 

Apesar de termos realidades culturais e organizacionais particulares em 

cada país acima citado, o que chama mais atenção é que a aprendizagem 
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organizacional, em destaque nas pesquisas internacionais, é um fator positivo na 

promoção da cultura de segurança. Portanto, é uma dimensão em potencial na 

medida em que se observa, na concepção dos profissionais de enfermagem, que há 

um esforço para realizar mudanças que impactarão positivamente na segurança do 

paciente. 

Com relação à dimensão “retorno da informação e comunicação sobre 

erro”, o percentual médio foi de 46,90% das respostas positivas. Chama atenção o 

item C3 onde somente 39,44 % dos profissionais de enfermagem concordaram com 

este ponto, o que evidencia um nó crítico na construção da cultura de segurança do 

paciente. Logo, o compartilhamento de informações sobre os erros não estão 

acontecendo, de forma satisfatória, já que 27,23% discordam da assertiva. 33,33% 

demonstra indiferença. 

Por sua vez, no item C1 apenas 43,02 % concordaram, o que confirma 

problema de comunicação no retorno das informações fornecidas pelos profissionais 

sobre a notificação de erro. Assim, pode-se afirmar que parece não ser uma prática 

da instituição o retorno para os profissionais. 

A pesquisa de Reis (2013b) aponta resultado similar ao deste estudo, tendo 

obtido no item C1 apenas 42% de percepções positivas. Resultados bem inferiores a 

estes podem ser encontrados no estudo de Batalha (2012). 

Assim, tem-se uma dimensão frágil, que merece atenção especial por parte 

do núcleo de segurança do paciente no sentido de promover melhorias frente à 

comunicação com a equipe de enfermagem. 

Nas organizações hospitalares, a comunicação com os profissionais da 

enfermagem é imprescindível na gestão da segurança do paciente (BATALHA 

2012). Em outras palavras, tem-se que este feedback sobre as mudanças 

implementadas e a comunicação sobre os erros na unidade implicam diretamente no 

desenvolvimento e na qualidade deste serviço. 

Apesar da falha de comunicação evidenciada, um ponto positivo nesta 

dimensão se destaca, frente ao item C5 com 58,24% dos profissionais de 

enfermagem afirmando que “discutimos meios de prevenir erros evitando que eles 

aconteçam novamente”. Demonstra-se que há, de certa forma, uma prévia 
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discussão acerca dos meios para se promover a cultura do paciente e prevenir erros 

na assistência de enfermagem. 

Quanto à dimensão “abertura da comunicação” sua média foi 59,57% de 

resposta positivas. Entretanto, merece destaque a nota obtida pelo item C2. Aqui, o 

item obteve 82,51% de concordância. Esses dados apontam que a maioria dos 

profissionais de enfermagem se sente à vontade para discutir eventos que afetam a 

segurança do paciente. Para este tópico o percentual de respostas negativas foi de 

apenas 4,92% e neutras 12,57%. 

Uma das exigências para uma assistência de enfermagem segura e de 

qualidade é que o sistema tenha um canal de comunicação, permitindo a troca de 

informações (MASSOCO, 2012). 

Cabe destacar que a comunicação é uma das ferramentas trabalhadas 

dentro da PNSP, consequentemente, com reflexos na cultura de segurança do 

paciente, no sentido de estabelecer uma troca segura de informações. 

Em contraste com esta situação, o item C4 obteve o resultado de apenas 

36,41% de concordância, evidenciando receio por parte da maioria dos profissionais 

de enfermagem no processo de comunicação, quando envolve o questionamento de 

seus superiores. 

A estrutura dos serviços de enfermagem, por sua hierarquização rígida, 

influencia, algumas vezes, o enfermeiro a tomar posturas autoritárias, o que acaba 

por comprometer o trabalho da equipe em enfermagem (SPAGNOL; FERNANDES, 

2004). 

Neste contexto, a pesquisa de Reis (2013b), com apenas 37% de 

concordância corrobora com estes achados do item C4. Reforçando estes 

resultados, o estudo de Batalha (2012) aponta valor praticamente idêntico, com 

36,6% das percepções. Resultado ainda menor pode ser encontrado no estudo de 

Costa (2014), com 27,5% de respostas positivas. 

Porém, vale destacar como ponto positivo nesta dimensão o item C6R, onde 

59,78% discordam deste ponto e fazem questionamentos frente a algo que possa 

representar um risco ao paciente. Assim, representa um aspecto em potencial nesta 

categoria de abertura de comunicação, mas que precisa ainda mais de intervenções 
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para melhorar a abertura da comunicação para o fortalecimento da cultura na 

unidade de internação estudada. 

Na dimensão “adequação de profissionais” verifica-se uma média de 

percepções positivas de 49,25%, o que caracteriza uma área frágil na concepção 

dos profissionais de enfermagem da unidade de internação. 

A classificação desta dimensão como área frágil, na construção da cultura 

de segurança do paciente, se torna mais evidente diante da baixa concordância dos 

profissionais de enfermagem acerca do Item A2. Quando questionados sobre a 

relação dimensionamento de enfermagem e carga de trabalho, apenas 19,46% 

estão de acordo com este item, demostrando que na percepção deles o quadro de 

profissionais de enfermagem não é bom. No entanto, um percentual expressivo de 

56,76% respondeu negativamente, discordando de que há um dimensionamento 

suficiente para dar de conta da complexidade de serviços assistenciais 

desenvolvidos no hospital escola. 

Cabe destacar que o resultado aqui encontrado, no item A2, se assemelha 

ao achado por Costa (2014). Esta autora aponta um percentual de apenas 17% de 

concordância acerca do dimensionamento de enfermagem. 

A inadequação numérica e qualitativa de profissionais de enfermagem além 

de comprometer a qualidade de vida dos profissionais, também interferi 

negativamente na saúde do paciente, pois aumenta a possibilidade de riscos 

assistências e prolongamento na internação (FUGULIN; GAIDZINSK, 2011). 

Vale frisar ainda um estudo de revisão integrativa que procurava analisar a 

influência do dimensionamento de enfermagem na qualidade do cuidado ao paciente 

crítico adulto. Ele apontou relação forte entre o subdimensionamento de 

profissionais da enfermagem e o aumento nas taxas de infecções, mortalidade, 

quedas, pneumonia associada à ventilação mecânica e extubação acidental (VERSA 

et al., 2011). 

Aspecto importante a ser destacado é a discordância de 86,89%, no item 

A7R, quando questionados se “utilizamos mais profissionais temporários 

/terceirizados do que seria desejável para o cuidado do paciente”. Tal fato é reflexo 

de que todos os profissionais lotados na unidade de estudo são concursados, não 

havendo força de trabalho temporário/terceirizada atualmente. 
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A dimensão “respostas não punitivas aos erros” merece um olhar 

especial, pois foi a categoria que obteve o menor resultado dentre as 12 dimensões 

analisadas. 

O primeiro item é A8R e seu percentual de respostas positivas foi 21,74%, 

ou seja, esta é a percentagem de respostas que discordam desta assertiva. Nesse 

sentido, esses números ratificam a cultura punitiva arraigada em grande parte das 

instituições de saúde, onde o erro é visto a partir de uma perspectiva negativa e 

punitiva. Este fato é confirmado quando 57,07% concordam o esse entendimento.  

No item A12R apenas 29,89% discordam, o que evidencia medo por parte 

dos profissionais de enfermagem em relatarem seus erros, já que o foco recairá 

sobre o indivíduo. Nesse sentido, 46,02% concordam que os erros tendem a recair 

para as pessoas e não sobre o problema. 

Contrário ao entendimento que a cultura de segurança do paciente possui 

acerca de que o erro é humano, em grande parte das instituições de saúde ele ainda 

é relacionado ao mal profissional e aos aspectos comportamentais (PEDREIRA, 

2009). 

Quanto ao item A16R 13,74% discordam do enunciado. Por outro lado, 

58,24% concordam que suas falhas podem ser registradas em suas fichas 

cadastrais. 

Diante do exposto, ficam evidentes elementos de uma cultura punitiva frente 

aos erros, onde os profissionais tem receio de que suas falhas sejam registradas em 

sua ficha laboral. Logo, é necessária a intervenção dos setores competentes para 

promover mudanças nessa percepção e, consequentemente, o fortalecimento da 

cultura de segurança do paciente. 

Convém destacar que a média de percepções positivas ficou 21,79%, 

caracterizando uma área muito frágil frente à cultura de segurança na unidade de 

internação. 

Outros estudos, nacionais e internacionais, também apontam para a 

predominância de respostas negativas, evidenciando uma cultura punitiva e não 

relacionada ao processo organizacional (CHEN; LI, 2010; MASSACO, 2012; 

BATALHA, 2012; REIS, 2013b; TOMAZONI et al., 2015). 
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6.3 Análise das dimensões da cultura de segurança no âmbito hospitalar 
 

 É sabido que a direção hospitalar é a detentora do poder no sentido de 

deliberar sobre as decisões no contexto hospitalar, cabendo às categorias 

profissionais assistenciais executar o serviço na ponta. Logo, a gestão exerce uma 

influencia impar sobre os profissionais (SEVERO, et al., 2010). 

Na equipe de enfermagem, responsável diretamente pela prestação de 

assistência ininterrupta aos pacientes, estas decisões da gestão parecem ter um 

impacto diferenciado. Além de representar o maior contingente de profissionais 

dentro das instituições hospitalares, ela é responsável pela gestão do cuidado. 

No Apoio da gestão para segurança do paciente, diante do item F1 com 

60,54% de concordância, fica evidente que a gestão hospitalar está demostrando 

interesse e iniciativas frente à temática da segurança do paciente. No entanto, 

apenas 14,59% dos participantes discordam que a direção promova uma cultura de 

segurança. Com isto, pode-se inferir que a gestão pode ser considerada 

propiciadora de uma cultura de segurança do paciente. 

Situação divergente da que se encontrou aqui pode ser verificada no estudo 

de Batalha (2012), quando o mesmo aponta que 53,6% discordam deste item. 

No item F8 tem-se 54,95% de respostas positivas. Isso significa que a 

administração hospitalar tem demostrado que a segurança do paciente é uma de 

suas prioridades, não a percebendo como algo pontual, mas sim institucional.  

Ratificando estes achados na dimensão de apoio da gestão, o estudo de 

Costa (2014) aponta que há apoio da administração hospitalar e envolvimento com a 

promoção da cultura de segurança do paciente. 

Outro estudo, realizado com 95 profissionais de enfermagem, em um 

hospital público de ensino em São Paulo/SP, demostra que apenas 28,4% dos 

profissionais acreditam que a gestão hospitalar trate a segurança do paciente e suas 

facetas como uma prioridade (MASSOCO, 2012). 

Confirmando os itens analisados, tem-se o F9R com 51,37 % de 

discordância. Em outras palavras, a maior parte dos profissionais de enfermagem do 
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estudo tem percebido as ações da instituição em prol de uma assistência mais 

segura. 

Nesse cenário, a percepção positiva média desta dimensão de apoio da 

gestão à segurança do paciente ficou em 55,62%. Apesar de não ser considerada 

uma área forte, pode-se afirmar que ela possui um potencial para se tornar 

fortalecida. 

Diante da importância desta dimensão na construção de uma cultura de 

segurança do paciente, acredita-se ser necessário, tanto por parte da gestão como 

dos profissionais de enfermagem, a busca de uma relação cada vez mais 

harmônica, com vista à promoção de uma cultura de segurança do paciente. 

Em relação ao “trabalho em equipe entre as unidades” tem-se o item F10 

onde o percentual positivo de 63,78% indica um ponto fortalecido, no sentido de que 

as diferentes unidades de internação trabalham para oferecer o melhor cuidado ao 

paciente. Neste item, o estudo de Massoco (2012) aponta para uma concordância 

de apenas 27,4%. 

Quanto ao item F6R 61,62% discordam desta assertiva, evidenciando que 

não é desagradável. Isto indica um ponto positivo no relacionamento dos 

profissionais de enfermagem. Depreende-se ainda que em caso de remanejamento 

de profissionais de uma unidade para outra, para a execução de uma atividade, 

estes conseguem se integrar com a equipe e produzir um trabalho positivo. Apenas 

20,54% concordam que é desagradável. 

No item F4 a cooperação entre as unidades foi, relativamente, bem avaliada 

na percepção dos profissionais de enfermagem quando 55,98% concordaram com 

este aspecto. 

Em contrapartida, o único item que obteve um frágil resultado foi o item F2R, 

com apenas 41,76% de discordância, revelando um ponto negativo na coordenação 

das unidades de internação, ou seja, um ponto crítico na intersetorialidade. 

Ressalte-se que, no geral, a dimensão obteve média de percepções positivas em 

55,79%, evidenciando-se uma área com potencial para melhorias. 

Quanto à “passagem de plantão/turno e transferências”, ao serem 

questionados acerca do item F3R o percentual de respostas positivas foi de 56,52 

%. Este resultado permitiu concluir que mais da metade dos profissionais de 
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enfermagem da unidade de internação discordam que ocorra comprometimento para 

o paciente quando há transferência para outras unidades. 

No item F5R o resultado foi 57,84% de percepções positivas, revelando que 

boa parte dos profissionais discordam que seja comum a perda de informações 

sobre o cuidado do paciente. 

O tópico F7R obteve o menor percentual da dimensão, apenas 50,82 % de 

respostas positivas, caracterizando-se como um sinal de alerta para a fragilidade 

frente à troca de informações. 

Este panorama revela a necessidade de intervenções frente ao processo de 

trabalho dos profissionais de enfermagem, no sentido de melhorar comunicação, a 

percepção sobre a passagem de plantão e contribuir para uma assistência mais 

segura. 

Por outro lado, o item F11R teve 71,20% das respostas positivas. Desvela-

se um ponto fortalecido frente os demais, pois grande parte dos profissionais de 

enfermagem discordam que a mudança de plantão/turno cause problemas aos 

pacientes. 

A média de respostas positivas para esta dimensão foi 59,10%, 

demostrando a necessidade de melhorias. 

Segundo Massoco (2012) a passagem de plantão e a troca de informações 

devem ser vistas como um momento de educação e reflexão para todos os 

membros da equipe de saúde. 

Com isso, cabe destacar que a passagem de plantão é algo imprescindível 

na continuidade dos cuidados de enfermagem, pois interfere substancialmente no 

processo de trabalho da enfermagem, consequentemente na construção de uma 

cultura de segurança do paciente.  

 

6.4 Análise das dimensões de resultado da cultura de segurança do paciente 
 

No que tange a dimensão “Frequência de relato de eventos”, chama 

atenção o baixo valor em D1, com apenas 36,21% de respostas positivas, 

demonstrando baixa adesão no processo de relato/notificação de eventos adversos. 
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O item D2, com resultado bem próximo ao anterior, com apenas 38,95 % de 

respostas positivas, evidencia um ponto crítico no processo de comunicação acerca 

dos erros e ratifica o item anterior. 

A notificação de eventos adversos é um elemento prático de comunicação 

nas instituições de saúde e que desempenha forte influência no planejamento do 

processo de trabalho mais seguro. Assim, faz-se necessário que os profissionais 

sejam constantemente orientados acerca de sua importância (COSTA, 2014). 

O percentual médio de respostas positivas foi 42,21%, o que evidencia uma 

área frágil da cultura de segurança do paciente, segundo a percepção dos 

profissionais de enfermagem. 

Resultados parecidos ao desta pesquisa podem ser encontrados no estudo 

de Tomazoni et. al., (2015), onde a média de percepções positivas dos profissionais 

de enfermagem, frente à notificação de eventos foi 47%. Por outro lado, a pesquisa 

de Costa (2014), apresenta resultados satisfatórios, indicando áreas com potencial 

para serem fortalecidas. 

Quanto à dimensão “Percepção geral da segurança do paciente”, esta 

aborda aspectos gerais ligados à segurança do paciente. A média de respostas 

positivas foi 39,68%, evidenciando outra dimensão frágil na cultura de segurança do 

paciente. 

Este panorama de cultura de segurança frágil, nesta dimensão, também é 

uma realidade em outros estudos no Brasil (MELLO, 2011; TOMAZONI et al., 2015). 

No item A15 apenas 19,23% concordaram que a segurança do paciente não 

é comprometida. Assim, a maioria dos profissionais de enfermagem (70,33%) 

acredita que a maior quantidade de trabalho a ser concluído compromete a 

segurança do paciente, certamente esta informação guarda ligação com a baixa 

percepção frente ao dimensionamento da força de trabalho da enfermagem. Apenas 

10,44% se mostraram indiferentes. Resultado similar a este, pode ser verificado no 

estudo de Batalha (2012). 

O item A17R obteve apenas 29,83% de discordância. Isto indica que a maior 

parte dos profissionais participantes do estudo (54,14%) acredita que na unidade de 

internação há problemas de segurança do paciente. 
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O estudo de Massoco (2012) reforça estes achados, quando aponta que 

68,4% concordam que há problemas de segurança do paciente em seus ambientes 

assistenciais.  

Quando questionados se “Os nossos procedimentos e sistemas são 

adequados para prevenir a ocorrência de erros”, item A18, a taxa de concordância 

foi 46,45%. Verifica-se a necessidade de repensar os procedimentos frente a 

prevenção de erros e de envolver os profissionais de enfermagem na discussão de 

casos. 

Os serviços de saúde contêm falhas que podem, em determinadas 

circunstancias, se alinhar e produzir um acidente que atinja o paciente, o profissional 

ou outros envolvidos na assistência (QUINTO NETO, 2006). 

O A10R se destaca com 63,19% de discordância e apenas 19,78% de 

concordância. Infere-se que os erros nas unidades, não é algo imprevisto, por 

acaso. Isso demostra que os profissionais reconhecem problemas e implementam 

medidas de segurança do paciente no seu fazer diário. 

Neste contexto, faz-se necessário destacar que além da avaliação das 12 

dimensões da cultura de segurança do paciente, o instrumento apresenta duas 

“Seções de resultado”, intimamente relacionadas a estas duas últimas dimensões 

analisadas. Uma delas trata do número de eventos que o profissional informou ao 

seu supervisor/chefia nos últimos 12 meses, e a outra é a percepção do profissional 

sobre segurança do paciente, atribuindo uma nota para segurança na sua unidade. 

Segundo os participantes, 67,93% informaram que não houve nenhuma 

notificação, o que revela uma subnotificação de eventos. 

Estes dados, acerca do quantitativo de notificações nos últimos 12 meses, 

corroboram com o baixo percentual médio de resposta positivas da dimensão 

“Frequência de relato de eventos” e seus respectivos itens, o que evidencia uma 

cultura frágil diante da comunicação dos erros, enganos e falhas. O processo de 

notificação de eventos adversos é uma das ferramentas essenciais na construção da 

cultura de segurança do paciente. 

Nesse sentido a pesquisa de Reis et al., (2013b), realizada em dois hospitais 

de grande porte de cuidados agudos, revela que durante os últimos 12 meses, 78% 

dos profissionais não notificaram eventos adversos. 
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Cabe ressaltar que as dificuldades para introdução e/ou manutenção de um 

sistema de notificação de eventos adversos é um desafio para o alcance de metas 

da segurança do paciente (MILAGRES, 2015). 

Quanto à avaliação geral da segurança do paciente, esta busca conhecer a 

percepção dos respondentes por meio de uma nota sobre a segurança do paciente. 

Logo, na área ou unidade de trabalho no hospital 2,33% dos profissionais 

classificaram como excelente; 58,72% classificaram como muito boa e 38,95% 

afirmaram ser regular. 

Apesar de 58,72% afirmarem que a segurança do paciente é “muito boa”, 

fica claro o dissenso quando grande parte dos profissionais apontou que nas 

unidades de internação há problemas de segurança do paciente e baixa 

percentagem de notificação de eventos adversos. Certamente esta situação deve 

estar relacionada com os processos de trabalhos na instituição. 

Pesquisa realizada em UTI’s demonstram que apenas 38% dos profissionais 

participantes acreditam que a cultura seja muito boa (TOMAZONI et al., 2015). 

A participação do profissional de enfermagem é fundamental no 

desenvolvimento do cuidado de qualidade, para tanto também é imprescindível seu 

aperfeiçoamento, o fortalecimento do trabalho em equipe e o cuidado centrado no 

paciente por meio das práticas baseadas em evidências (REBRAENSP, 2013). 

A enfermagem, enquanto categoria profissional que se encontra na linha de 

frente da assistência direta ao paciente, necessita estar envolvida e comprometida 

com a gestão de um cuidado mais seguro.  
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7 PRODUTO   

 

A produção de conhecimentos cientifico no âmbito dos cursos de pós-

graduação profissional, especialmente os Mestrados Profissionais, possui algumas 

particularidades que se faz necessário ser brevemente comentadas.  

De acordo com a Portaria Normativa Nº17, de 28 de dezembro de 2009, que 

dispõe sobre a regulamentação dos Mestrados Profissionais no âmbito da 

coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), eles 

procuram responder a uma necessidade socialmente definida, no âmbito do sistema 

produtivo, com vista à formação de profissionais qualificados (BRASIL, 2009). 

Ademais, como resultado dos cursos de Mestrados profissionais tem-se o 

desenvolvimento de uma estratégia técnica-científica, chamada de produto, que 

atenda a demandas especificas do mundo do trabalho. Este produto, por sua vez, é 

entendido como algo que possa ser aplicado na realidade estudada e objetive 

melhorar/inovar na prática profissional. 

Com isso, o presente estudo apresentará como seu produto final uma ficha, 

ou melhor, um roteiro de visita que possa ser utilizado pelo Enfermeiro na sua 

prática assistencial. Posteriormente o produto proposto será apresentado ao serviço 

de saúde para que possa ser validado e implementado. O referido produto foi 

desenvolvido com base teórica nos livros técnicos de enfermagem, principalmente o 

tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica (BRUNNER; SUDARTH, 2009) 

(APÊNDICE II). 

Conforme visto nas discussões, a comunicação na enfermagem, a 

passagem de plantão e o registro de informações acerca do paciente é condição 

essencial para uma assistência mais segura. Nesse contexto, o produto aqui 

apresentado visa melhorar a sistematização do planejamento da assistência de 

enfermagem, contribuindo para a promoção da cultura de segurança do paciente na 

instituição estudada. Além de fortalecer a comunicação entre os profissionais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu analisar a cultura de segurança do paciente em 

uma unidade de internação, sob a perspectiva dos profissionais de enfermagem, 

utilizando-se do instrumento HSOPSC adaptado transculturalmente para contexto 

hospitalar brasileiro. 

Diante disso, faz-se necessário reafirmar a existência de pontos positivos e 

fragilidades na cultura de segurança do paciente na instituição estudada. 

Como pontos positivos, evidencia-se o tratamento com respeito e apoio 

mútuo entre os profissionais de enfermagem; os supervisores dão atenção diante 

dos problemas de segurança do paciente e, sobretudo, se preocupam com a 

garantia das etapas corretas dos procedimentos, não solicitando aos profissionais 

que trabalhem mais rápido; os profissionais de enfermagem estão ativamente 

fazendo algo para melhorar a segurança do paciente; há sinais de que a gestão se 

preocupa com a segurança do paciente; as mudanças de plantão ou de turno não 

são problemáticas para os pacientes; não há profissionais de enfermagem 

terceirizados prestando serviços assistência na unidade e, de forma geral, os 

profissionais de enfermagem classificaram a segurança do paciente como muito 

boa. 

Foram evidenciadas as seguintes fragilidades: geralmente os profissionais 

de enfermagem da unidade não tomam conhecimentos sobre grande parte dos 

erros; a comunicação sobre possíveis mudança implementadas no setor é incipiente; 

os profissionais não se sentem à vontade para questionar seus superiores; o 

dimensionamento em geral não se adequa a quantidade de trabalho a ser realizado; 

existência de cultura punitiva e baixa notificação de eventos adversos nos últimos 

doze meses. 

Diante destes achados, acredita-se que este estudo possa fornecer 

subsídios para a assistência, gerência e ensino-pesquisa. 

Quanto à assistência, os aspectos desvelados neste estudo possuem 

potencial para promover o aperfeiçoamento do processo de trabalho da equipe de 

enfermagem e da cultura de segurança do paciente, na medida em que permitirão 

aos trabalhadores de enfermagem e a gestão traçarem estratégias de melhorias. 
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Uma das estratégias, seria a implementação de um modelo padronizado de 

impresso/ficha, na unidade de internação, para sistematizar o planejamento da 

assistência de enfermagem e a passagem de plantão dos profissionais de 

enfermagem. Desse modo, esperar-se-á contribuir com a redução de informações 

incompletas que possam prejudicar o desenvolvimento do processo de enfermagem. 

No que tange a gerência, as análises da cultura de segurança propiciarão 

um substrato, cientificamente embasado, para buscar soluções diante dos 

problemas vivenciados no hospital. 

Frente ao ensino-pesquisa, discorrer acerca da cultura de segurança do 

paciente, principalmente dentro de um hospital escola, nos remete a pensar quão 

grandiosa é a educação enquanto base para formação de recursos humanos em 

saúde. A instituição deve visualizar a transversalidade dessa temática, no sentido de 

aprimorar seus processos educativos, seja para o profissional assistencial ou para 

os estudantes que estão em processo de formação. 

 Diante da magnitude da temática cultura e segurança do paciente, é 

imperativo que os profissionais e gestores estejam mobilizados na construção de um 

serviço em saúde com qualidade.  
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APÊNDICE I  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA DE SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 
 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: CULTURA DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE NA PERSPECTIVA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, que tem 
como pesquisador responsável o mestrando Jorge Luís Silva de Almeida do 
Programa de pós-graduação em Saúde e Sociedade, sob orientação da Profª Dra. 
Ana Cristina Araújo de Andrade Galvão. 

Esta pesquisa pretende avaliar a cultura de segurança do paciente da 
Unidade Central de Internação de um Hospital Universitário de Natal/RN, sob a ótica 
da equipe de enfermagem. 

O motivo que nos leva a fazer esta pesquisa é a necessidade da produção de 
estudos que se comprometam em avaliar a cultura de segurança do paciente em 
setores estratégicos na produção do cuidado em saúde. Refiro-me, especificamente, 
a unidade de internação central do hospital universitário, não só pela sua 
representatividade haja vista ser formada por diferentes especialidades e constituído 
por mais de 200 leitos, mas também por ser um local de trabalho ininterrupto, que 
concentra a maior força de trabalho assistencial da enfermagem no hospital. Além 
da grande rotatividade de pacientes e, logicamente, a execução de processos 
assistenciais complexos. 

Caso você decida participar, você deverá responder o questionário Hospital 
Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), elaborado pela Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ), mas traduzida e validada transculturalmente para o 
ambiente hospitalar no Brasil. Este abrange doze dimensões relacionadas à cultura 
de segurança do paciente que possibilita identificar os aspectos positivos e as áreas 
que necessitam de melhorias.  

 Durante o preenchimento do referido questionário a previsão de riscos é 
mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 
físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto frente algumas questões do instrumento de 
pesquisa, mas que será minimizado frente ao alto grau de sigilo adotado no estudo, 
já que estamos assentados na Resolução do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS/MS) 466/12, que trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos.  É importante 
destacar que você é parte imprescindível deste estudo, pois, na medida em que 
você manifesta sua opinião estaremos fortalecendo o rol de conhecimentos 
disponíveis sobre a cultura de segurança do paciente, possibilitando aos 
profissionais envolvidos com o processo cuidar em saúde conhecer melhor seu 
cenário de atuação e refletir sobre sua práxis. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas, utilizando 
como canal de comunicação o telefone (88) 994876963 e/ou E-mail do responsável 
pela pesquisa (J22almeida@hotmail.com). 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá 
nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 
publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar.Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

 

(Assinatura do Participante/Responsável legal)  
 

(Assinatura do Pesquisador) 
 
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
telefone 3215-3135.Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com 
você e a outra com o pesquisador responsável (Enf. Jorge Luís Silva de Almeida). 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa, Cultura de Segurança do Paciente na 
Perspectiva da Equipe de Enfermagem da Unidade de Internação de um 
Hospital Universitário 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 do participante da pesquisa 
Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo, Cultura de Segurança do 
Paciente na Perspectiva da Equipe de Enfermagem da Unidade de Internação 
de um Hospital Universitário declaro que assumo a inteira responsabilidade de 
cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 
e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 
inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 
diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 
que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.   

                     
Natal, ____ de _____________ de 2018 

 
________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE II - (Ficha de Visita do Enfermeiro/Passagem de Plantão)  
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PACIENTE:  

SETOR: ADMISSÃO:  PRONTUÁRIO:  D.N.:  ID.:  

MORS

E:       

 FUGULIN

: 

 BRADE

N: 

 

   

DIAGNÓSTICO:  

COMORBIDADE (S):  DATA:   

ESPECIALIDADE:  DIA DE PÓS 

OPERATÓRIO: 

  

ISOLAMENTO: CIRURGIA: 

 ALERGIA:  

1.AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA   6. ABDOME   

M T N M T N M T N M T N 

CONSCIENTE       PLANO       

ORIENTADO       ESCAVADO       

DESORIENTADO       GLOBOSO       

AGITADO       FLÁCIDO       

COMATOSO       DISTENDIDO       

VIGIL       RHA       

REDUÇÃO DE FORÇA MOTORA       DOR       

REDUÇÃO DE SENSIBILIDADE       OBS: 

Obs.:  7.ELIMINAÇÕES 

INTESTINAIS 

M T N M T N 

PRESENTE       

2. SUPORTE VENTILATÓRIO M T N M T N AUSENTE       

AR AMBIENTE       ESTOMIA:        

C.N.: _____L/MIN        

ASPEC

TO 

SÓLIDA       

M.V.:______%       LÍQUIDA       

VNI: IPAP:____/ EPAP:______       PASTOSA       

VNI INTERMITENTE:       Obs:  

TOT/ TQT       

VMI   MODO: _____       8.ELIMINAÇÕES 

VESICAIS 

M T N M T N 

PARÂMETROS (VMI):     FIO2: ______      PEEP:_____    PC:______        

SENSIBILIDADE: _____               FR: ____ 

OBS: 

PRESENTE       

AUSENTE       

ESPONTÂNEA       

3. CARDIOVASCULAR M T N M T N FRALDA       
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PERFUSÃO INALTERADA       SVA       

PERFUSÃO LENTIFICADA       SVD       

EDEMA       ESTOMIA:       

CIANOSE        

 

ASPEC

TO 

CLARA       

OBS:  CONCENT

RADA 

      

TURVA       

4. PELE  E  MUCOSAS M T N M T N COLÚRICA       

NORMOCORADA       HEMATÚR

ICA 

      

HIPOCORADA        PIÚRIA       

ICTERÍCIA (+3/4+)        

HEMATOMA        DISPOSITIVO 

INVASIVO 

INSERÇÃO RETIRADA 

PETÉQUIAS          

ÍNTEGRA          

NÃO ÍNTEGRA          

CURATIVOS: 

 

CURATIVO AVC:  

HEPARINIZAÇÃO:  

MEDICAMENTOS DATA:  DATA: 

5. DIETA M T N M T N    

VIA ORAL            

ZERO          

ENTERAL          

NPT-VAZÃO: HORA: HORA:    

OBSERVAÇOES GERAIS.:  EXAMES DE IMAGEM 

REALIZADOS PENDENTES REALIZADOS PENDENTES 

    

DATA CULTURA RESULTADO TRANSFUSÕES PARECERES  
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CONTROLE DE DÉBITOS E HGT OBSERVAÇÕES E PENDÊNCIAS 

 

SNE/SOE/SN

G/GTM/ 

JEJUNO 

   

 

M- 

T- 

N- 

M- 

T- 

N- 

 

DIURESE 

M- 

T- 

N 

M- 

T- 

N 

 

DRENO D 

M- 

T- 

N 

M- 

T- 

N 

 

DRENO E 

M- 

T- 

N 

M- 

T- 

N 

 

DRENO 

TORÁCICO D 

M- 

T- 

N 

M- 

T- 

N 

 

DRENO 

TORÁCICO E 

M- 

T- 

N 

M- 

T- 

N 
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ANEXO I 

INSTRUMENTO DE PESQUISA SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE EM 
HOSPITAIS (HSOPSC) 
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