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RESUMO 
 

 

COSTA, T.M. Cultura de segurança do paciente: percepção da equipe de enfermagem de um 

hospital pediátrico. Dissertação [Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado]. Niterói (RJ): 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 2016. 104 

p. 
 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a percepção dos profissionais da equipe de 

enfermagem sobre o clima de segurança nas enfermarias de um Hospital Universitário 

pediátrico do Rio de Janeiro. Como objetivos específicos mensurar as percepções da equipe 

de enfermagem relativas ao clima de trabalho em equipe, clima de segurança, satisfação e 

condições de trabalho, percepção do estresse, percepção da gerência imediata e do hospital e 

correlacionar essas mesmas percepções com as categorias dos profissionais da equipe de 

enfermagem. Clima de segurança pode ser definido, como a medida temporal do estado da 

cultura de segurança da instituição e pode ser medido pelas percepções individuais sobre as 

atitudes da organização quanto à cultura de segurança. A relevância do estudo está em 

contribuir para a pesquisa nessa temática, além de conhecer as fragilidades na cultura 

organizacional que interferem na assistência de enfermagem prestada na Instituição pediátrica 

estudada. Os participantes da pesquisa foram 55 profissionais da equipe de enfermagem e que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O cenário da pesquisa são as 5 

enfermarias pediátricas de um Hospital de Ensino do município do Rio de Janeiro. Quanto à 

metodologia, trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo de abordagem 

quantitativa utilizando como instrumento de coleta de dados o SAQ – Safety Attitudes 

Questionnaire (Questionário de Atitudes de Segurança) traduzido e validado para o português 

em 2011, além de ser um dos instrumentos de mensuração de clima de segurança mais 

utilizado em todo o mundo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Instituição. Os resultados revelam que dos 55 participantes, 11 eram enfermeiros, 39 técnicos 

de enfermagem e 5 auxiliares de enfermagem, o gênero feminino predominou, a faixa etária 

variou por categorias, sendo Enfermeiros e auxiliares de enfermagem entre 37 a 49 anos de 

idade e técnicos de enfermagem entre 26 a 36 anos de idade. O tempo de atuação nas 

enfermarias variou de 3 a 20 anos entre as 3 categorias de enfermagem. A média de escore do 

instrumento foi de 60,6, ou seja, < 75 pontos o que sugere necessidade urgente de 

implementação da Cultura de Segurança. Dentre os domínios do SAQ, Satisfação no Trabalho 

teve escore mais alto e acima de 75 pontos com média de 87,8 e os que ficaram abaixo de 75 

pontos foram Clima de Segurança e Percepção da Gerência (da Unidade e do Hospital), 

porém, os que tiveram escores abaixo de 50 pontos foram Clima de Trabalho em equipe e 

Condições de Trabalho, o que sugere um sinal de alerta. É imprescindível analisar o ambiente 

de trabalho, a cultura organizacional e suas fragilidades, o investimento em tecnologias em 

saúde e a participação da educação permanente como importante ferramenta da gestão, a fim 

de tornar o ambiente mais propício para atuações assertivas durante o cuidado. 

 

Descritores: Gerenciamento de Segurança. Cultura Organizacional. Segurança do Paciente. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

COSTA, T. M. Patient safety culture: perception of the nursing staff at a pediatric hospital. 

Dissertation [Academic Master in Care Sciences]. Niterói (RJ): Aurora Nursing Afonso 

Costa, Fluminense Federal University, 2016. 104 p. 

 

This study has the general objective to evaluate the perception of the nursing team 

professionals on the climate of security in the wards of a pediatric university hospital in Rio 

de Janeiro. The specific objectives to measure the nursing staff perceptions about the climate 

of teamwork, safety climate, satisfaction and working conditions, perceived stress, perception 

of immediate management and hospital and correlate these same perceptions with the 

categories of professionals Nursing team. Safety climate can be defined as a temporary 

measure the state of the institution's safety culture and can be measured by individual 

perceptions of the attitudes of the organization and the safety culture. The relevance of the 

study is to contribute to research in this subject, and know the weaknesses in organizational 

culture that interfere with nursing care in pediatric institution studied. The participants are 55 

professionals of the nursing team and signed the consent form. The scenario of the research 

are the 5 pediatric wards of a teaching hospital in the city of Rio de Janeiro. As for the 

methodology, it is an observational, cross-sectional descriptive quantitative approach using as 

a data collection instrument SAQ - Safety Attitudes Questionnaire (Safety Attitudes 

Questionnaire) translated and validated to Portuguese in 2011, and is one of weather 

measurement instruments security most used worldwide. The study was approved by the 

Ethics and Research Committee of the Institution. Results show that the 55 participants, 11 

were nurses, 39 nursing technicians and 5 nursing assistants, females predominated, the age 

range varied by categories, nurses and nursing assistants from 37 to 49 years of age and 

technical nursing between 26 and 36 years old. The time of work in the wards varied from 3 

to 20 years between the three categories of nursing. The average score of the instrument was 

60.6, that is, <75 points which suggests an urgent need to implement the Safety Culture. 

Among SAQ domains, Work Satisfaction had a higher score and above 75 points with an 

average of 87.8 and those that were below 75 points were Safety Climate and Management 

Perception (of the Unit and Hospital), however, Those who had scores below 50 points were 

Teamwork Climate and Working Conditions, which suggests a warning signal. It is essential 

to analyze the work environment, organizational culture and its weaknesses, investment in 

health technology and the participation of permanent education as an important management 

tool in order to make the environment more conducive to assertive actions during care. 

Keywords: Security Management. Organizational Culture. Patient Safety. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA 

 

 Florence Nightingale, enfermeira, mulher com perfil muito à frente de seu tempo que 

transformou a enfermagem e criou novas formas de prestação de assistência à saúde, escreveu 

em 1859, a seguinte reflexão: “pode parecer talvez um estranho princípio enunciar como 

primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente” (NIGHTINGALE, 1989). Hoje, 

156 anos depois, ainda se discute sobre a importância e o dever de prestar uma assistência 

segura e livre de danos aos pacientes e seus familiares. 

 Florence era uma visionária e que soube observar, avaliar e propor mudanças no 

cuidar dos doentes, sempre com pensamento crítico-reflexivo. O seu trabalho nos cálculos de 

taxas de mortalidade e a análise e organização desses dados possibilitaram a decisão pela 

melhor forma de se prestar assistência, refletindo, significativamente, na melhoria da 

qualidade do cuidado, indicando que a segurança dos pacientes é parte integrante da profissão 

de enfermagem desde o início da enfermagem moderna. 

 Hoje, tantos anos depois, ainda é preciso que todos os profissionais de saúde se 

engajem cada vez mais nessa missão de tratar, curar, salvar vidas, preocupando-se com a 

qualidade da assistência prestada e com a segurança do paciente. Por quê? Porque, cada vez 

mais os cuidados são complexos para atender a demanda da população e quanto maior a 

complexidade do cuidado, maior a chance de eventos adversos (danos desnecessários) 

ocorrerem. Além disso, é um dever do Estado e um direito do cidadão/usuário/paciente e 

família receber uma assistência de qualidade e livre de danos.  

 O documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP) faz uma referência a Hipócrates, pai da Medicina, que mesmo num contexto 

assistencial elementar, disse: "primum non nocere", traduzida como "primeiramente, não 

cause danos"(BRASIL,2014). Hipócrates admitia que os atos assistenciais eram passíveis de 

equívocos e a segurança do paciente já era vista como prioridade naquela época. 

 Acreditando nisso e como enfermeira pediatra atuando por mais de 23 anos na 

assistência de média e alta complexidade à criança hospitalizada, houve a preocupação ao 

longo desse período, em manter uma prática assistencial crítica-reflexiva voltada para as boas 
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práticas e, consequentemente, comprometida com a qualidade da assistência prestada aos 

pequeninos pacientes e seus familiares. 

 No período de 2011 a início de 2015, ao exercer a chefiada Divisão de Enfermagem 

em uma instituição pediátrica federal, foi percebida a necessidade de uma investigação sobre 

a temática voltada para a segurança do paciente e qualidade da assistência prestada. Essa 

inquietude surgiu diante das dificuldades em manter um dimensionamento de pessoal de 

enfermagem em conformidade com a complexidade da assistência prestada. Como a Unidade 

de Pacientes Internos (UPI) foi o setor de atuação da pesquisadora durante mais de 20 anos, 

optou-se pela escolha dessa Unidade como cenário de pesquisa. 

 Sempre houve a preocupação com a sobrecarga de trabalho e as cosequências disso, 

tanto para os profissionais quanto para os usuários. Um risco diário para a segurança do 

paciente e um desafio constante nas atividades gerenciais de enfermagem. 

 Nesse período, estudando sobre qualidade da assistência, qualidade em saúde, a 

segurança do paciente surge como uma dimensão da qualidade peculiar, pois enfatiza a 

ausência de dano ao paciente. Diante de uma instituição com tantas fragilidades na cultura 

organizacional e o impacto direto disso nos processos de trabalho, houve o interesse em 

pesquisar sobre cultura de segurança, parte integrante e norteadora da segurança do paciente. 

Então veio a inquietação para saber qual a percepção da equipe de enfermagem em relação às 

atitudes de segurança da instituição, como questão norteadora dessa pesquisa. 

 Por que discutir sobre uma assistência segura? Os profissionais de saúde não são 

capacitados e treinados para cuidar e salvar vidas? O hospital não é seguro? Ocorre que são 

humanos, e como tal podem errar. Harada, Pereira, Pedreira e Peterlini (2006) dizem que: “o 

erro é definido como o uso não intencional de um plano incorreto para alcançar um objetivo, 

ou a não execução a contento de uma ação planejada”. 

 Partindo desse princípio, um erro capaz de gerar um evento adverso ao paciente, 

jamais será mera consequência de falha humana, e sim, de um sistema de atendimento 

desenhado para alcançar tal resultado (HARADA; PEREIRA; PEDREIRA; PETERLINI, 

2006).Cabem as instituições de saúde implantar barreiras na cultura organizacional que 

impeçam que erros, ou seja, eventos adversos ocorram. Os estudos apontam que as 

instituições de saúde na sua macrocomplexidade se tornaram também de risco. 

 Para uma melhor compreensão, antes de falar sobre cultura organizacional, é 

importante relembrar o conceito de cultura. Num conceito mais antropológico, a cultura é 

entendida como instrumento para atender as necessidades biológicas e psicológicas dos seres 
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humanos, como uma forma de adaptar/regular os indivíduos em estruturas sociais ou ainda 

como cognições compartilhadas (KURCGANT, 2015). 

 Já a cultura organizacional, termo bastante discutido nos últimos 20 anos, por Edgar 

Schein e estudiosos no assunto, pode ser entendida de um modo geral como “um conjunto de 

premissas básicas construídas por um grupo durante o processo de aprender e resolver seus 

problemas de adaptação interna e externa, com resultados positivos e válidos o suficiente para 

que sejam ensinados a novos membros” (SCHEIN, 2009). 

 Para Schein, a cultura é um fenômeno histórico, com características fortalecedoras e 

agregadoras que, embora se transforme aos poucos e impulsionadamente, poderia ser 

transformada pela intervenção gerencial(SCHEIN, 2009). 

 É com base nos conceitos de cultura e clima organizacional que surgiram os principais 

conceitos de cultura e clima de segurança. O termo cultura de segurança foi publicado pela 

primeira vez na década de 80 a partir do relatório técnico do acidente nuclear de Chernobyl 

(1986), que evidenciou como causa do acidente, falha na cultura de segurança da organização. 

 Não se pode buscar a segurança do paciente, sem procurar continuamente implantar no 

sistema de saúde uma cultura de segurança. A segurança do paciente é definida como redução 

dos riscos de danos desnecessários (eventos adversos) associados à assistência em saúde até 

um mínimo aceitável, pois, considerando-se a complexidade de procedimentos e tratamentos, 

o potencial para o dano é real (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

 Além disso, na literatura, frequentemente, os termos cultura e clima de segurança são 

utilizados como sinônimos. Clima de segurança pode ser definido como a medida temporal do 

estado de cultura de segurança da instituição, e pode ser medido pelas percepções individuais 

sobre as atitudes da organização quanto à cultura de segurança (GONZÁLEZ-ROMÁ; 

PEIRÓ; LLORET; ZORNOZA, 1999). 

 Já cultura de segurança é o conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

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

atenção à saúde (BRASIL, 2014). 

 Segundo o NQF (National Quality Forum), é preciso promover uma cultura de 

segurança em todos os âmbitos de serviços de saúde. Além disso, significa olhar os incidentes 

de segurança não simplesmente como problemas, evitando culpabilizar aqueles profissionais 

que cometem erros não intencionais, mas tratar o assunto como uma oportunidade de 

melhorar a assistência à saúde (NATIONAL QUALITY FORUM, 2015). 
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 Observa-se também que grande parte dos profissionais de saúde não sabe trabalhar em 

equipe. As estruturas de ensino médicas antiquadas e todas hierárquicas, inibem a colaboração 

e a aprendizagem. Além disso, propicia que as equipes de enfermagem fiquem presas às 

estruturas burocráticas, passando mais tempo em frente a registros do que ao lado dos 

pacientes (FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014). Tal situação fragiliza a qualidade da 

assistência de enfermagem e facilita a ocorrência de eventos adversos, já que o cerne da 

enfermagem é o cuidar/cuidado. 

 Falar sobre a importância e necessidade de implantação de uma cultura de segurança 

nas instituições de saúde não é simples, porém, cada vez mais necessária, dado ao aumento 

progressivo da complexidade da assistência. Todos os atores (profissionais, familiares, 

pacientes e gestores) precisam e devem estar inseridos na questão da segurança do paciente 

em todas as clínicas e em todos os níveis de assistência. 

 Porém, em se tratando da clientela pediátrica, os riscos de danos ocorrerem chegam a 

ser três vezes maior do que adultos na mesma situação, devido à vulnerabilidade natural da 

clientela pediátrica (FONSECA, 2013). 

 Documentar os erros, analisar suas causas sistêmicas, gerar medidas de discussão em 

equipe sobre o tema, identificar soluções e tecnologias capazes de prevenir sua recorrência de 

maneira constante e compartilhada com o paciente e família é o que promove a criação e 

sustentação de uma cultura de segurança (FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014). 

 Dentre os profissionais da saúde, a equipe de enfermagem é a mais suscetível a 

cometer EAs (Eventos Adversos), visto que realiza diversas intervenções invasivas e 

permanece por um tempo prolongado junto ao paciente (HARADA; PEREIRA; PEDREIRA; 

PETERLINI, 2006).  Nesse contexto, parece ser a equipe de enfermagem um excelente 

termômetro para se conhecer e avaliar questões ligadas à segurança do paciente nos processos 

de trabalho. 

 Pedreira e Harada (2009) afirmam que a enfermagem constitui a maior categoria 

profissional da área da saúde no mundo e que no Brasil a enfermagem compõe mais de 50% 

da força de trabalho da equipe multiprofissional na área da saúde, controlando e realizando a 

maioria dos cuidados diretos prestados aos pacientes. 

 Ainda segundo Pedreira, a abrangência e importância da atuação dos profissionais de 

enfermagem no atendimento à saúde têm sido demonstradas por vários estudos, verificando-

se que quanto menor o número de enfermeiros na assistência, maior o tempo de permanência 

do paciente no hospital e maior o índice de infecção hospitalar; sendo que a mortalidade de 
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pacientes hospitalizados tem relação direta com o decréscimo no número desses profissionais 

(HARADA; PEREIRA; PEDREIRA; PETERLINI, 2006). 

 Nas circunstâncias do cuidar/cuidado, tanto a equipe de enfermagem na posição de 

cuidador, como quem está sendo cuidado, a criança hospitalizada, precisam e merecem ser 

melhor investigados. Eles são grupos vulneráveis, dadas às adversidades nas condições e no 

ambiente de trabalho e da complexidade da assistência em que ambos convivem no cenário 

hospitalar. Tais circunstâncias poderão repercutir na qualidade da assistência prestada e a 

segurança do paciente. Esse panorama merece uma investigação mais abrangente. 

 Diante do exposto, e considerando que o clima é a medida temporal do estado da 

cultura de segurança, este estudo tem como questão norteadora: Qual a percepção dos 

profissionais da equipe de enfermagem sobre o clima de segurança das enfermarias 

pediátricas? 

 Observa-se que aspectos ligados à cultura de segurança em pediatria ainda carecem de 

muitos estudos no Brasil, este estudo objetiva avaliar a percepção dos profissionais da equipe 

de enfermagem sobre o clima de segurança das enfermarias pediátricas utilizando o 

Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ). 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

1.2.1 Objeto do Estudo 

 

 A percepção do clima de segurança pelos profissionais de enfermagem nas 

enfermarias pediátricas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 De acordo com o Documento de Referência para a segurança do paciente da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o cuidado à saúde, que antes era simples, menos 

efetivo e relativamente seguro, passou a ser mais complexo, mais efetivo, porém 

potencialmente perigoso (BRASIL, 2014). A segurança do paciente tem sido considerada um 

atributo prioritário da qualidade dos sistemas de saúde de todo o mundo. Sem dúvida, isso 

tem ocorrido devido à contribuição de estudos epidemiológicos que evidenciaram os efeitos 

indesejáveis da assistência à saúde que são causados por falhas de qualidade (BRASIL, 2014). 
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 As notícias sobre erros, negligências e eventos adversos de uma atenção à saúde 

insegura causaram e causam grande alarme social, e se espalharam por todos os âmbitos da 

sociedade, inclusive entre os próprios profissionais da saúde. O documento de referência para 

a segurança do paciente da ANVISA esclarece que é comum encontrar s expressões 

“segurança do paciente” e “qualidade em serviços de saúde” como sinônimas, no entanto, vale 

ressaltar que a diferenciação entre as duas características se deve principalmente a uma ênfase 

na segurança do paciente. Segurança é uma das dimensões da qualidade dos serviços de 

saúde, sendo que qualidade e segurança são atributos indissociáveis. (BRASIL, 2014). 

 A ANVISA reforça que, na realidade, a segurança foi a última dimensão a ser incluída 

de forma explícita no conceito de qualidade, passando de uma dimensão de certa forma 

inadvertida para o boom do século XXI (BRASIL, 2014). Segundo a proposta mais recente da 

Organização Mundial da Saúde a segurança do paciente significa “ausência de dano 

desnecessário, real ou potencial, associado à atenção à saúde” (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009). 

 Assim, os sistemas de saúde que diminuem a um mínimo possível os riscos de dano ao 

paciente estão irremediavelmente aumentando a qualidade dos seus serviços. Porém, a 

recíproca não é verdadeira, pois é possível estabelecer atividades de melhoria da qualidade 

sem repercussão alguma na segurança (BRASIL, 2014). 

 Dessa forma, é importante destacar que a cultura organizacional da instituição 

influenciará na cultura de segurança. Pode-se definir cultura organizacional como um 

conjunto de valores, crenças, objetivos, regras, rituais e formas de resolver situações 

problemáticas dos membros da equipe (KURCGANT, 2015). 

 Na literatura, o termo cultura de segurança foi utilizado pela primeira vez pelo Grupo 

Consultivo Internacional em Segurança Nuclear (INSAG) ao publicar o relatório sobre o 

acidente nuclear de Chernobyl em 1986. De acordo com este grupo, cultura de segurança é 

um produto de valores, atitudes, percepções e competências, grupais e individuais, que 

determina um padrão de comportamento e comprometimento com o gerenciamento de 

segurança da instituição. A partir da divulgação desse relatório, o termo vem sendo utilizado 

por indústrias consideradas de alto risco (como aviação e energia nuclear) (CARVALHO; 

GÖTTEMS; PIRES; OLIVEIRA, 2015). 

 As pesquisas ratificam a magnitude da questão. Consequências oriundas da ruptura da 

segurança do paciente aumentam os gastos com a saúde e o tempo de internação, levando a 

complicações e óbitos, o que ocasiona a redução da confiança do usuário no sistema de saúde 

e acarreta danos psicológicos. (CARVALHO; GÖTTEMS; PIRES; OLIVEIRA, 2015). 
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 O IOM, na obra intitulada Keeping patients safe: transforming the workenvironment of 

nurses, apontou algumas estratégias como essenciais para melhorar a prática da enfermagem. 

O documento descreve que certas premissas devem ser seguidas na prática de enfermagem e 

nas instituições de saúde para criar uma cultura de segurança, destacando-se o equilíbrio entre 

a eficiência e a real possibilidade produtiva, a criação e a sustentação da confiança na 

organização, a gestão ativa e participativa nos processos de mudança, a promoção da 

participação dos profissionais nas decisões referentes a desenho e fluxo dos processos de 

trabalho e a implementação de cultura de aprendizado constante em todas as questões 

vinculadas ao processo de trabalho (INSTITUTE OF MEDICINE, 2004). 

 Silva (2012) aponta que o ambiente hospitalar, com sua macro complexidade, oferece 

inúmeros riscos para a segurança do paciente, caracterizados pelos eventos adversos que 

podem resultar em efeitos negativos aos pacientes. Com isso, a assistência ao paciente é 

constantemente ameaçada pelos fatores de risco, definidos como a probabilidade da 

ocorrência de um incidente durante a assistência em saúde. 

 No que refere à clientela pediátrica, a National Patient Safety Agency (NPSA) (2009) 

realizou um estudo na Inglaterra, entre 2007 e 2008, que evidenciou a fragilidade que o 

público pediátrico possui frente à assistência em saúde. Frente ao objetivo de analisar os 

incidentes relacionados à medicação, identificou que a faixa etária mais acometida foi a de 

zero a quatro anos de idade, onde os erros de dose e/ou concentração corresponderam a 23% 

dos eventos envolvendo esta população. O segundo tipo de erro mais relatado foi o erro por 

omissão, e o terceiro, o erro de administração (NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, 

2009). 

 Nesse contexto, ressalta-se que a população pediátrica, possui risco de dano três vezes 

maior do que adultos na mesma situação. Quando se trata de hospitalização infantil, muitos 

fatores estão envolvidos para sua segurança, devido a suas especificidades quanto ao seu 

estágio de desenvolvimento, peso, idade, área corporal e condições clínicas (WEGNER; 

PEDRO, 2012). 

 Yamamoto (2012) lembra que o zelo com o paciente pediátrico exige dominar os erros 

e analisar quais fatores levaram a eles, a fim de implementar medidas de melhorarias que 

visem diminuí-los. A segurança do paciente é protegida e disseminada dentro da cultura de 

segurança, ou seja, uma cultura de aprendizagem através das notificações dos resultados, onde 

a segurança de uma organização é prioridade. 

 No Brasil, temos desde 1990 a Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que no Capítulo I, do Direito à vida e à Saúde, art. 7º, estabelece que: “A criança e o 
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adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência”. No art. 11, estatui que: “É assegurado atendimento integral à saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde” 

(BRASIL, 1990). Isso reforça os direitos das crianças e adolescentes e, principalmente, 

direitos que devem ser assegurados no momento da doença, através de uma assistência segura 

e livre de danos. 

 No Código de Ética de Enfermagem, Resolução COFEN nº 311/2007, na seção que 

trata das Responsabilidades e Deveres, o art. 12º, estabelece: “Assegurar à pessoa, família e 

coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência 

ou imprudência” (BRASIL, 2007). Esse é o compromisso profissional com a ética, a bioética, 

a moral e o social para com os pacientes e seus familiares. Garantindo a defesa dos seus 

direitos enquanto consumidores de produtos e serviços que afetam ou poderão afetar o seu 

bem-estar dentro das instituições de saúde, através de um cuidado seguro, garante-se também 

ao paciente pediátrico o seu direito à cidadania. 

 Pode-se observar que tanto o ECA como o Código de Ética de Enfermagem 

preconizam uma assistência à saúde de qualidade e livre de danos aos pacientes. 

 Também não se pode esquecer, enquanto profissionais de saúde, que é grande o 

número de ações que tem por objetivo a reparação de danos, também denominadas ações 

indenizatórias, envolvendo pacientes e familiares em relação às instituições de saúde. 

Situação bastante desagradável e desgastante, tanto para a imagem da instituição como para 

os profissionais que estão envolvidos (FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014). 

 A maioria dos estudos que aborda custos com eventos adversos, analisa somente os 

gastos intra-hospitalares. Porém, as responsabilidades dos prestadores de serviços, também 

envolvem as perdas de prognóstico e de capacidade produtiva (adultos), com futuras despesas 

médicas, custos com enterros em casos fatais, e perdas não econômicas como dor e 

sofrimento (FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014). 

 Os pacientes e seus familiares estão cada vez mais exigentes em relação à qualidade da 

assistência prestada para atender as suas necessidades e expectativas. Além de ser um dever 

ético dos profissionais e das instituições de saúde, prestar um atendimento de qualidade e livre 

de danos, há também a necessidade das mesmas adequarem sua infraestrutura, investindo em 

materiais, equipamentos, profissionais qualificados, treinamentos em serviço, participação 
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proativa dos gestores e criação da gerência de risco e núcleos de segurança do paciente, como, 

aliás, já é preconizado pela legislação vigente (BRASIL, 2013c). 

 Outra questão bastante importante a ser destacada se refere à situação delicada em que 

se encontram os profissionais de saúde após a ocorrência de um erro, necessitando de atenção 

e escuta. De acordo com artigo publicado por Albert Wu, citado por WACHTER (2013, p. 

292), empregou-se pela primeira vez o termo “segunda vítima” para descrever como os 

profissionais de saúde eram afetados logo após cometerem danos aos pacientes. Quase sempre 

os profissionais se sentem ansiosos, deprimidos e desmoralizados, além do risco de se 

tornarem vítimas de instituições que praticam a cultura de culpabilidade e punição, com sérios 

danos a sua saúde física, emocional e psíquica, chegando a casos extremos de abandono da 

profissão e até mesmo suicídio. (WU, apud WACHTER, 2013, p. 292). 

 Dada à magnitude da questão, constitui uma das estratégias de implementação do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente - PNSP/MS, Portaria nº 529/13: 

 

 

Art. 5º 

[...] 

VI - promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento 

organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de 

incidentes, com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual (BRASIL, 2013d). 

 

 

 

 Para avaliação da cultura de segurança de uma instituição ou em uma unidade 

assistencial, um dos métodos bastante utilizado é através de relatórios dos próprios 

profissionais e gestores que se utilizam de instrumentos de pesquisa (WACHTER, 2013, p 

254). Esse estudo que utilizará o SAQ terá como cenário as enfermarias pediátricas de um 

hospital de ensino, local de grande importância na assistência clínica-cirúrgica-oncológica de 

média e alta complexidade e que nos últimos anos vem tentando se adaptar as novas políticas 

públicas do SUS e legislações pertinentes. 

 O referido hospital ainda não tem um Núcleo de Segurança do Paciente e nem Gestão 

de Risco, porém, algumas medidas para a melhoria da segurança e qualidade da assistência 

vêm sendo tomadas pelos gestores e coordenadores. Entre as medidas pode-se citar que no 

setor há, desde 2005, a dose unitária de medicação, sendo as mesmas dispensadas pela 

farmácia por paciente e dose nos horários estabelecidos. As prescrições médicas são 

eletrônicas e os horários são padronizados em acordo com farmácia e enfermagem e há 

flexibilidade para resolução das alterações. 
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 Existe a sala exclusiva para o preparo de hidratações venosas, com controle de data de 

instalação e de troca dos equipos, e equipos com câmara graduada para as infusões venosas de 

medicações e quimioterápicos. Os quimioterápicos são administrados por enfermeiros. Todo 

pedido de insumos é realizado pelos enfermeiros diariamente e o setor é abastecido três vezes 

na semana. Todo o insumo usado no setor segue normatização da NR 32 que dispõe sobre 

segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (BRASIL, 2005). Tem o setor de 

engenharia clínica atendendo a todo o hospital desde 2011 no que se refere a possíveis panes 

na aparelhagem de uso frequente do setor como Bombas volumétricas, de seringa, monitores, 

ventiladores mecânicos, etc. 

 Desde 2013 foi implantado o checklist de cirurgia segura, começando pelo checklist 

pré-operatório implantado na enfermaria cirúrgica D e realizado pelo enfermeiro da rotina. 

Em 2015 foi implantado o checklist pós-operatório. Este pode ser realizado pelo enfermeiro 

plantonista diurno e em alguns casos pelo enfermeiro da rotina. Ambos seguem o protocolo 

de Cirurgias Seguras Salvam Vidas. 

 Também implementado em anos anteriores, o Procedimento Operacional Padrão 

(POP), atualmente, está em processo de atualização com a participação de profissionais que 

executam os procedimentos, residentes de enfermagem e coordenação da educação 

continuada de enfermagem. O POP assegura a padronização na execução dos procedimentos, 

é um documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo facilitando o 

monitoramento e as ações educativas e reduzem a ocorrência de desvios na execução do 

mesmo. É ainda um apoiador e facilitador na Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

importante ferramenta na gerência do cuidado. 

 Mais recentemente, iniciado no 2º semestre de 2015 e mantido por todo ano em curso, 

está sendo realizada uma grande capacitação de todos os enfermeiros pediatras na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) à criança hospitalizada e previsão de 

iniciar a implantação da SAE em 2017. A SAE organiza o trabalho profissional quanto ao 

método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem (BRASIL, 2009). Sem dúvida a SAE melhora a segurança e a qualidade da 

assistência de enfermagem. 

 Pode-se perceber, portanto, que há um histórico de medidas voltado para a qualidade 

da assistência e a segurança do paciente nas enfermarias ou Unidade de Pacientes Internos 

(UPI), o que sem dúvida, vem contribuir na avaliação cultura de segurança. 

 Nessa proposta, a relevância desse estudo está em contribuir na realização e 

divulgação da pesquisa científica sobre cultura de segurança do paciente na perspectiva de 
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melhorias práticas na prestação do cuidado ao paciente pediátrico. Destaca-se ainda conhecer 

os processos de trabalho e a cultura organizacional na unidade das enfermarias pediátricas, o 

trabalho em equipe, satisfação dos profissionais de enfermagem com o trabalho, condições do 

trabalho, satisfação dos usuários e construção de uma assistência de qualidade e segura no 

processo de cuidar/cuidado. 

 Como benefício esta pesquisa colaborará na investigação sobre as fragilidades da 

cultura organizacional e como se dá essa repercussão na cultura de segurança da unidade 

estudada. 

 Sendo a segurança do paciente uma importante ferramenta no gerenciamento de 

enfermagem, o presente estudo está em conformidade com o Núcleo de Estudos em Cidadania 

e Gerência de Enfermagem (NECIGEN) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC/UFF) no qual a pesquisadora e orientadora estão inseridas. 

 A pesquisa está em conformidade com as políticas públicas nacionais do Ministério da 

Saúde (Portaria nº 529/13 que cria o Programa Nacional de Segurança do Paciente) e com a 

Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde/MS (ANPPS) (Item 22) (BRASIL, 

2015; BRASIL, 2016). Também está de acordo com principais entidades internacionais como 

a Organização Mundial da Saúde, através da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 

da OMS, que fomentam pesquisas nessa temática com a preocupação que as mesmas ajudem 

a transformar o cenário de prática e sensibilizar dirigentes em prol da segurança do paciente. 

(BRASIL, 2014). 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a percepção dos profissionais da equipe de enfermagem sobre o clima de 

segurança das enfermarias de um Hospital Universitário Pediátrico do Rio de Janeiro. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Mensurar as percepções da equipe de enfermagem relativas ao clima de trabalho em 

equipe, clima de segurança, satisfação e condições de trabalho, percepção do estresse, 

percepção da gerência imediata e do hospital. 
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 Correlacionaras percepções da equipe de enfermagem relativas ao clima de trabalho 

em equipe, clima de segurança, satisfação e condições de trabalho, percepção do estresse, 

percepção da gerência imediata e do hospital com as categorias dos profissionais da equipe. 
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CAPÍTULO 2  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SEGURANÇA DO PACIENTE: MARCO HISTÓRICO E TRAJETÓRIA  

 

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

human: building a safer healthcare system), publicado no ano de 2000, elaborado pelo 

Institute of Medicine (IOM), dos EUA, revelou que entre 44.000 a 98.000 pessoas morrem nos 

hospitais a cada ano. Esta publicação evidenciou que os erros são frequentes durante a 

assistência em saúde nos hospitais norte-americanos (CORRIGAN; DONALDSON, 2000). 

 Milhares de mortes e sequelas irreversíveis, decorrente de erros, sendo identificada 

como a 8ª causa de óbitos naquele país, ultrapassando mortes decorrentes de acidentes 

automobilísticos, de câncer de mama e AIDS (INSTITUTE OF MEDICINE, 1999). A 

publicação do IOM ganhou notoriedade causando mobilização de organizações 

internacionais. É considerado um marco histórico em questões relacionadas à segurança do 

paciente e referência para estudantes, professores, pesquisadores, profissionais e usuários. 

 A constatação de que os resultados do cuidado na condição de saúde do paciente estão 

associados ao processo, assim como a fatores contextuais, não é recente. Em 1855, a 

enfermeira Florence Nightingale, com base em dados de mortalidade das tropas britânicas, 

propôs mudanças organizacionais e na higiene dos hospitais, o que levou a expressiva redução 

no número de óbitos dos pacientes internados. Esteve ainda envolvida com a criação das 

primeiras medidas de desempenho hospitalar (NIGHTINGALE, 1989). 

 Em 1910, nos Estados Unidos da América (EUA), a Associação Médica Americana 

publicou um documento que ficou conhecido como Relatório Flexner, tornando aparente a 

precariedade das escolas médicas e dos principais hospitais do país. Nessa mesma época, 

Ernest Codman, cirurgião do Hospital Geral de Massachussets, EUA, propôs o primeiro 

método de monitoramento do resultado do cuidado com o argumento de que é fundamental 

verificar se o cuidado prestado foi efetivo (NIGHTINGALE, 1989). 

 Em 1917, o Colégio Americano de Cirurgiões criou o primeiro elenco de padrões 

hospitalares, conhecido como “padrões mínimos”. Os padrões mínimos, muitas décadas 

depois, constituíram-se no alicerce da estratégia de avaliação dos serviços de saúde, 

conhecida como Acreditação. Esta representa uma modalidade de avaliação e de melhoria 
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contínua da qualidade dos serviços de saúde que se tornou internacionalmente reconhecida; na 

atualidade, é praticada por um grande número de países, incluindo o Brasil. 

 Em 1952, foi criada a Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais (Joint 

Commisssionon Accreditation of Hospitals- JCAHO), nos EUA, com a participação de 

associações profissionais e de hospitais deste país e do Canadá. Em 1988, passou a se 

chamara Joint Commissionon Acreditation, organização de natureza privada, com a finalidade 

de monitorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população por meio da 

Acreditação. 

 Tal instituição é considerada um marco para o desenvolvimento da qualidade, pois 

proporciona o desenvolvimento de padrões, critérios e indicadores com o objetivo de auxiliar 

as organizações de saúde a melhorarem a qualidade dos serviços prestados aos clientes. 

 Para o clássico autor Avedis Donabedian (2003), cuidado de boa qualidade é aquele 

que proporciona ao paciente o bem-estar máximo e mais completo, após ter sido considerado 

o equilíbrio previsto entre ganhos (benefícios) e perdas (danos) que acompanham o processo 

de cuidado em toda a sua extensão. Em sua última publicação destaca ser a qualidade do 

cuidado de saúde um produto de dois fatores: (i) a ciência e a tecnologia (C&T), e (ii) a 

aplicação destas nas práticas de saúde. 

  Ele diz ainda que a qualidade do cuidado em saúde é composta por diversos atributos, 

que incluem: a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, a 

legitimidade e a equidade. São esses atributos que avaliados isoladamente ou em uma 

variedade de combinações, medidos de uma forma ou de outra, expressam a magnitude da 

qualidade (DONABEDIAN, 2003). 

 Ainda sobre o Relatório To err is human que divulgou dados alarmantes sobre EAs 

(Eventos Adversos), o documento de referência para a segurança do paciente da ANVISA, 

fala que a notícia ganhou notoriedade e, diante do cenário apresentado, governos e 

organizações internacionais se mobilizaram. Assim, iniciaram-se trabalhos para apoiar as 

estratégias nacionais e internacionais para a prevenção e a mitigação de falhas no cuidado à 

saúde (BRASIL, 2014). 

 Em maio de 2002, a 55ª Assembleia Mundial da Saúde adotou a Resolução WHA 

55.18 “Qualidade da atenção: segurança do paciente” que solicitava urgência aos Estados 

Membros em dispor maior atenção ao problema da segurança do paciente. Com a finalidade 

de nortear ações, maior conhecimento sobre o problema seria necessário. Dessa forma, a 

comunidade científica foi mobilizada a fim de conhecer os principais pontos críticos na 
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assistência e na atenção à saúde para minimizar falhas e promover a qualidade dos serviços e 

a segurança dos pacientes (BRASIL, 2013a). 

 Como continuidade, em 2004 a 57ª Assembleia Mundial da Saúde apoiou a criação da 

Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, para liderar no âmbito internacional, os 

programas de Segurança do Paciente e fomentar pesquisas nessa temática (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

 

2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE NO BRASIL  

 

 No Brasil, a Acreditação surgiu como estratégia para a melhoria da qualidade 

hospitalar no início da década de 1990. Em 1994, o Ministério da Saúde estabeleceu o 

“Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP)” e a Comissão Nacional de 

Qualidade e Produtividade em Saúde (CNQPS), que desempenharam importante papel na 

instituição da Acreditação no país (BRASIL, 2013a). 

 Em 1995, o Ministério da Saúde (MS) iniciou o Programa de Garantia e 

Aprimoramento da Qualidade em Saúde através da Portaria GM/MS nº 1.107. 

 Em 1998, o Ministério da Saúde editou o primeiro Manual do Programa Brasileiro de 

Acreditação, constituindo-se em um marco orientador. 

 Em abril 2001, por meio da Portaria GM/MS nº 538 foi reconhecida a Organização 

Nacional de Acreditação (ONA) como instituição competente e autorizada a operacionalizar o 

desenvolvimento do Processo de Acreditação Hospitalar no Brasil. 

 Em outubro de 2001, através da Portaria GM/MS nº 1.970, é aprovado o Manual 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar em sua 3ª edição, completando-se a definição que o 

processo de Acreditação tomou no País. (BRASIL, 2013a). 

 O MS e ONA são parceiros e estão envolvidos em todo processo desde a habilitação 

de empresas acreditadoras até a certificação dos hospitais. O manual vem sendo cada vez mais 

aperfeiçoado através de novas edições. 

 Em 2014, a ONA lançou a 4ª edição do novo Manual Brasileiro de Acreditação com 

importantes inovações como: 

 As dimensões da qualidade; 

 Alterações nos fundamentos da gestão em saúde; 

 Foco na segurança e o cuidado centrado no paciente, reforçando importância de sua 

participação e dos familiares no tratamento; 

 Administração segura de medicamentos; 



29 

 Programa de higienização das mãos; 

 Medidas para cirurgia segura.  

 Já no início dos anos 2000 foi criado o Projeto Hospitais Sentinelas (HS), que criou 

uma rede com mais de 200 hospitais com Gerentes de Risco, capacitados na identificação e 

notificação de eventos relacionados à farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigilância 

dentro dos hospitais e na implementação do Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária 

(NOTIVISA), com o propósito de monitorar medicamentos, sangue e hemoderivados, artigos, 

dispositivos e equipamentos médico-hospitalares, vacinas e imunoglobulinas, kit reagente 

para diagnóstico in vitro, cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfume, saneantes e 

agrotóxicos em comercialização e uso no país (BRASIL, 2014). 

 Em 2010, o COREN/SP e REBRAENSP/SP lançam a cartilha “10 Passos para a 

Segurança do Paciente” e a mesma foi elaborada com o intuito de informar, esclarecer e 

orientar sobre relevantes aspectos da segurança do paciente, demonstrando a igual 

importância de todos para sustentar a assistência de enfermagem em princípios e fundamentos 

que promovam a segurança do paciente. Desta forma, acredita-se que a referida cartilha 

forneça elementos capazes de contribuir para a construção do conhecimento de enfermagem, 

desenvolvimento profissional e melhora da assistência prestada à população (CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010). 

 No Brasil, a ideia da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(REBRAENSP) surgiu da criação da Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do 

Paciente, em novembro de 2005, em Concepción - Chile e a partir de reuniões promovidas 

pelo Programa de Enfermagem da Unidade dos Recursos Humanos para a Saúde, da 

Organização Pan-Americana da Saúde. 

 A REBRAENSP foi oficialmente criada em maio de 2008, tendo como estratégia de 

vinculação, cooperação e sinergia entre pessoas, instituições, organizações e programas 

interessados, no desenvolvimento dos cuidados de saúde, gestão, pesquisa e informação e 

educação inicial e permanente da enfermagem, com a finalidade de contribuir para a 

promoção e proteção da saúde humana, melhoria permanente da qualidade dos serviços e 

promover o acesso universal e equitativo dos cuidados de saúde no Brasil (CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010). 

 A REBRAENSP se baseia na convicção que o trabalho em redes supõe solidariedade, 

confiança e respeito pelos conhecimentos interculturais e experiências; que a excelência e 

responsabilidade na participação são imperativos éticos; que o cuidado humano é essencial 
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para a vida plena dos indivíduos e das sociedades, e que a contribuição dos enfermeiros é 

imprescindível para desenvolvimento sustentável das nações. 

 Em 2013, a REBRAENSP/RS lança o livro “Estratégias para a segurança do paciente: 

um manual para profissionais de saúde”. O manual objetiva oferecer aos profissionais e 

serviços de atenção à saúde informações úteis, baseadas em evidências e atualizadas, que 

sejam aplicáveis e exequíveis na rotina diária e que subsidiem o cuidado seguro a todos os 

pacientes. É composto por 12 estratégias que visam à prevenção de danos e promoção da 

segurança do paciente (REDE BRASILDEIRA DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO 

PACIENTE, 2013). 

 O Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e a Segurança do Paciente 

(PROQUALIS), criado em 2009, volta-se para a produção e disseminação de informações e 

tecnologias em qualidade e segurança do paciente. Está vinculado ao Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz - 

ICICT/FIOCRUZ e conta com o financiamento do Ministério da Saúde, através da Secretaria 

de Atenção à Saúde. Objetiva ser uma fonte permanente de consulta e atualização para os 

profissionais de saúde através da divulgação de conteúdos técnico-científicos selecionados a 

partir da relevância, qualidade e atualidade (CENTRO COLABORADOR PARA A 

QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE, 2015). 

 O Instituto para práticas Seguras no uso de Medicamentos (ISMP) foi criado 

oficialmente em março de 2009, a partir de iniciativas voluntárias de profissionais que 

desenvolviam trabalhos voltados para erros de medicação nos diferentes níveis de assistência 

à saúde. 

 Finalmente, foi promulgada a Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013 do Ministério da 

Saúde que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente com o objetivo geral de 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional. Participaram da criação do documento a ANVISA, FIOCRUZ e Conselhos 

Federais de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Odontologia, além das Secretarias de Gestão, 

Trabalho e Educação na Saúde (BRASIL, 2013d). 

 Logo depois, foi promulgada a Portaria nº 1.377 de 9 de julho de 2013  do Ministério 

da Saúde que instituiu os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente a saber: Protocolo de 

Identificação do Paciente; Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão; Protocolo de 

Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos; Protocolo para Cirurgia 

Segura; Protocolo para Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde; Protocolo de 

Prevenção de Quedas (BRASIL, 2013e). 
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 Por último, foi promulgada a Resolução – RDC nº 53 de14 de novembro de 2013 

também do Ministério da Saúde, que instituiu Ações para a Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde e dá outras providências. Tem por objetivo instituir ações para a promoção 

da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, através da 

implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente, que através do Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde (PSP), deverá estabelecer estratégias e ações de gestão de 

risco (BRASIL, 2013c). 

 A referida Resolução define vários termos, entre eles: Dano como comprometimento 

da estrutura ou função do corpo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade 

ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico, define ainda Incidente como 

evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao 

paciente e Evento Adverso como incidente que resulta em dano ao paciente (BRASIL, 

2013c). 

 Em 2014, a ANVISA lançou o “Documento de referência para o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente” onde consolida a Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente, 

fala sobre cultura de segurança como uma questão transversal e multiprofissional e reforça os 

Eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a saber: Eixo 1: estímulo a uma 

prática assistencial segura, Eixo 2: Envolvimento do cidadão na sua segurança, Eixo 3: 

Inclusão do tema segurança do paciente no ensino, Eixo 4: O incremento de pesquisa em 

segurança do paciente (BRASIL, 2014). 

 Observa-se um crescimento significativo nos últimos anos, no Brasil, com leis e 

resoluções que aprovam, respaldam e orientam gestores e profissionais de saúde a 

estabelecerem uma assistência livre de danos. Mesmo assim, muito ainda se tem a fazer, 

principalmente na fiscalização do cumprimento da referida legislação pelas instituições de 

saúde. 

 

2.3 CULTURA NA PERSPECTIVA DA ANTROPOLOGIA 

 

 Usada por antropólogos, historiadores e sociólogos, a palavra cultura significa o 

conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra, entre os 

membros de determinada sociedade. Abrange, portanto, conhecimentos, crenças, artes, 

normas, costumes e uma infinidade de elementos adquiridos socialmente pelos homens. 
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 Cultura é este conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei costumes e 

várias outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. 

(LÈVI-STRAUSS, apud MELLO 1986, p. 397). 

 A cultura pode ser também objeto de um estudo sistemático, já que se trata de um 

fenômeno natural composto por causas e regularidades, levando a um estudo objetivo e uma 

análise, capazes de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução 

(TYLOR, 1958). 

 A antropologia moderna tem discutido bastante a reconstrução do conceito de cultura, 

cada vez mais fragmentada por inúmeras reformulações: 

 

 

Cultura é um sistema de símbolos e significados. Compreende categorias ou 

unidades e regras sobre relações e modos de comportamentos. O status 

epistemológico das unidades ou “coisas” culturais não depende da sua 

observabilidade: mesmo fantasmas e pessoas mortas podem ser categorias culturais 

(SCHNEIDER,1968). 

 

 

 Pode-se então afirmar que a cultura é a lente através da qual o homem vê o mundo. 

Aspectos de ordem moral e valorativo, os diversos comportamentos sociais, além das posturas 

corporais, constituem uma herança cultural (LARAIA, 2015 p. 68). 

 De uma forma geral, segundo Laraia (2015), a cultura interfere no plano biológico, os 

indivíduos participam de forma diferente de suas culturas, a cultura tem uma lógica própria e 

a cultura é inegavelmente dinâmica. Assim como é essencial para a humanidade o 

entendimento das diferenças entre povos com culturas diferentes, é necessário entender as 

diferenças que ocorrem dentro de um mesmo sistema. Ainda segundo o autor “este é o único 

procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e admirável 

mundo novo do porvir” (LARAIA, 2015 p. 101). 

 

2.4 A CULTURA DE SEGURANÇA: ESTADO DA ARTE 

 

 A cultura de prevenção é o alicerce na discussão de questões da saúde e assim deve ser 

vista pelos gestores. Ações como melhorar a comunicação entre profissionais, pacientes e 

familiares, identificação do paciente, emprego de protocolos, dupla checagem, checklist, 

somente executar prescrições claras, são de grande contribuição para a segurança do paciente 

(FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014, p. 38). 

 Com base nas metas internacionais para a segurança do paciente da Organização 

Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde criou, em 2013, os protocolos como instrumentos 
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para construir uma assistência segura e são componentes obrigatórios dos planos (locais) de 

segurança do paciente dos estabelecimentos de saúde, a que se refere à RDC nº 36, de 25 de 

julho de 2013 da Anvisa (BRASIL, 2013b). 

Dessa forma, os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente foram criados a partir 

da Portaria nº 1.377/13 (BRASIL, 2013e) e aprovados pela Portaria nº 2.095/13 (BRASIL, 

2013f). Posteriormente, foram redefinidos pela ANVISA/MS em: 

 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; 

 Higienizar as mãos para evitar infecções; 

 Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

 Esses protocolos estão em forma de cartaz para divulgação direta e em locais de fácil 

acesso nas instituições de saúde (pública, privada, filantrópica) de todo país e retratam as 

principais estratégias para o alcance da segurança do paciente, a partir de estudos 

epidemiológicos internacionais que evidenciaram essas fragilidades na prestação do cuidado. 

(Anexo C). Em última análise, sinalizam aos usuários dos serviços de saúde que naquela 

determinada instituição, há preocupação com a segurança do paciente. 

 Sem dúvida, foi um marco no país a criação de alguma legislação para nortear a 

questão de segurança do paciente, o que, aliás, só aconteceu em 2013 e após pressão de 

setores de Acreditação Hospitalar, entidades de classes e até mesmo pressão internacional.  

 Sabe-se que as dificuldades das instituições de saúde são muitas, porém, é necessário 

como ponto de partida, políticas públicas que respaldem e fortaleçam as ações voltadas para a 

segurança do paciente. A ausência de infraestrutura e indefinições quanto às políticas 

institucionais com foco no paciente, são indicadores da ocorrência de práticas inseguras 

(FONSECA; PETERLINI; COSTA, 2014, p. 38). 

 Estudos apontam para a importância disso. Em consulta as principais bases de 

dados de pesquisa nacionais e internacionais (BVS, SciELO, PubMed, Cinahl, Cochrane) que 

abordassem cultura de segurança do paciente nos idiomas português, inglês e espanhol, no 

período de 2011 a 2016, tendo como descritores Cultura Organizacional, Gerenciamento de 

Segurança e Segurança do Paciente e que abordassem pesquisas nessa temática voltadas para 

assistência pediátrica. Foram excluídos estudos voltados para a assistência primária e 

pacientes neonatais, por não corresponderem ao perfil de atendimento e da clientela do 

cenário da pesquisa. 
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 Foi identificado, após aplicação dos critérios de exclusão, um total de 30 estudos, 

sendo 20 na BVS (Medline, Lilacs, Ibecs e Bdenf); 5 na SciElo, 3 na PubMed, 2 na Cinahl 

e na Cochrane 0. Destes, foram destacados alguns que utilizaram o SAQ para investigação 

da cultura de segurança em hospitais gerais, mas que também atendessem a clínica pediátrica. 

 Um estudo, realizado por Poley; van der Starre; van den Bos; van Dijk e Tibboel 

(2011), intitulado “Cultura de segurança do paciente em uma unidade cirúrgica pediátrica 

holandesa de terapia intensiva: uma avaliação utilizando o Questionário de Atitudes de 

Segurança”, objetivou medir o clima de segurança na unidade, compará-lo com dados de 

referência, e identificar possíveis deficiências. Embora na maioria dos domínios da cultura de 

segurança era positiva quando comparado com dados de referência, ainda havia espaço para 

melhorias. Tal avaliação os mobilizou a continuar a trabalhar em intervenções destinadas a 

melhorar a cultura de segurança, incluindo a formação de recursos no gerenciamento da 

gestão, instruções de segurança, e rondas a pé. 

 Uma pesquisa realizada por Gallego, Westbrook, Dunn e Braithwaite (2012), teve o 

objetivo de investigar a cultura de segurança do paciente através de um sistema de saúde: 

modelagem multinível das diferenças associadas a tipos de serviços e dados demográficos do 

pessoal, em vários serviços no sistema público de saúde no sul da Austrália (total de 46 

organizações e 18 tipos de serviço). Foi utilizado o Questionário de Atitudes de Segurança e 

os índices do SAQ mostraram estatisticamente significativa, embora variações modestas de 

acordo com o tipo de serviço. No entanto, a maioria dessas diferenças não foi contabilizada 

pelas diferenças na composição demográfica do pessoal dos serviços. Atitudes de segurança 

mais favoráveis foram encontradas no serviço de mama, nos serviços de saúde 

primários/comunidade, enfermagem comunitária e metropolitanas e hospitais não docentes. 

Culturas mais pobres foram relatados no hospital psiquiátrico, saúde mental, serviços de 

ambulância metropolitanas e hospitais de ensino de nível superior. As diferenças 

demográficas nas atitudes de segurança foram observadas, particularmente, clínica, gerencial 

sênior, cuidados de idosos e os funcionários mais velhos tinham atitudes mais favoráveis. 

 Carvalho, Göttems, Pires e Oliveira (2015) estudaram a cultura de segurança no centro 

cirúrgico de um hospital público, na percepção dos profissionais de saúde. O estudo foi 

realizado no Núcleo de Centro Cirúrgico (NCC) do Hospital de Base do Distrito Federal 

(HBDF), com capacidade para 855 leitos, dos quais, 482 são leitos cirúrgicos, conforme 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Os resultados deste estudo demonstraram, 

na percepção dos profissionais, fragilidade nos valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam a cultura de segurança em uma organização de saúde. Foi 
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observado distanciamento da gestão do hospital e gestão da unidade, em relação aos 

profissionais, condições precárias de trabalho e cultura de segurança negativa. Diante de tais 

resultados foram sugeridas intervenções consistentes nestes aspectos, para proporcionar um 

ambiente seguro para profissionais e pacientes. 

 Fermo, Radunz, Rosa e Marinho (2016), pesquisaram sobre atitudes profissionais para 

cultura de segurança do paciente em unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO), em 

Santa Catarina, com o objetivo de identificá-las. O estudo revelou que as atitudes dos 

profissionais relacionadas à dimensão satisfação no trabalho têm contribuído com a segurança 

do paciente na unidade de TMO investigada. No entanto, as atitudes que contemplam às 

dimensões “clima de segurança”, “clima de trabalho em equipe”, “condições de trabalho”, 

“percepção do estresse” e “percepção sobre a gerência da unidade e do hospital” necessitam 

de intervenções que as potencializem. 

 Um estudo publicado no primeiro semestre deste ano por Alves (2016), intitulado 

“Ambiente de trabalho da enfermagem, segurança do paciente e qualidade do cuidado em 

hospital pediátrico”, objetivou descrever as características do ambiente de trabalho, as atitudes 

de segurança, a qualidade do cuidado, mensuradas pela equipe de enfermagem das unidades 

pediátricas, e, analisar a evolução dos indicadores assistenciais e de desempenho hospitalar.  

 O cenário era um hospital privado, pediátrico, de médio porte, que presta atendimento 

de alta complexidade, localizado no município de São Paulo, SP, Brasil, e atende crianças e 

adolescentes de zero a 18 anos. Possui 108 leitos distribuídos em 11 unidades de internação e 

28 leitos de terapia intensiva pediátrica em duas unidades, que são atendidos por uma equipe 

de 195 profissionais de enfermagem. 

 A presença de atitudes de segurança no ambiente de trabalho foi avaliada com a 

aplicação do Safety Attitudes Questionnaire – Short form 2006 (SAQ). A qualidade do 

cuidado oferecida nas unidades pediátricas foi avaliada por meio de uma pergunta aos 

profissionais de enfermagem: “Como você avalia a qualidade do cuidado de enfermagem 

prestado ao paciente em sua unidade?”, mensurada por meio de uma escala Likert, em que (1) 

muito ruim, (2) ruim, (3) boa e (4) muito boa. O ambiente de cuidado na instituição foi 

considerado favorável à prática profissional de enfermagem. Os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem avaliaram positivamente a qualidade do cuidado oferecido em suas 

unidades, contudo a presença de atitudes que favorecem a segurança do paciente foi apontada 

apenas em relação à satisfação dos profissionais com o trabalho. Os indicadores apontam 

tendência à diminuição dos índices de úlcera por pressão e de flebite, bem como redução da 

taxa de permanência hospitalar (ALVES, 2016). 
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2.5 A CRIANÇA HOSPITALIZADA E O GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é considerada criança o 

cidadão que tem até 12 anos incompletos. Aqueles com idade entre 12 e 18 anos são 

adolescentes. O ECA define que crianças e adolescentes têm direito à vida, saúde, 

alimentação, educação, esporte, cultura e liberdade. Esses cidadãos têm direito, ainda, ao 

atendimento prioritário em postos de saúde e hospitais e devem receber socorro em primeiro 

lugar no caso de acidente de trânsito, incêndio, enchente ou qualquer situação de emergência 

(BRASIL, 1990). 

 O ECA dispõe ainda no Título II – Dos Direitos Fundamentais, Capítulo I – Do direito 

à vida e à saúde, no art. 12, que: “Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 

proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou 

responsáveis, nos casos de internação de criança ou adolescente” (BRASIL, 1990). 

 Mais do que um direito conquistado, a permanência da família ao lado da criança 

hospitalizada tem impacto positivo na sua recuperação, pois atende as necessidades de 

conforto e segurança da criança, reforça informações pertinentes sobre a mesma e facilita a 

tomada de decisão quanto à realização de procedimentos necessários (FONSECA, 2013, p. 

138). 

 Wong, 2011 reforça que o papel da enfermagem pediátrica é estar envolvida em todos 

os aspectos do crescimento e do desenvolvimento da criança e da família, independente de sua 

atuação, seu foco primordial será sempre o bem-estar da criança e da família. (WONG; 

HOCKENBERRY; WILSON, 2011, p. 12). 

 Outra importante política pública que norteia a atenção à saúde da criança é a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), instituída pela Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015. Em seu art. 4º, a 

PNAISC é orientada por oito princípios, com destaque especial a: direito à vida e à saúde; 

prioridade absoluta da criança; ambiente facilitador à vida e humanização da atenção. E ainda, 

em seu art. 5º, relaciona 9 diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos, programas, 

projetos e ações de saúde voltadas para crianças, onde entre outros, prioriza o fomento à 

autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família; qualificação da força de trabalho 

do SUS; planejamento e desenvolvimento de ações; incentivo à pesquisa e à produção de 

conhecimento (BRASIL, 2015).  

 Tais diretrizes da PNAISC corroboram os eixos do Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP) como participação do paciente e família na segurança do paciente, 
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treinamento constante dos profissionais de saúde, planejamento de ações e estratégias 

voltadas para a segurança do paciente e, principalmente, incentivo às pesquisas voltadas para 

a segurança do paciente, e nesse caso, em relação à clientela pediátrica. 

 Várias são as situações que levam a hospitalização da criança e independente do 

motivo, pode causar uma experiência negativa, gerando desconforto físico, moral, espiritual e 

até mesmo o medo da morte (FONSECA, 2013). A mesma situação de conflitos de 

sentimentos poderá ocorrer na família da criança hospitalizada. Dessa forma, uma maneira 

conciliadora desses conflitos de sentimentos, sem dúvida, se dá pela incorporação da família 

no cuidado à criança. Pode-se então dizer que na enfermagem pediátrica, o cuidado focado na 

família é uma ideologia que além de cuidar da criança, também considera a sua família como 

unidade de cuidado (FONSECA, 2013, p. 99). 

 Não se pode esquecer que a garantia de um cuidado seguro e livre de danos ao 

paciente pediátrico vai além de leis, estatutos e diretrizes. Os profissionais de saúde, em 

especial a equipe de enfermagem, precisam se especializar e se atualizar periodicamente na 

prestação de cuidados à clientela pediátrica, em todos os níveis da assistência. Não menos 

importante, a cultura organizacional da instituição e o papel dos gestores estão inegavelmente 

inseridos nesse processo. 

 Estudos apontam que a probabilidade da ocorrência de erros com potencial para causar 

danos seja três vezes maior em crianças hospitalizadas, quando comparadas com os pacientes 

adultos. Um estudo concluído em 2014, por uma farmacêutica, em enfermarias pediátricas de 

um hospital público no Rio de Janeiro, apontou que quase 67% dos erros se referem ao 

preparo e mais de 87% são erros relacionados à administração de medicamentos. E a maioria 

dos erros está relacionada aos processos de trabalho e não ao profissional isoladamente. Os 

erros de administração medicamentosa são um grave problema de saúde pública, ocorrem em 

todas as etapas do sistema de medicação, trazendo prejuízos tanto para o paciente e seus 

familiares quanto para os profissionais e sistemas de saúde (BAPTISTA, 2014). 

 Inúmeros fatores estão envolvidos no processo de medicação em pediatria, tais como 

necessidade de cálculo individualizado da dose que é baseado na idade, peso e superfície 

corpórea da criança, escassez de medicamentos parenterais com formulações para uso 

pediátrico e que pela sua complexidade no manuseio predispõem a ocorrência de falhas 

(FONSECA, 2013, p. 273). 

 Wegner e Pedro (2012) dizem que a hospitalização infantil com foco no cuidado, 

precisa ser repensada, rediscutida e reorientada pelos envolvidos, ou seja, os profissionais, as 

famílias, os gestores e a própria criança. Eles dizem ainda que: “Estamos vivenciando uma 
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transformação mundial voltada para a segurança do paciente no cenário de atenção à saúde. A 

assistência à criança e ao adolescente está inegavelmente inserida nesse processo” 

(WEGNER; PEDRO, 2012). 

 A enfermagem é estatisticamente uma das maiores forças de trabalho em saúde no 

Brasil e no mundo e, portanto deve assumir essa posição privilegiada em prol da segurança do 

paciente, já que, e apesar de tudo que se tem feito, milhares de indivíduos ainda são vítimas 

de erros no Brasil e no mundo (PEDREIRA; HARADA, 2009, p. 24). 

 Kurcgant (2015) afirma que os objetivos do trabalho gerencial do enfermeiro são a 

organização do trabalho e os recursos humanos de enfermagem. Para isso se faz necessário a 

utilização do planejamento, do dimensionamento de pessoal de enfermagem, do recrutamento 

e seleção de pessoal, da educação continuada, da supervisão, da avaliação de desempenho, da 

força de trabalho, dos materiais, equipamentos e instalações e dos diversos saberes 

administrativos (KURCGANT, 2015, p. 6). O processo de trabalho de gerência na prática de 

enfermagem está direcionado por uma finalidade imediata, que é organizar o trabalho, e 

mediata, de desenvolver condições para a realização do processo do cuidar individual e 

coletivo (CASTELLANOS; RODRIGUES; ALMEIDA; ROSA apud KURCGANT, 2015, p. 

9). 

 Na Administração em Enfermagem, a competência é entendida como condicionante da 

realidade, ela se reflete na gerência como a estratégia de mudança em prol da qualificação da 

assistência como finalidade primária do trabalho de enfermagem (FLEURY; FLEURY apud 

SADE; PERES; WOLFF, 2014). Portanto competência pode ser entendida como mobilização 

de conhecimentos, habilidades e atitudes no contexto laboral. 

 Peres, Cunha, Kalinowski e Montezeli (2011) consideram que a competência gerencial 

do enfermeiro precisa se iniciar ainda no processo acadêmico, sendo norteada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2001) que em 

seu artigo 4º refere que a formação do enfermeiro objetiva desenvolver os conhecimentos para 

o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de 

decisão, comunicação, liderança, administração/gerenciamento e educação permanente 

(BRASIL 2001 apud PERES; CUNHA; KALINOWSKI; MONTEZELI., 2011 p. 15). 

 Frente as mudanças ocorridas no mundo dos negócios, novos padrões de gerência do 

enfermeiro foram requeridos para atender e ao enfoque/paradigma da atenção integral à saúde. 

Estes novos padrões incluem as competências de ensino-aprendizagem, gestão de recursos, 

gestão integrada de processos, flexibilidade, criatividade, foco no cliente, aquisição de 

conhecimentos, compromisso, empreendedorismo, negociação e visão estratégica (FELLI; 

http://bdpi.usp.br/result.php?search%5b%5d=authorUSP.keyword:%22CASTELLANOS,%20BRIGITTA%20ELZA%20PFEIFFER%22
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PEDUZZI; KURCGANT; CIAMPONE, 2011; BALSANELLI; FELDMAN; RUTHERS; 

CUNHA, 2011 apud SADE; PERES; WOLFF, 2014). 

 Portanto, atualmente, a ideia de competência tem evoluído para a compreensão da 

capacidade de se obter resultados por meio da transformação de conhecimentos. A 

competência gerencial do enfermeiro atualmente se consolida na ideia que haja coerência 

entre a sua trajetória acadêmica, o mercado de trabalho e a atitude dos profissionais atuantes 

(PERES; CUNHA; KALINOWSKI; MONTEZELI., 2011, p. 18). 

 Espera-se que o enfermeiro utilize suas competências para desenvolver atividades 

gerenciais no seu processo de trabalho, focando no cuidado de qualidade aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). É importante o que o enfermeiro execute o gerenciamento 

com foco no cuidado e não apenas gerenciamento com foco nas unidades de trabalho, ou seja, 

as tendências de gerência contemporânea para se estabelecerem precisam que o enfermeiro 

compreenda que administrar também é cuidar PERES; CUNHA; KALINOWSKI; 

MONTEZELI, 2011, p. 17). 

 Pedreira e Harada (2009) afirmam que a enfermagem ocupa posição de destaque na 

atenção à saúde da população, uma vez que, se encontra de modo mais contínuo e próximo do 

paciente, a chamada linha de frente na prestação do cuidado, mantendo-se em posição 

vantajosa para mitigar a possibilidade de erros atingirem o paciente e proporcionar a 

segurança do paciente. Em contrapartida, instituições que não investem em boas condições de 

trabalho para a enfermagem, tendem a colocar seus pacientes em vulnerabilidade para a 

ocorrência de erros (PEDREIRA; HARADA, 2009, p. 24). 

 Sem dúvida, as boas práticas de enfermagem se sustentam no ambiente de trabalho e 

para isso as instituições de saúde precisam desenvolver e manter uma cultura onde haja 

espaço para discutir metas de segurança, com a mesma importância que os gestores discutem 

metas de atendimento, de assistência e financeira. Os investimentos devem focar nas pessoas 

que são cuidadas e as que cuidam (PEDREIRA; HARADA, 2009, p. 31). 

 É importante para a enfermagem, na busca de resultados positivos, trabalhar em 

ambientes com cultura organizacional focada no atendimento das necessidades do paciente e 

da sua família, pois assim realizará cuidados de modo eficaz, efetivo, qualificado, oportuno e 

seguro, fundamentados na melhor informação científica (COMMITTEE ON QUALITY 

HEALTH CARE IN AMERICA, 2001 apud PEDREIRA; HARADA, 2009 p. 31). 
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2.6 CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL COMO SUBSÍDIOS PARA CULTURA E 

CLIMA DE SEGURANÇA 

 

 No ano de 2004, o Comitê Europeu de Saúde elencou dez componentes essenciais à 

prevenção dos riscos provenientes da assistência à saúde; dentre estes a promoção da cultura 

de segurança por meio da sensibilização dos profissionais de saúde (NATIONAL PATIENT 

SAFETY AGENCY, 2004). 

 É importante entender sobre as bases da cultura de segurança para melhor 

compreensão da relevância do assunto. Neste contexto, a cultura organizacional constitui-se 

como um dos pilares da cultura de segurança. 

 Cultura organizacional é definida como o conjunto de crenças, valores, normas e 

expectativas que mantém os membros de uma organização unidos (CROW; HARTMAN, 

2002). A mensuração da cultura organizacional ocorre a partir do clima organizacional, e este 

elemento diferencia uma instituição de outra, bem como influencia os comportamentos, 

motivações, produtividade e satisfação profissional (CARVALHO; GÖTTEMS; PIRES; 

OLIVEIRA,, 2015). 

 A cultura organizacional pode ser compreendida como um conjunto de valores, 

convicções, objetivos, normas, rituais e formas de resolver problemas compartilhados por 

seus membros (KURCGANT, 2015, p. 17). 

 A partir do conceito de cultura organizacional tem-se a abordagem de cultura e clima 

de segurança, de interesse para a área de saúde. 

 Neste sentido, o conceito de cultura de segurança foi adaptado para atender às 

demandas das instituições de saúde, e definida por Nieva e Sorra (2003, p. 18) como “produto 

de valores e 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”. 

 Sabe-se que a eficácia da cultura de segurança depende da colaboração dos diversos 

membros de uma organização. Contudo, implementar estratégias com este foco demanda a 

instauração de políticas institucionais, além de ser essencial a identificação dos fatores que 

impedem a formação da cultura de segurança (CARVALHO; GÖTTEMS; PIRES; 

OLIVEIRA, 2015). 

 Em 2004, a National Patient Safety Agency do Reino Unido elaborou o documento 

“Seven Steps to Patient Safety” com a finalidade de servir como um guia para o planejamento 
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de atividades relacionadas à segurança do paciente. O primeiro passo consistia na construção 

da cultura de segurança, além dos benefícios apontados e a seguir apresentados: 

 Impacto positivo no funcionamento da organização; 

 Análise das falhas com vistas à melhoria da assistência; 

 Ciência da equipe sobre os erros e a possibilidade de erros; 

 Redução da recorrência e severidade dos erros, por meio de capacitações das equipes; 

 Redução dos danos ao paciente por meio de medidas preventivas e comunicação; 

 Redução do estresse, culpabilidade e falta de confiança por parte da equipe de saúde; 

 Redução do retorno de pacientes por iatrogenias; 

 Redução dos custos extra tratamento; 

 Redução de custos antes designados para a resolução de queixas e reclamações; e 

 Diminuição dos custos sociais. 

 O documento também destaca que a construção de uma cultura de segurança depende 

da consciência deque os processos em uma instituição de saúde podem ir mal e, neste caso, os 

profissionais deverão ter a capacidade de reconhecer os erros e aprender com estes com vistas 

à melhorias na assistência à saúde (NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, 2004). 

 Na área de saúde, há escassa literatura sobre cultura de segurança nas instituições 

hospitalares. Reason (1995) e Cooper (2000) consideram que a cultura de segurança na 

instituição hospitalar está relacionada também com a cooperação de ações individuais e 

grupais, com o objetivo de minimizar a ocorrência de danos ao paciente. 

 Entre os vários conceitos, percebe-se que os verbos cooperar, interagir e partilhar são 

muito usados, o que significa que a essência da cultura de segurança está na colaboração 

mútua dos membros de toda a organização. 

 É importante destacar que na literatura, os termos cultura de segurança e clima de 

segurança surgem frequentemente como sinônimos (COX, 1998; FLIN, MEARNS, 

O'CONNOR e BRYDEN, 2000). A principal característica que os diferencia é que o segundo 

é a medida temporal do primeiro e pode ser avaliado por meio da percepção dos profissionais 

quanto a cultura de segurança de sua instituição. Zohar (2003) e Flin, Mearns, O'connor e 

Bryden (2000) definem o clima de segurança como um conjunto de crenças e percepções dos 

trabalhadores sobre a segurança no local de trabalho. 

 Sexton, Helmreich, Neilands, Rowan, Vella, Boyden et al. (2006) afirmam que o clima 

é o componente mensurável da cultura de segurança e pode ser avaliado por meio da 

percepção dos profissionais, uma vez que atitudes e valores são mais difíceis de serem 

avaliados. 
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 O termo Clima de Segurança ou Safety Climate tem sido amplamente discutido na 

literatura da área de segurança do paciente e utilizado como sinônimo de cultura. Clima de 

segurança pode ser definido, como a medida temporal do estado da cultura de segurança da 

instituição e pode ser medido pelas percepções individuais sobre as atitudes da organização 

quanto à cultura de segurança (GONZÁLEZ-ROMÁ; PEIRÓ; LLORET; ZORNOZA, 1999). 

 Sabe-se que nas indústrias de petróleo e energia nuclear, a percepção positiva do clima 

de segurança está associada com a diminuição de acidentes envolvendo os trabalhadores. Na 

área de saúde, o clima de segurança positivo está associado com a adoção de comportamentos 

seguros e diminuição de eventos adversos, diretamente relacionados com a segurança do 

paciente (GERSHON; STONE, BAKKEN; LARSON, 2004). Para o Instituto de Medicina 

dos Estados Unidos, trabalhadores “seguros” implicam em pacientes “seguros” (INSTITUTE 

OF MEDICINE, 1999). 

 Flin, Mearns, O'connor e Bryden (2000) identificaram os principais fatores que estão 

diretamente associados à adoção de comportamentos seguros e, consequentemente, à 

diminuição de eventos adversos: Atitudes da gerência quanto às questões de segurança, 

presença de políticas de prevenção de riscos e a pressão no ambiente de trabalho, foram os 

três principais fatores associados a tais eventos. Com o mesmo objetivo Glendon e Stanton 

(2000) investigaram os principais fatores associados com eventos adversos e encontraram: 

falha na investigação de acidentes, comunicação e treinamento insuficientes e carência de 

políticas de prevenção de riscos. 

 Corbellini, Schilling, Frantz, Godinho e Urbanetto (2011) dizem que na tentativa de 

estabelecer um ambiente seguro e evitar a ocorrência de erros, a cultura de segurança do 

paciente preconiza que os incidentes ocorridos sejam relatados e notificados, possibilitando 

sua análise para que as instituições possam adotar práticas preventivas e educacionais 

fundamentadas. Para que a notificação dos eventos ocorra, é recomendável que o método de 

punição frente ao erro seja abolido, uma vez que o medo perante a repressão dificulta que os 

trabalhadores assumam tais acontecimentos. 

 Carrera (2013) em seu estudo, fala que Ardern (2012) reporta a cultura de segurança 

do paciente, às atitudes individuais como organizacional, e afirma que estas implicam no 

desenvolvimento de uma cultura de segurança em um local de trabalho. Consequentemente, 

cada organização precisa considerar esses fatores no desenvolvimento e na criação de uma 

cultura de segurança que se adapte a organização e aos indivíduos (ARDERN, 2012 apud 

CARRERA, 2013, p. 32-33). Destaca ainda sete fatores como determinantes para caracterizar 

as organizações que têm cultura de segurança positiva: 
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 Compromisso em todos os níveis: a organização adota segurança e saúde como um 

valor primordial e se preocupa com a força de trabalho; 

 Ambiente e atitude: gestão de risco, segurança e saúde são tratadas como um 

investimento, não um custo, mas como uma forma de melhorar o desempenho da 

organização; 

 Segurança e saúde fazem parte da melhoria contínua: organização pode identificar os 

incidentes e desenvolver estratégias para resolver e fortalecer o desempenho de 

segurança; 

 Formação e informação são fornecidas para todos: os profissionais que recebem 

treinamentos regulares e contínuos sobre segurança têm maior probabilidade de 

estarem vigilantes às questões de segurança e saúde, e de como as suas ações podem 

afetar a si e aos outros; 

 Necessidade de um sistema para análise e prevenção do risco: avaliações da cultura de 

segurança através da percepção dos profissionais e traçar estratégias de melhorias a 

partir desses resultados; 

 Um ambiente livre da cultura punitiva: a cultura da culpabilidade, a cultura do medo, 

funciona como um obstáculo à cultura de segurança e que a cultura de confiança se 

estabeleça. Os profissionais devem ser incentivados a notificarem incidentes 

ocorridos; 

 Organização reconhece o sucesso: reconhecimento, recompensas, incentivos, reforço e 

realimentação são importantes. Cultura de segurança é sobre como melhorar a 

segurança e a gestão da saúde com uma visão holística de toda a organização e da 

importância e o respeito à vida. 

 Criado em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP/MS) tem 

quatro eixos: 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. A cultura 

de segurança do paciente é elemento que perpassa todos esses eixos (BRASIL, 2013d). 

 Conceitos de cultura de segurança do paciente na Portaria nº 529/2013: 

 

 

Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 

cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela 

segurança de seus colegas, pacientes e familiares. 

Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. 

Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos 

problemas relacionados à segurança. 
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Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado 

organizacional. Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para 

a manutenção efetiva da segurança (BRASIL, 2013d). 

 

 

 Para a implementação da cultura de segurança, é fundamental a escolha de um modelo 

teórico adequado para guiar o processo de modificação de cultura (CARVALHO, 2011). A 

seguir serão apresentados os principais modelos teóricos que fundamentam a implantação da 

cultura de segurança, bem como os métodos para a sua análise. 

 

2.7 MODELOS DE CULTURA E SUA CONTRIBUIÇÃO NA SAÚDE 

 

 Nas últimas décadas, várias são as tentativas de desenvolvimento de um modelo 

teórico que fundamente a implementação da cultura de segurança. Neste estudo destacam-se 

os mais pertinentes para aplicação em instituições de saúde. 

 As práticas de trabalho seguro são apoiadas pelo feedback estimulante realizado pelos 

pares e gerentes. Ele ainda destaca que ações seguras estão fundamentadas na interação 

dinâmica entre três conjuntos de fatores: ambientais, comportamentais e pessoais. Em fatores 

ambientais têm-se os equipamentos, ferramentas, máquinas, limpeza/organização e 

temperatura. Em fatores comportamentais têm-se as práticas seguras e inseguras no trabalho, 

a comunicação, o treinamento e a preocupação com a segurança. Em fatores pessoais têm-se 

os conhecimentos, as habilidades, a inteligência, as atitudes e as crenças de cada indivíduo. 

 Para a área de saúde, ainda não há um modelo ideal de cultura de segurança, mas é 

consenso na literatura que existe uma dinâmica recíproca entre os fatores psicológicos, 

comportamentais e situacionais como fundamentos da cultua de segurança. 

 Cooper (2000) desenvolveu um modelo abrangente de cultura de segurança baseado 

no modelo de Determinismo Recíproco de Bandura (1986). De acordo com esse modelo, a 

cultura de segurança é o produto de interações entre os fatores psicológicos (atitudes e 

percepções dos trabalhadores e podem ser avaliados por meio de questionário), os fatores 

comportamentais (a comunicação entre a equipe e comportamentos de segurança) e por 

último, fatores situacionais (o ambiente, maquinário, ferramentas a temperatura e iluminação) 

(COOPER, 2000). Esse modelo reflete a natureza dinâmica da cultura de segurança, assim 

como enfatiza a inter-relação entre os três fatores. 
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Figura 1-Modelo de interações recíprocas de cultura de segurança

 

Fonte: COOPER (2000), p. 120. 

 

 O modelo da Cultura Informada (Informed Culture) de James Reason (1990) enfatiza 

que a cultura de segurança apresenta três características: a primeira é uma cultura justa (as 

pessoas percebem quais são as diferenças entre o comportamento aceitável e o inaceitável). O 

autor orienta que não haja punições ao cometer erros, mas, violações de regras não podem ser 

toleradas. A segunda característica é a cultura de relato (as pessoas devem ser encorajadas a 

falarem sobre os erros e relatá-los. O sistema de registros assegura a confidencialidade e ajuda 

no desenvolvimento da confiança entre trabalhadores e gerentes). E por último, a cultura de 

aprendizagem (onde todos estejam dispostos a aprender com os erros cometidos, conhecer as 

causas, investigar as falhas do sistema e implementar soluções). 

 Tendo como base que as instituições de saúde são empresas de alto risco, bem como o 

caráter multifatorial das falhas em segurança, o modelo de Reason tem sido o modelo de 

avaliação de cultura de segurança mais adaptado para o cenário da saúde. Tal modelo é mais 

bem compreendido quando comparado ao modelo do Queijo Suíço. Como se sabe, o queijo 

suíço possui diversos furos e o modelo faz uma analogia das barreiras necessárias para evitar 

as injúrias ao paciente com as fatias do queijo cheias de “falhas” ou de “buracos”. De acordo 

com o modelo, para a ocorrência de um evento é necessário o alinhamento de diversos 

“buracos” como, p.e., falhas de gerenciamento, descuido dos profissionais, comportamentos 

inseguros, entre outros. 
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Figura 2 - Modelo Queijo Suíço de  James Reason 

 

Fonte: Reason, 1990. 

 

 O modelo de Reason considera não somente os indivíduos envolvidos nos eventos, 

mas também as condições de trabalho, falhas latentes e falhas ativas. Segundo o autor os 

eventos acontecem como consequência de dois tipos de falhas: latentes (associadas às 

decisões gerenciais e ao processo organizacional da instituição) e ativas (associadas às ações 

inseguras individuais, e têm efeito imediatamente adverso, como omissões, lapsos, falhas da 

memória e violação de regras) (REASON, 1990). 

 Vincent, Adams e Stanhope (1998) desenvolveram um novo modelo também adaptado 

para as instituições de saúde. Eles incorporaram ao modelo outros fatores, os quais nomeiam 

como fatores contribuintes. Esses fatores são componentes importantes no cenário da saúde e 

influenciam a prática clínica, tais como: características dos pacientes, trabalho em equipe, 

fatores organizacionais, ambiente de trabalho e fatores individuais dos profissionais da equipe 

(VINCENT, ADASMS e STANHOPE, 1998). 
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Figura 3 - Modelo de acidente organizacional de Reason (adaptado por Vicent, Adams e 

Stanhope, 1998) 

 
Fonte: CARVALHO (2011), p. 31. 

 

 Conforme figura acima, o modelo de Vincent, Adams, Stanhope (1998), os fatores 

contribuintes estão apresentados em ordem de importância. Segundo os autores, fatores 

relacionados ao paciente são condições de saúde, de personalidade, sociais, assim como a 

qualidade da comunicação da equipe com o mesmo. Os fatores relacionados à equipe são a 

comunicação verbal e escrita, supervisão e treinamento de novos membros e a estrutura da 

equipe multiprofissional. Os fatores tecnológicos e de tarefas estão relacionados com a 

capacidade dos profissionais em usar protocolos, bem como testar e validar resultados na 

prática clínica (VINCENT, ADASMS e STANHOPE, 1998). 

 Segundo os autores, tais fatores afetam diretamente a qualidade do cuidado. Os fatores 

individuais dos profissionais, tais como motivação, conhecimentos, habilidades e saúde física 

e mental também assumem papel importante na hierarquia dos fatores contribuintes para os 

eventos adversos. Por fim, os fatores relacionados ao ambiente de trabalho relacionam-se com 

a carga de trabalho, quantitativo de pessoal e combinação de competências, disponibilidade e 

manutenção de equipamentos e apoio administrativo e de gestão (VINCENT, ADASMS e 

STANHOPE, 1998). 

 Baseando-se no modelo da figura 3o Dr. Eric Thomas e sua equipe, pesquisadores do 

Centro de Excelência para Segurança do paciente, da Universidade do Texas (UTH), 

desenvolveram o Safety Attitudes Questionnaire – Short Form2006 (ANEXO A) e em 2012 

foi realizada a Adaptação Transcultural do SAQ – Questionário de Atitudes de Segurança, 
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para a língua portuguesa, após o mesmo ser traduzido e validado pela Doutoranda Rhana 

Emanuelle em sua tese de doutorado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (CARVALHO, 2011) 

 Carvalho (2011) diz que o SAQ, instrumento utilizado neste estudo, é uma ferramenta 

importante de análise de falhas latentes e fatores contribuintes, ou seja, falhas que não são 

perceptíveis visualmente, mas que podem contribuir para a ocorrência de eventos adversos 

com o paciente. 

 Na área de saúde, os resultados de pesquisas sobre questões de segurança possuem 

objetivos diferentes em relação a outras instituições consideradas de alto risco. Nas 

instituições de saúde, resultados positivos quanto às questões de segurança refletem não 

somente na diminuição de acidentes envolvendo funcionários, mas também na garantia de 

uma assistência livre de danos ao paciente. 
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CAPÍTULO 3  

 

MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

3.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 O estudo está pautado no cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde/MS (CNS) e Plataforma Brasil, que regulamenta a 

pesquisa envolvendo seres humanos, a qual incorpora sob a ética do indivíduo e da 

coletividade, autonomia, não maleficência, beneficência e justiça visando assegurar os direitos 

e deveres dos sujeitos da pesquisa (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012b). 

 Para participar da pesquisa os participantes precisaram ler, concordar e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Todos os participantes ficaram com 

uma cópia do TCLE assinada por ambas as partes, assim como a pesquisadora. O referido 

termo consta no APÊNDICE A. 

 O projeto foi submetido à Plataforma Brasil em 9 de outubro de 2015 e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição proponente com CAAE nº 

50105115.0.0000.5264 em 17 de novembro de 2015 (ANEXO B). 

 

3.2 TIPO DE ESTUDO 

 

 Várias pesquisas surgiram nos últimos ano sobre a temática de segurança do paciente 

nas instituições de saúde no mundo inteiro e no Brasil, porém, poucas em instituições 

pediátricas. Este estudo se propõe a investigar a cultura de segurança na percepção da equipe 

de enfermagem de uma instituição pediátrica federal do Rio de Janeiro. Dentre outros 

aspectos será avaliada a percepção dos profissionais de enfermagem quanto ao clima de 

trabalho em equipe, satisfação profissional, condições de trabalho, fatores estressores, além 

das especificidades da estrutura organizacional das áreas da instituição, onde cada área 

apresenta dinâmica própria e pode ser avaliada individualmente. 

 Este é um estudo observacional, transversal e descritivo de abordagem quantitativa. 

Em estudos observacionais (não experimental) o pesquisador observa e mede características 

dos sujeitos, objetos do estudo, sem, no entanto, os modificar. Os estudos transversais são 

utilizados para estimar a frequência com que um evento ocorre em determinada população, 

além dos seus fatores associados. Os dados são observados, medidos e colhidos num único 
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ponto no tempo, e as informações sobre a exposição e o desfecho são obtidas 

simultaneamente para cada um dos participantes (PEREIRA, 2006). 

 Ainda segundo Pereira (2006), os estudos descritivos objetivam informar sobre a 

distribuição de determinado evento, numa população, em termos quantitativos. O pesquisador 

deve apenas observar como o evento ocorre e expressar as frequências de modo apropriado. 

 A essência deste tipo de estudo é a adequada distribuição de frequências, utilizada para 

alcançar os seguintes objetivos: identificar grupos de risco, o que informa sobre as 

características e necessidades de segmentos populacionais que podem beneficiar-se de 

medidas saneadoras; e propor explicações para as variações de frequências, fundamentando a 

continuidade de pesquisas sobre o assunto, por meio de estudos analíticos (PEREIRA, 2006). 

 Como instrumento de coleta de dados será utilizado o questionário “Safety Attitudes 

Questionnaire” (SAQ) - Short Form 2006 para mensurar o clima de segurança percebido 

pelos profissionais. Está disponível em mais de 7 idiomas e já foi administrado em 1.300 

hospitais dos EUA, Europa e Oceania. Em 2012 foi traduzido e validado para o português 

(CARVALHO, 2011). 

 

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 O cenário do estudo será a Unidade de Paciente Internados (UPI). Essa Unidade é 

composta atualmente por 5 enfermarias,  sendo 3 enfermarias de pediatria clínica com  24 

leitos (2 de lactentes, com 8 leitos cada e 1 enfermaria com pacientes crônicos, também com 8 

leitos), 1 enfermaria cirúrgica com 8 leitos, e 1 enfermaria onco-hematológica com 6 leitos. 

No total, a instituição conta, atualmente, com 38 leitos ativos para internação em enfermarias. 

 Conforme tabelas a seguir pode-se observar a média de permanência hospitalar, obtida 

através da seguinte fórmula: 

 

MÉDIA DE PERMANÊNCIA    =             nº de pacientes-dia durante determinado período 

HOSPITALAR                                nº de pacientes saídos (altas + transferência) no mesmo período 

 

 Como mostra a Tabela 1, observa-se a média de permanência dos pacientes internados 

na UPI (Enfermarias A, B, C e D), nos primeiros 4 meses do ano.   

 

 

 

 

 



51 

Tabela 1 – Média de permanência hospitalar UPI (Enfermarias A, B, C e D), IPPMG/UFRJ. 

Jan-abr, 2016 

 

2016 

Enfermaria A Enfermaria B Enfermaria C Enfermaria D 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Janeiro 174 15 11,6 186 16 11,6 168 20 8,4 38 40 0,95 

Fevereiro 144 18 8,0 173 10 17,3 185 14 13,2 56 58 0,97 

Março 197 24 8,2 221 26 8,5 228 21 10,9 77 83 0,93 

Abril 215 25 8,6 229 16 14,3 225 31 7,3 71 99 0,72 

Fonte: Núcleo interno de regulação (NIR). 2016. 
 

 Na Tabela 2, observa-se a média de permanência dos pacientes internados na UPI 

(Enfermarias H, Emergência), além da UTI, nos primeiros 4 meses do ano.   

 

Tabela 2 – Média de permanência hospitalar UPI (Enfermaria H), Emergência e UTI, 

IPPMG/UFRJ. Jan-abr, 2016 

 

2016 

Enfermaria H Emergência UTI 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº de 

pacientes 

saídos 

Média de 

permanência 

Janeiro 75 16 4,7 97 56 1,73 87 14 6,2 

Fevereiro 139 13 10,7 133 34 3,91 140 8 17,5 

Março 164 14 11,7 215 117 1,84 185 17 10,9 

Abril 146 16 9,1 305 142 2,15 168 18 9,3 

Fonte: Núcleo interno de regulação (NIR). 2016. 
 

 Na Tabela 3, abaixo, a média de permanência dos pacientes internados nos setores 

acima descritos. É um importante indicador do tempo médio que o paciente permanece 

internado no hospital e um indicador clássico de desempenho hospitalar. 

 

Tabela 3 – Média de permanência hospitalar UPI (Enfermarias A, B, C, H e D), UTI e 

Emergência, IPPMG/UFRJ. Jan-abr, 2016 

 

Média de permanência 

Mês A B C H D UTI EMERGÊNCIA 

Janeiro 11,6 11,6 8,4 4,7 1,0 6,2 1,7 

Fevereiro 8,0 17,3 13,2 10,7 1,0 17,5 3,9 

Março 8,2 8,5 10,9 11,7 0,9 10,9 1,8 

Abril 8,6 14,3 7,3 9,1 0,7 9,3 2,1 

Fonte: Núcleo interno de regulação (NIR). 2016. 
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 Na Tabela 4, é possível observar a taxa de ocupação hospitalar nas enfermarias da 

UPI, que mostra uma rápida avaliação do grau de utilização dos leitos operacionais nos 

primeiros meses do ano. Está bastante relacionado ao intervalo de substituição e a taxa de 

permanência. 

A taxa de ocupação é obtida através da seguinte fórmula: 

 

 TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR =      nº de pacientes dia em um período x 100  

                                                         nº de leitos dia no mesmo período  

  

Tabela 4 – Taxa de ocupação hospitalar UPI (Enfermarias). IPPMG/UFRJ.  Jan-abr, 2016. 

 

2016 

Enfermaria (A,B,C) Enfermaria D Enfermaria H UPI (A,B,C,D,H) 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº leitos 

dia 

Taxa 

Ocupação 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº leitos 

dia 

Taxa 

Ocupação 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº leitos 

dia 

Taxa 

Ocupação 

Nº 

pacientes-

dia 

Nº leitos 

dia 

Taxa 

Ocupação 

Janeiro 528 744 70,97 38 248 15,32 75 186 40,32 641 1178 54,41 

Fevereiro 502 696 72,13 56 232 24,14 136 180 75,56 694 1108 62,64 

Março 646 744 86,83 77 248 31,05 164 186 88,17 887 1178 75,30 

Abril 669 720 92,92 71 240 29,58 146 180 81,11 886 1140 77,72 

Fonte: Núcleo interno de regulação (NIR). 2016 

 

 A UPI está inserida em um hospital universitário federal pediátrico do município do 

Rio de Janeiro, que é considerada uma organização autárquica, autônoma, sem fins lucrativos, 

de natureza jurídica pública e patrimônio próprio. É uma instituição de referência nacional no 

atendimento primário, secundário e terciário em pediatria clínica e especialidades, além de 

cirurgias e onco-hematologia pediátrica. 

 O instituto tem como missão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em 

saúde, articuladas à assistência especializada às crianças e adolescentes do Rio de Janeiro, 

com excelência técnica, ética e humanizada, em consonância com os preceitos do SUS 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

 É uma instituição vinculada ao Ministério da Educação, tendo como objetivos 

produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados, também, para o 

fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde que contribuam para a melhoria da 

saúde e da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais 

e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde, da dignidade 

humana e da cidadania ampla como valores centrais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO, 2015). 
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 Criada em 1953 essa instituição nasceu com a missão de promover a saúde e o bem-

estar da criança e do adolescente, contribuindo para a formação de pessoal qualificado na área 

de saúde, com vistas a combater e tratar os grandes problemas da saúde pública 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

 Abriga, ainda, atividades que incluem o desenvolvimento de pesquisas; a prestação de 

serviços hospitalares e ambulatoriais de referência em saúde; o ensino e a formação de 

recursos humanos graduandos e pós-graduandos (residência médica e residência 

multiprofissional); a informação e a comunicação em saúde, ciência e tecnologia; o controle 

da qualidade de produtos e serviços; a implementação de programas sociais e parcerias 

técnicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

Entre os programas desenvolvidos destacam-se: o do núcleo de humanização do 

Programa Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS); o núcleo de 

Reabilitação e Desenvolvimento Neuropsicomotor (RDN) para promover a reabilitação de 

crianças com deficiências e/ou incapacidades através de trabalho de equipe multiprofissional; 

a Operação Sorriso do Brasil (OSB) que é uma Organização Não Governamental (ONG) 

internacional privada sem fins lucrativos, dedicada a reunir profissionais da área de saúde 

voluntários (enfermeiros, pediatras, anestesistas e cirurgiões plásticos) para operar crianças 

portadoras de lábio leporino e fenda palatina; o Programa Quixotes da Saúde que pretende 

sensibilizar, informar e mobilizar profissionais de saúde a refletir sobre o tabagismo em nossa 

sociedade, além de reflexões sobre o papel do pediatra na luta anti-tabágica na infância e na 

adolescência (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

 Como principais projetos da instituição, pode-se citar: o Projeto Biblioteca Viva em 

Hospitais (PBVH) vinculada ao Ministério da Saúde, fruto da parceria de três instituições que 

se preocupam com as condições de vida e de atendimento das crianças: O Ministério da 

Saúde, a Fundação Abrinq e o Banco Citibank. O projeto visa à melhoria da qualidade do 

atendimento a criança e ao jovem hospitalizado; e o Projeto Alunos Contadores de Histórias 

tem como objetivo oferecer aos alunos da graduação e pós-graduação da UFRJ um espaço de 

aprendizado e transformação durante o desenvolvimento de um trabalho de contação de 

histórias para pacientes atendidos no IPPMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO, 2016). 

 No acompanhamento pós-alta, foi criada, desde 1996, a Associação Saúde Criança 

RECOMEÇAR que é uma ONG com registro no Conselho Nacional de Assistência Social 

sem fins lucrativos, que atende crianças portadoras de doenças graves ou crônicas, 
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normalmente desnutridas, após alta hospitalar, e suas famílias de baixa renda, por um período 

médio de seis meses, prorrogável por outros seis, que tenham sido internadas no instituto.  

 O instituto mantém ainda um Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar; 

Comissões obrigatórias, conforme legislação vigente (com destaque para Comissão de 

Infecção Hospitalar, Comissão Transfusional, de Bioética, de Prontuários, de Óbito, de Ética 

em Pesquisa, Ética Médica, Ética do Servidor e a recém-criada, em setembro de 2016, 

Comissão de Ética de Enfermagem); Núcleo Interno de Regulação (NIR); Grupo de 

prevenção e combate do Câncer infanto-juvenil denominado Unidos pela Cura idealizado pelo 

Instituto Desiderata (responsável pela reforma e manutenção do ambulatório de 

quimioterapia); além de várias pesquisas clínicas que acontecem nas dependências do 

instituto. 

 Abaixo, observa-se, na Figura 4, um panorama do quantitativo de atendimento 

ambulatorial, internações na emergência, cirurgias, atendimento laboratorial e exames de 

imagem com comparativo no mesmo período de 2015. Nota-se um aumento significativo no 

atendimento em todos os setores no ano de 2016, o que é bastante positivo e gratificante para 

todos os profissionais envolvidos e principalmente para clientela pediátrica acompanhada no 

instituto e seus familiares. 

 

Figura 4 - INDICADORES, IPPMG/UFRJ. Junho, 2016. 

 

Fonte: Núcleo interno de regulação (NIR), 2016. 
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3.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os participantes foram abordados em seu local de trabalho, ou na saída do plantão 

noturno, ou no caso dos plantonistas diurnos e diaristas, em intervalos de descanso dos 

profissionais ou mesmo em momentos de pausa das atividades assistenciais. Optou-se por 

preenchimento dos questionários em salas reservadas, sempre na presença da pesquisadora 

para esclarecer as possíveis dúvidas que surgissem. Antes de começarem, a pesquisadora 

explicava sobre sua pesquisa, objetivos da pesquisa, contribuições e fornecia o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Alguns profissionais, que foram abordados mais de 3 

vezes e diziam não poder preencher o instrumento naquele momento, solicitaram o 

fornecimento do mesmo para preenchimento em casa. Eram marcados data e local para a sua 

devolução. 

 Os participantes são enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuem na 

Unidade de Pacientes Internados (UPI), ou seja, na pediatria clínica, cirúrgica e onco-

hematológica. Os enfermeiros atuam em 4 horários, a saber: plantões diurnos (das 7:00h às 

19:00h), plantões noturnos (das 19:00h às 7:00h), diaristas (das 7:00h às 13:00h) e tardistas 

(das 13:00h às 19:00h). O quantitativo é de 21 enfermeiros, e todos atuam em regime de 30h 

semanais. 

 Os técnicos e auxiliares de enfermagem atuam em escalas de plantão diurno (das 

7:00h às 19:00h), plantão noturno (das 19:00h às 7:00h) e diaristas (das 7:00h às 17:00h), 3 

vezes na semana. O total de profissionais escalados é de 54 técnicos de enfermagem e 6 são 

auxiliares de enfermagem. Todos atuam em regime de 30h semanais. 

 Os profissionais de enfermagem possuem vínculos diferenciados, tanto para 

enfermeiros como para técnicos. Em meados dos anos 90,quando a forma de ingresso desses 

profissionais na instituição, deixou de ser exclusivamente por concursos públicos. Naquele 

período, a contratação ocorreu através PEC (Programa de Educação Continuada) pela 

Universidade. 

 Em 2000, a forma de contratação era por cooperativas, e muito profissionais 

contratados através do PEC optaram por continuar pela cooperativa. A partir de 2009, com o 

término da existência das cooperativas na universidade, os profissionais egressos das mesmas 

passaram a ser chamados de extra quadros e ligados ao complexo hospitalar
*
. 

                                                 
*
 Estrutura média da universidade composta pela integração funcional das nove unidades, órgãos suplementares 

de serviços e institutos especializados do Centro de Ciências da Saúde que prestam assistência de saúde a 

pacientes ambulatoriais ou internados e atuam em ensino, pesquisa e extensão. 
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 Atualmente, quase 40% da equipe de enfermagem do hospital, em especial os setores 

assistenciais, é composta por profissionais com vínculo extra quadro. 

 A maioria dos profissionais de enfermagem do setor trabalha há muitos anos na 

mesma função e horário. Esse quadro de recursos humanos na UPI começou a mudar em final 

de 2014 com a chegada dos novos profissionais concursados. 

 Durante o ano de 2015, a instituição recebeu vários profissionais, com foco maior em 

médicos e profissionais de enfermagem. Infelizmente o quantitativo de profissionais de 

enfermagem encaminhados para o instituto ficou abaixo do solicitado, porém, a chegada 

desses profissionais contribuiu positivamente no dimensionamento de pessoal e na qualidade 

do cuidado prestado. 

 Em início de 2016, o instituto recebeu mais alguns profissionais de nível médio 

(auxiliares de enfermagem), referentes a um concurso realizado em 2015, pela Pró-Reitoria de 

Pessoal, e se destinava a cobrir a vacância desses profissionais no quadro da universidade. 

 

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalhem nas enfermarias 

pediátricas há pelo menos6 meses, independente do vínculo empregatício, dos horários de 

trabalho (escalas de serviços diurno e noturno) e que aceitem participar do estudo com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O critério de escolha dos 

profissionais a partir de 6 meses de trabalho na instituição, deve-se ao fato de os mesmos 

serem considerados fora do período de adaptação e, portanto, mais integrados à assistência de 

enfermagem prestada e às rotinas institucionais. 

 

3.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que estiverem de férias, licenças 

médicas, licenças especiais ou remanejados provisoriamente para outros setores nesse 

período. 

 

3.7 PRÉ-TESTE 

 

 Na segunda quinzena de janeiro de 2016 foi realizada uma aplicação piloto do 

questionário SAQ (Safety Attitudes Questionnaire) – Short Form 2006, com 13 profissionais 
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de enfermagem sendo, 5 enfermeiros, 2 técnicos e 3 auxiliares de enfermagem. Objetivou-se 

nessa etapa avaliar o tempo de preenchimento do instrumento e se o mesmo era facilmente 

compreendido pelos profissionais. 

 Os profissionais de enfermagem foram escolhidos por já terem atuado na UPI ou estar 

trabalhando naquele setor há pelo menos 6 meses. Eles foram abordados no local de trabalho 

e só participaram do pré-teste aqueles que concordaram. A pesquisadora explicou aos mesmos 

os objetivos do pré-teste e a forma de preenchimento do instrumento. 

 O tempo de preenchimento foi marcado por um cronômetro, e a pesquisadora 

permaneceu ao lado do profissional para esclarecer quaisquer dúvidas, caso fosse solicitado. 

No momento da entrega do instrumento a pesquisadora perguntava ao profissional se houve 

alguma dúvida ligada ao preenchimento do mesmo. 

 O tempo de preenchimento variou de 5 a 15 minutos, porém, a maioria preencheu em 

torno de 10 minutos. A maioria dos profissionais sugeriu aumentar a letra, o que foi atendido 

pela pesquisadora, porém, até o limite que mantivesse o instrumento em uma única página, 

conforme exigência do autor do SAQ. Os que demoraram mais, para preencher o instrumento, 

foram os profissionais de nível médio e que também relataram dificuldade de visualização do 

mesmo. 

 Em relação aos itens do SAQ, apenas 2 profissionais enfermeiros tiveram dúvidas 

referentes aos itens 24 a 28, onde as respostas de cada item deve ser dada em relação à 

administração da unidade e a administração do hospital. 

 Os profissionais que participaram do estudo piloto não participaram da pesquisa na 

fase de coleta de dados. 

 

3.8 SAFETY ATTITUDES QUESTIONNAIRE - SAQ 

 

 Foi aplicado o SAQ (Safety Attitudes Questionnaire) – Short Form 2006 entre os 

meses de fevereiro a maio de 2016 e o mesmo é composto por itens em forma afirmativa, a 

fim de mensurar o nível de concordância das afirmações. Ele que foi traduzido para o 

português como “Questionário de Atitudes de Segurança”, porém adota a mesma sigla em 

inglês, pelo fato de ser dessa forma, conhecido no meio acadêmico. O SAQ apresenta boas 

propriedades psicométricas (Cronbach 0,7 a 0,8), além de ser o instrumento de avaliação mais 

usado em outros países que se preocupam em avaliar o clima de segurança institucional ou de 

um setor específico (CARVALHO, 2011). 
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 Esse questionário é capaz de fornecer informação sobre os fatores que precisam ser 

implementados na instituição e influenciam no clima de segurança como, por exemplo, 

trabalho em equipe, satisfação no trabalho e condições de trabalho, sendo esses, indicadores 

importantes para a percepção da equipe de enfermagem na perspectiva do clima de segurança 

do paciente. 

 O SAQ é o instrumento mais sensível para avaliar as atitudes de segurança individuais 

e, já foi aplicado em mais de 500 hospitais nos Estados Unidos da América, Reino Unido e 

Nova Zelândia (APÊNDICE C). Quanto ao conteúdo, este instrumento é composto por duas 

partes. A primeira contém 41 questões, envolvendo a percepção sobre segurança do paciente; 

a segunda parte visa a coletar dados do profissional: cargo exercido, gênero, atuação principal 

e tempo de atuação. 

 Dessa forma, este instrumento mensura a percepção dos profissionais de saúde por 

meio de seis domínios: 1. Clima de Trabalho em Equipe: entendido como a qualidade do 

relacionamento e a colaboração entre os membros de uma equipe (itens 1 a 6); 2. Clima de 

Segurança: percepção dos profissionais em relação ao comprometimento organizacional para 

segurança do paciente (itens 7 a 13); 3. Satisfação no Trabalho: visão positiva do local de 

trabalho (itens 15 a 19); 4. Percepção do Estresse: reconhecimento de quanto os fatores 

estressores podem interferir na execução do trabalho (itens 20 a 23); 5. Percepção da 

Gerência: concordância das ações da gerência ou administração, tanto da unidade em que o 

profissional atua quanto do hospital como um todo (itens 24 a 29); e 6. Condições de 

Trabalho: percepção da qualidade do ambiente de trabalho (itens 30 a 33). Todavia, os itens 

14, 33, 34, 25 e 36 não fazem parte de nenhum domínio no instrumento original e, portanto 

foram incluídos aos domínios nos quais apresentaram maior correlação (CARVALHO, 2011) 

 A resposta de cada questão segue a escala de cinco pontos de Likert: A- discorda 

totalmente; B- discorda parcialmente; C – neutro; D- concorda parcialmente; E- concorda 

totalmente; e X- não se aplica. O escore final do instrumento varia de 0 a 100, no qual zero 

corresponde à pior percepção de atitudes de segurança pelos profissionais de saúde, e 100 à 

melhor percepção. São considerados valores positivos quando o total do escore é igual a 75 

(CARVALHO, 2011). 

 Quanto à pontuação, foi assim ordenada: A- discorda totalmente, vale 0; B - discorda 

parcialmente, vale 25; C - neutro, vale 50; D - concorda parcialmente vale 75, E - concorda 

totalmente, vale 100; e o X - não se aplica, vale 0. 

 Os escores são contados da seguinte forma: inicialmente os itens reversos são 

recodificados, ou seja, as respostas assinaladas como discordo totalmente, passam a ser 
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concordo totalmente, e, dessa forma, analogamente para os outros itens. As questões são 

ordenadas por domínios, assim, somam-se as respostas das questões de cada domínio e 

divide-se pelo número de questões de cada um. Por exemplo, o domínio “Percepção da 

Gerência” é composto por quatro questões; se o profissional respondeu neutro (50 pontos), 

concorda parcialmente (75 pontos), neutro (50 pontos) e discorda parcialmente (25 pontos), o 

valor total do escore neste domínio será 50, o resultado é obtido por meio do seguinte cálculo: 

(50 + 75 + 50 + 25) dividido por 4 = 50. Os valores acima de 75 expressam forte 

concordância dos profissionais em questões de segurança do paciente (CARVALHO, 2011). 

 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A amostra é composta por 55 profissionais que responderam ao SAQ, questionário 

composto por 41 itens, separados em 6 domínios. Os domínios são apresentados geralmente 

por suas médias e desvios numa escala contínua de 0 a 100 e com o percentual de 

profissionais que responderam acima de 75 pontos. A consistência interna do questionário foi 

avaliada pelo coeficiente Alpha de Cronbach (CRONBACH, 1951). 

 Variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas e medidas 

contínuas por meio de estatísticas de posição (média, mediana, mínimo e máximo) e escala 

(desvio padrão e intervalo interquartil). 

 Comparações das variáveis categóricas entre os grupos foram realizadas por teste 

exato de Fisher e comparações entre variáveis contínuas entre grupos pelo teste F da ANOVA 

(para grupos com 3 fatores ou mais: categoria profissional, por exemplo) ou teste t-student 

(para exatos 2 fatores: gênero, por exemplo) (BUSSAB; MORETTIN, 2012). 

 Foram construídos gráficos de coluna para descrever a distribuição dos escores do 

SAQ, estratificados entre as variáveis utilizadas para comparação (gênero, idade, categoria 

profissional, realização de pós-graduação e tempo de atuação no setor) (BUSSAB; 

MORETTIN, 2012). 

 Os testes consideraram nível de significância de 5% sob hipótese bicaudal e foram 

realizados com auxilio do software R 3.2.3 (R CORE TEAM, 2015).  
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CAPÍTULO 4  

 

RESULTADOS 

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 O questionário SAQ foi aplicado com profissionais de enfermagem das enfermarias 

que compõem a Unidade de Pacientes Internos (UPI). A amostra de participantes, de acordo 

com os critérios de inclusão, era composta por 84 profissionais. Desses, 10 não devolveram os 

questionários, 6 não quiseram participar da pesquisa e 13 não foram localizados após 3 

tentativas para encontrá-los (devido às trocas de plantão, prorrogação de licenças, liberação da 

chefia por excesso de carga horária, entre outros). 

 Com intuito de caracterizar a equipe de enfermagem do setor, foi criado um formulário 

para classificar o perfil dos participantes da pesquisa. Algumas variáveis como tempo de 

atuação no setor e faixa etária seguem o padronizado no documento original do SAQ 

(APÊNDICE B). 

 A tabela 5 descreve a amostra avaliada total e estratificada pela categoria profissional. 

Dos 55 profissionais, 11 (20%) foram enfermeiros, 39 (70,9%) técnicos e 5 (9,1%) auxiliares 

de enfermagem. Destaca-se a alta frequência de pós-graduação entre os técnicos, e dos 11 

enfermeiros apenas 1 não possuía pós-graduação. Nas demais variáveis coletadas a 

distribuição foi similar. 

 

Tabela 5 – Descrição das características sociais e segundo categoria profissional. Rio de 

Janeiro, 2016 

 

Variável 
Enfermeiro 

(n=11) 

Téc. 

enfermagem 

(n=39) 

Aux. 

enfermagem 

(n=5) 

Total (n=55) 
valor 

p¹ 

Gênero           

Masculino 1/11 (9,1%) 4/38 (10,5%) 0/5 (0%) 5/54 (9,3%) 1 

Feminino 10/11 (90,9%) 34/38 (89,5%) 5/5 (100%) 49/54 (90,7%) 

 Escolaridade 
    

 Ensino Fundamental 0/11 (0%) 0/39 (0%) 0/5 (0%) 0/55 (0%) 0,009 

Ensino Médio Completo 0/11 (0%) 18/39 (46,2%) 2/5 (40%) 20/55 (36,4%) 

 Ensino Superior Completo 11/11 (100%) 21/39 (53,8%) 3/5 (60%) 35/55 (63,6%) 

 Pós-graduação           

Não 1/11 (9,1%) 11/38 (28,9%) 2/5 (40%) 14/54 (25,9%) 0,281 

Sim 10/11 (90,9%) 27/38 (71,1%) 3/5 (60%) 40/54 (74,1%)   

Tempo de atuação no setor 
    

 6 a 11 meses 1/11 (9,1%) 3/39 (7,7%) 0/5 (0%) 4/55 (7,3%) 0,096 

1 a 2 anos 1/11 (9,1%) 16/39 (41%) 0/5 (0%) 17/55 (30,9%) 

 3 a 4 anos 4/11 (36,4%) 4/39 (10,3%) 0/5 (0%) 8/55 (14,5%) 

 (continua) 
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(conclusão) 

Variável 
Enfermeiro 

(n=11) 

Téc. 

enfermagem 

(n=39) 

Aux. 

enfermagem 

(n=5) 

Total (n=55) 
valor 

p¹ 

Tempo de atuação no setor 
    

 5 a 10 anos 1/11 (9,1%) 5/39 (12,8%) 2/5 (40%) 8/55 (14,5%) 

 11 a 20 anos 2/11 (18,2%) 5/39 (12,8%) 2/5 (40%) 9/55 (16,4%) 

 mais de 20 anos 2/11 (18,2%) 6/39 (15,4%) 1/5 (20%) 9/55 (16,4%) 

 Idade           

18 a 25 anos 0/11 (0%) 2/37 (5,4%) 0/5 (0%) 2/53 (3,8%) 0,479 

26 a 36 anos 4/11 (36,4%) 16/37 (43,2%) 0/5 (0%) 20/53 (37,7%) 

 37 a 49 anos 5/11 (45,5%) 13/37 (35,1%) 3/5 (60%) 21/53 (39,6%) 

 > 50 anos 2/11 (18,2%) 6/37 (16,2%) 2/5 (40%) 10/53 (18,9%)   

Função atual 
    

 Gerência 1/11 (9,1%) 0/39 (0%) 0/5 (0%) 1/55 (1,8%) 0,442 

Escala assist, diarista 1/11 (9,1%) 1/39 (2,6%) 0/5 (0%) 2/55 (3,6%) 

 Plantonista diurno 6/11 (54,5%) 17/39 (43,6%) 2/5 (40%) 25/55 (45,5%) 

 Plantonista noturno 3/11 (27,3%) 20/39 (51,3%) 3/5 (60%) 26/55 (47,3%) 

 Apoio assistencial 0/11 (0%) 1/39 (2,6%) 0/5 (0%) 1/55 (1,8%) 

 Vínculo institucional           

RJU 10/11 (90,9%) 27/39 (69,2%) 4/5 (80%) 41/55 (74,5%) 0,469 

Contratado 1/11 (9,1%) 12/39 (30,8%) 1/5 (20%) 14/55 (25,5%)   

Fonte: Instrumentos de coleta de dados, 2016. 

(1) Teste exato de Fisher      

 

 Na tabela 6, observa-se a comparação das médias do SAQ segundo a categoria 

profissional, a fim de responder aos objetivos específicos, ou seja, mensurar as percepções 

dos profissionais de enfermagem com os domínios do SAQ e correlacioná-los com as 

categorias profissionais. 

 Além da comparação entre as médias pelo teste F da ANOVA, realizaram-se testes 

exatos de Fisher para comparar as frequências de profissionais que responderam acima de 75 

pontos para cada domínio. O resultado foi consistente, e ao nível de 5% também não se pode 

afirmar que as categorias profissionais influenciem a distribuição do SAQ. 

 

Tabela 6 - Comparação de médias da SAQ e percentual de profissionais que responderam por 

domínio e categoria profissional. Rio de Janeiro, 2016 

 

SAQ Enfermeiro (n=11) Téc. em enf. (n=39) Aux. de enf. (n=5) Total (n=55) p¹ 

Média ± dp do escore           

Clima de Trabalho em Equipe 42,8 ± 17 46,9 ± 16,2 45,8 ± 24,8 46 ± 16,9 0,786 

Clima de Segurança 57,1 ± 19,9 66,9 ± 15,3 61,3 ± 18,5 64,5 ± 16,7 0,207 

Satisfação no Trabalho 91,4 ± 8,7 87,5 ± 11,6 82 ± 21,4 87,8 ± 12,1 0,355 

Percepção do Estresse 80,7 ± 19,5 66,1 ± 33,5 78,8 ± 21 70,2 ± 30,5 0,307 

Percepção da Gerência 

(administração da unidade) 
64,4 ± 18,1 63,9 ± 21,5 53,3 ± 9,5 63 ± 20,1 0,535 

(continua) 
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(conclusão) 

SAQ Enfermeiro (n=11) Téc. em enf. (n=39) Aux. de enf. (n=5) Total (n=55) p¹ 

Média ± dp do escore           

Percepção da Gerência 

(administração do hospital) 
57,6 ± 21,9 57,8 ± 23,5 40 ± 15,8 56,1 ± 22,9 0,258 

Condições e Trabalho 46,5 ± 14,9 43,8 ± 16,5 48,6 ± 11,2 44,8 ± 15,6 0,761 

n/N (%) do número de 

respostas ≥ 75% 
          

Clima de Trabalho em Equipe 1/11 (9,1%) 1/39 (2,6%) 1/5 (20%) 3/55 (5,5%) 0,200² 

Clima de Segurança 2/11 (18,2%) 13/39 (33,3%) 1/5 (20%) 16/55 (29,1%) 0,706² 

Satisfação no Trabalho 11/11 (100%) 34/39 (87,2%) 3/5 (60%) 48/55 (87,3%) 0,095² 

Percepção do Estresse 7/11 (63,6%) 23/39 (59%) 4/5 (80%) 34/55 (61,8%) 0,819² 

Percepção da Gerência 

(administração da unidade) 
5/11 (45,5%) 12/39 (30,8%) 0/5 (0%) 17/55 (30,9%) 0,227² 

Percepção da Gerência 

(administração do hospital) 
3/11 (27,3%) 13/39 (33,3%) 0/5 (0%) 16/55 (29,1%) 0,438² 

Condições e Trabalho 1/11 (9,1%) 2/39 (5,1%) 0/5 (0%) 3/55 (5,5%) 0,652² 

Fonte: Instrumentos de coleta de dados, 2016. 

(1) Teste F da ANOVA 

(2) Teste exato de Fisher1 

 

Gráfico 1 - Apresenta os resultados obtidos na tabela 6 para melhor visualização e 

compreensão. Rio de Janeiro, 2016 

 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

 

 A tabela a seguir demonstra as categorias profissionais que responderam acima de 75 

pontos por domínio e intervalos de tempo de atuação divididos em até 3 anos (estágio 

probatório), de 3 anos a 10 anos e 11 anos ou mais. 
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Tabela 7 - Comparação de médias da SAQ e percentual de profissionais que responderam por 

domínio e tempo de atuação (até 3, 3 a 10, 11 ou mais anos). Rio de Janeiro, 2016 
 

SAQ Até 3 anos(n=21) 3 a 10 anos(n=16) 11 ou mais anos(n=18) Total (n=55) p 

Média ± dp do escore           

Clima de Trabalho em 

Equipe 
44,4 ± 13,9 (n=21) 45,8 ± 21,1 (n=16) 47,9 ± 16,7 (n=18) 

46 ± 16,9 

(n=55) 
0,825 

Clima de Segurança 65,9 ± 16,3 (n=21) 63,9 ± 21,8 (n=16) 63,4 ± 12,1 (n=18) 
64,5 ± 

16,7(n=55) 
0,888 

Satisfação no Trabalho 88,3 ± 10,8 (n=21) 87,7 ± 15,4 (n=16) 87,2 ± 11,1 (n=18) 
87,8 ± 12,1 

(n=55) 
0,957 

Percepção do Estresse 68 ± 31,1 (n=21) 73 ± 31,1 (n=16) 70,1 ± 30,9 (n=18) 
70,2 ± 30,5 

(n=55) 
0,885 

Percepção da Gerência 

(administração da unidade) 
66,5 ± 20,7 (n=21) 64,8 ± 18,1 (n=16) 57,2 ± 20,8 (n=18) 

63 ± 20,1 

(n=55) 
0,327 

Percepção da Gerência 

(administração do hospital) 
57,5 ± 22,2 (n=21) 61 ± 24,6 (n=16) 50,1 ± 22 (n=18) 

56,1 ± 22,9 

(n=55) 
0,361 

Condições e Trabalho 42,4 ± 15,1 (n=21) 51,3 ± 19 (n=16) 41,9 ± 11,6 (n=18) 
44,8 ± 15,6 

(n=55) 
0,143 

n/N (%) do número de 

respostas ≥ 75% 
          

Clima de Trabalho em 

Equipe 
0/21 (0%) 3/16 (18,8%) 0/18 (0%) 3/55 (5,5%) 0,021² 

Clima de Segurança 8/21 (38,1%) 5/16 (31,2%) 3/18 (16,7%) 16/55 (29,1%) 0,343² 

Satisfação no Trabalho 20/21 (95,2%) 12/16 (75%) 16/18 (88,9%) 48/55 (87,3%) 0,203² 

Percepção do Estresse 13/21 (61,9%) 10/16 (62,5%) 11/18 (61,1%) 34/55 (61,8%) 0,1² 

Percepção da Gerência 

(administração da unidade) 
8/21 (38,1%) 4/16 (25%) 5/18 (27,8%) 17/55 (30,9%) 0,760² 

Percepção da Gerência 

(administração do hospital) 
5/21 (23,8%) 7/16 (43,8%) 4/18 (22,2%) 16/55 (29,1%) 0,318² 

Condições e Trabalho 0/21 (0%) 3/16 (18,8%) 0/18 (0%) 3/55 (5,5%) 0,021² 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

 

Gráfico 2 – Apresenta os domínios do SAQ segundo tempo de atuação no setor categorizado 

de acordo com 3 períodos temporais, conforme demonstrado na tabela 7. Rio de Janeiro, 2016 

 

 
Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 
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Gráfico 3 - Apresenta os domínios do SAQ segundo tempo de atuação no setor categorizado 

de acordo com o SAQ original. Rio de Janeiro, 2016. 

 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

 

 Na tabela 8 abaixo, são apresentados a média e o desvio padrão dos profissionais de 

enfermagem que apresentaram escores dos domínios referentes a 75 pontos e tempo de 

atuação. Pode-se observar, de um modo geral, que os profissionais com 5 ou mais anos de 

atuação no setor, apresentaram escores mais baixos em todos os domínios em relação aos 

profissionais que têm até 4 anos de atuação no setor. Os escores mais baixos foram 

observados nos domínios Clima de Trabalho em equipe, Clima de Segurança e Condições de 

Trabalho. 

 Na mesma tabela em relação ao número de respostas maior ou igual a 75%, os 

domínios que apresentaram escores mais positivos (a partir de 75 pontos) foram Satisfação no 

Trabalho e Percepção do Estresse em todas as categorias. Os domínios com escores menos 

positivos nas 3 categorias foram Clima de Trabalho em Equipe, Condições de Trabalho e 

Percepção da Gerência da Unidade. 
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Tabela 8 - Comparação de médias da SAQ e percentual de profissionais que responderam por 

domínio e tempo de atuação (até 4, 5 ou mais anos). Rio de Janeiro, 2016 

 

SAQ Até 4 anos (n=29) 5 ou mais anos (n=26) Total (n=55) p 

 Média ± dp do escore 

Média ± dp do escore 

 

  Clima de Trabalho em Equipe 45,4 ± 16,7 (n=29)  46,6 ± 17,4 (n=26) 46 ± 16,9 (n=55) 0,795 

Clima de Segurança 68,5 ± 16,9 (n=29) 59,9 ± 15,5 (n=26) 64,5 ± 16,7 (n=55) 0,056 

Satisfação no Trabalho 88,8 ± 11,3 (n=29) 86,6 ± 13,1 (n=26) 87,8 ± 12,1 (n=55) 0,516 

Percepção do Estresse 72,3 ± 28,8 (n=29) 67,8 ± 32,7 (n=26) 70,2 ± 30,5 (n=55) 0,592 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 68,3 ± 19,9 (n=29) 57,1 ± 18,9 (n=26) 63 ± 20,1 (n=55) 0,037 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 60 ± 23,8 (n=29) 51,8 ± 21,3 (n=26) 56,1 ± 22,9 (n=55) 0,186 

Condições de Trabalho 45,8 ± 17,1 (n=29) 43,7 ± 14,1 (n=26) 44,8 ± 15,6 (n=55) 0,638 

n/N (%) do número de respostas ≥ 75% 

    Clima de Trabalho em Equipe 2/29 (6,9%) 1/26 (3,8%) 3/55 (5,5%) 1² 

Clima de Segurança 
12/29 

(41,4%) 4/26 (15,4%) 16/55 (29,1%) 0,042² 

Satisfação no Trabalho 
26/29 

(89,7%) 22/26 (84,6%) 48/55 (87,3%) 0,696² 

Percepção do Estresse 19/29 (65,5%) 15/26 (57,7%) 34/55 (61,8%) 0,589² 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 11/29 (37,9%) 6/26 (23,1%) 17/55 (30,9%) 0,260² 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 9/29 (31%) 7/26 (26,9%) 16/55 (29,1%) 0,775² 

Condições e Trabalho 2/29 (6,9%) 1/26 (3,8%) 3/55 (5,5%) 1² 

Fonte: Instrumento de coleta de dados. Rio de Janeiro, 2016. 

(1) Teste t-student 

(2)Teste exato de Fisher 

 

 Em relação à Tabela 9, fez-se a comparação sobre a influência de ter ou não pós-

graduação com as médias do SAQ. Não há evidências de que isso influencie nas mesmas. 

 

Tabela 9 - Comparação de médias da SAQ e percentual de profissionais que responderam por 

domínio e pós-graduação. Rio de Janeiro, 2016 

 

SAQ Não (n=14) Sim (n=40) Total (n=54) p 

Média ± dp do escore         

Clima de Trabalho em Equipe 45,2 ± 17,5 (n=14) 45,9 ± 17 (n=40) 45,7 ± 17 (n=54) 0,887 

Clima de Segurança 63,6 ± 12,4 (n=14) 64 ± 17,7 (n=40) 63,9 ± 16,4 (n=54) 0,934 

Satisfação no Trabalho 85,4 ± 13,7 (n=14) 88,3 ± 11,7 (n=40) 87,5 ± 12,1 (n=54) 0,438 

Percepção do Estresse 66,7 ± 36,7 (n=14) 71,2 ± 28,9 (n=40) 70,1 ± 30,8 (n=54) 0,636 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 62,4 ± 15,8 (n=14) 63,1 ± 21,8 (n=40) 62,9 ± 20,2 (n=54) 0,916 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 48,8 ± 21,6 (n=14) 58,6 ± 23,3 (n=40) 56 ± 23,1 (n=54) 0,175 

Condições e Trabalho 45,2 ± 15 (n=14) 44,5 ± 16,2 (n=40) 44,6 ± 15,7 (n=54) 0,888 

n/N (%) do número de respostas ≥ 75%         

Clima de Trabalho em Equipe 1/14 (7,1%) 2/40 (5%) 3/54 (5,6%) 1² 

(continua) 
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(conclusão) 

SAQ Não (n=14) Sim (n=40) Total (n=54) p 

n/N (%) do número de respostas ≥ 75%         

Clima de Segurança 3/14 (21,4%) 12/40 (30%) 15/54 (27,8%) 0,733² 

Satisfação no Trabalho 12/14 (85,7%) 35/40 (87,5%) 47/54 (87%) 1² 

Percepção do Estresse 8/14 (57,1%) 25/40 (62,5%) 33/54 (61,1%) 0,758² 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 2/14 (14,3%) 15/40 (37,5%) 17/54 (31,5%) 0,181² 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 2/14 (14,3%) 14/40 (35%) 16/54 (29,6%) 0,187² 

Condições e Trabalho 0/14 (0%) 3/40 (7,5%) 3/54 (5,6%) 0,56² 

Fonte: Instrumento de coleta de dados. Rio de Janeiro, 2016. 

(1) Teste t-student 

(2) Teste exato de Fisher 

 

 

Gráfico 4 – Apresenta os domínios do SAQ segundo profissionais com pós-graduação. Rio 

de Janeiro, 2016. 

 

 
Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

 

 A tabela 10, abaixo, apresenta os escores quanto ao gênero dos profissionais avaliados 

em relação aos domínios do SAQ. No quantitativo geral dos participantes (55), apenas 5 eram 

do sexo masculino. Portanto, poucos homens foram avaliados e estes apresentaram para os 

domínios Clima de Trabalho em Equipe e Clima de Segurança, médias cerca de 20 pontos 

inferiores em relação ao sexo feminino.  
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 A tabela mostra ainda o percentual de domínios maior ou igual a 75% de acordo com o 

gênero. O gênero feminino apresenta-se dominante no cômputo geral e o domínio Satisfação 

no Trabalho apresenta escores acima de 75% para ambos os sexos.  

 

Tabela 10 - Comparação de médias da SAQ e percentual de profissionais que responderam 

por domínio e gênero. Rio de Janeiro, 2016 

 

SAQ Masculino (n=5) Feminino (n=49) Total (n=54) p¹ 

Média ± dp do escore         

Clima de Trabalho em Equipe 28,3 ± 24,7 (n=5) 47,7 ± 15,3 (n=49) 45,9 ± 17,1 (n=54) 0,014 

Clima de Segurança 49,2 ± 12,7 (n=5) 65,8 ± 16,5 (n=49) 64,3 ± 16,8 (n=54) 0,034 

Satisfação no Trabalho 83 ± 17,5 (n=5) 88,2 ± 11,7 (n=49) 87,7 ± 12,3 (n=54) 0,37 

Percepção do Estresse 62,5 ± 43,3 (n=5) 70,5 ± 29,6 (n=49) 69,7 ± 30,6 (n=54) 0,585 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 55,8 ± 16,6 (n=5) 63,8 ± 20,6 (n=49) 63,1 ± 20,2 (n=54) 0,405 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 47 ± 28 (n=5) 56,5 ± 22,3 (n=49) 55,6 ± 22,7 (n=54) 0,38 

Condições e Trabalho 35,5 ± 6,9 (n=5) 46 ± 16 (n=49) 45 ± 15,7 (n=54) 0,155 

n/N (%) do número de respostas ≥ 75%         

Clima de Trabalho em Equipe 0/5 (0%) 3/49 (6,1%) 3/54 (5,6%) 1² 

Clima de Segurança 0/5 (0%) 15/49 (30,6%) 15/54 (27,8%) 0,306² 

Satisfação no Trabalho 4/5 (80%) 43/49 (87,8%) 47/54 (87%) 0,515² 

Percepção do Estresse 3/5 (60%) 30/49 (61,2%) 33/54 (61,1%) 1² 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 1/5 (20%) 16/49 (32,7%) 17/54 (31,5%) 1² 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 1/5 (20%) 14/49 (28,6%) 15/54 (27,8%) 1² 

Condições e Trabalho 0/5 (0%) 3/49 (6,1%) 3/54 (5,6%) 1² 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

(1) Teste t-student 

(2) Teste exato de Fisher 
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Gráfico 5 – Comparação das médias do SAQ e percentual de profissionais que responderam 

por domínio e gênero. Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

 

4.2 PERCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO AOS DOMÍNIOS E 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

 

 A tabela 11 apresenta a distribuição das frequências dos itens na ordem conforme 

banco de dados, sendo 1 representando „Discordo totalmente‟, 2 „Discordo em parte‟, 3 

„Neutro‟, 4 „Concordo em parte” e 5 „Concordo totalmente‟. Em vermelho (tanto na tabela 11 

quando na tabela 12) estão destacadas as questões que apresentaram correlação item-fator 

negativa e foram invertidas para o cálculo dos domínios. Alguns estudos não se utilizam dessa 

estratégia, porém Carvalho (2011), considera os itens reversos e os recodifica (por exemplo, 

as respostas como discordo totalmente, passam a ser concordo totalmente, o mesmo 

ocorrendo de forma análoga para os demais itens). 

 Pode-se dizer, portanto, que algumas questões como, por exemplo, Q2 “Nesta área é 

difícil falar abertamente se eu percebo um problema no cuidado ao paciente”, será melhor 

para a avaliação do Clima de Segurança, que se Discorde da afirmação que consta na Q2. 

Então, consideram-se os 100 pontos para o indivíduo que respondeu 1 e não 5, para computar 

o escore. A seguir a tabela 7 demonstra numericamente as distribuições das frequências. 
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Tabela 11 - Distribuição de frequência item a item do SAQ. Rio de Janeiro, 2016 

 

Domínio Item 1 2 3 4 5 
Não se 

aplica 
Total 

Itens não 

respondidos 

C
li

m
a 

d
e 

T
ra

b
al

h
o

 e
m

 E
q
u

ip
e 

Q1 
N 1 2 2 27 23 0 55 0 

% 1,9 3,6 3,6 49,1 41,8 0 100 0 

Q2 
N 16 11 0 15 12 0 54 1 

% 29,6 20,4 0 27,8 22,2 0 100 1,8 

Q3 
N 3 8 4 21 19 0 55 0 

% 5,5 14,5 7,3 38,2 34,5 0 100 0 

Q4 
N 2 6 2 20 25 0 55 0 

% 3,6 10,9 3,6 36,4 45,5 0 100 0 

Q5 
N 2 6 2 10 35 0 55 0 

% 3,7 10,9 3,6 18,2 63,6 0 100 0 

Q6 
N 3 12 3 26 11 0 55 0 

% 5,4 21,8 5,5 47,3 20 0 100 0 

 

C
li

m
a 

d
e 

S
eg

u
ra

n
ça

 

Q7 
N 2 8 6 22 17 0 55 0 

% 3,7 14,5 10,9 40 30,9 0 100 0 

Q8 
N 2 9 10 20 13 1 55 0 

% 3,6 16,4 18,2 36,4 23,6 1,8 100 0 

Q9 
N 2 12 6 15 20 0 55 0 

% 3,6 21,8 10,9 27,3 36,4 0 100 0 

Q10 
N 8 13 4 13 16 0 54 1 

% 14,8 24,1 7,4 24,1 29,6 0 100 1,8 

Q11 
N 5 10 5 21 14 0 55 0 

% 9 18,2 9,1 38,2 25,5 0 100 0 

Q12 
N 4 5 6 12 28 0 55 0 

% 7,3 9,1 10,9 21,8 50,9 0 100 0 

Q13 
N 11 3 5 20 14 1 54 1 

% 20,3 5,6 9,3 37 25,9 1,9 100 1,8 

Q14 
N 7 6 13 18 8 3 55 0 

% 12,8 10,9 23,6 32,7 14,5 5,5 100 0 

  

S
at

is
fa

çã
o

 n
o

 T
ra

b
al

h
o

 

Q15 
N 0 0 0 2 52 0 54 1 

% 0 0 0 3,7 96,3 0 100 1,8 

Q16 
N 1 3 2 16 33 0 55 0 

% 1,8 5,5 3,6 29,1 60 0 100 0 

Q17 
N 0 2 0 10 42 0 54 1 

% 0 3,7 0 18,5 77,8 0 100 1,8 

Q18 
N 0 1 1 6 47 0 55 0 

% 0 1,8 1,8 10,9 85,5 0 100 0 

Q19 
N 5 6 4 25 12 2 54 1 

% 9,3 11,1 7,4 46,3 22,2 3,7 100 1,8 

(continua) 
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(continuação) 

P
er

ce
p

çã
o

 d
o

 E
st

re
ss

e 

Q20 
N 4 4 2 7 36 0 53 2 

% 7,6 7,5 3,8 13,2 67,9 0 100 3,6 

Q21 
N 5 5 2 14 27 1 54 1 

% 9,2 9,3 3,7 25,9 50 1,9 100 1,8 

Q22 
N 9 4 2 13 26 1 55 0 

% 16,4 7,3 3,6 23,6 47,3 1,8 100 0 

Q23 
N 14 5 0 17 17 1 54 1 

% 25,8 9,3 0 31,5 31,5 1,9 100 1,8 

P
er

ce
p

çã
o

 d
a 

G
er

ên
ci

a 

(a
d

m
in

is
tr

aç
ão

 d
a 

u
n

id
ad

e)
 

Q24 
N 2 4 7 19 18 1 51 4 

% 3,9 7,8 13,7 37,3 35,3 2 100 7,3 

Q25 
N 6 7 13 14 9 1 50 5 

% 12 14 26 28 18 2 100 9,1 

Q26 
N 13 6 8 8 15 0 50 5 

% 26 12 16 16 30 0 100 9,1 

Q27 
N 12 8 12 10 8 0 50 5 

% 24 16 24 20 16 0 100 9,1 

Q28 
N 1 1 5 21 22 0 50 5 

% 2 2 10 42 44 0 100 9,1 

Q29 
N 0 9 10 15 14 1 49 6 

% 0 18,4 20,4 30,6 28,6 2 100 10,9 

P
er

ce
p

çã
o

 d
a 

G
er

ên
ci

a 

(a
d

m
in

is
tr

aç
ão

 d
o

 h
o

sp
it

al
) 

Q30 
N 5 13 9 9 16 0 52 3 

% 9,6 25 17,3 17,3 30,8 0 100 5,5 

Q31 
N 6 11 15 10 5 3 50 5 

% 12 22 30 20 10 6 100 9,1 

Q32 
N 3 7 8 14 18 0 50 5 

% 6 14 16 28 36 0 100 9,1 

Q33 
N 7 6 12 11 10 3 49 6 

% 14,4 12,2 24,5 22,4 20,4 6,1 100 10,9 

Q34 
N 13 14 0 19 9 0 55 0 

% 23,6 25,5 0 34,5 16,4 0 100 0 

C
o

n
d
iç

õ
es

 e
 T

ra
b

al
h
o

 Q35 
N 10 9 5 19 11 0 54 1 

% 18,4 16,7 9,3 35,2 20,4 0 100 1,8 

Q36 
N 8 16 4 16 8 2 54 1 

% 14,9 29,6 7,4 29,6 14,8 3,7 100 1,8 

Q37 
N 2 8 9 16 17 3 55 0 

% 3,6 14,5 16,4 29,1 30,9 5,5 100 0 

Q38 
N 1 2 2 11 39 0 55 0 

% 1,9 3,6 3,6 20 70,9 0 100 0 

 

(continua) 

 

 

Domínio Item 1 2 3 4 5 
Não se 

aplica 
Total 

Itens não 

respondidos 
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C
o

n
d
iç

õ
es

 e
 T

ra
b

al
h
o
 

Q39 
N 3 10 2 25 15 0 55 0 

% 5,4 18,2 3,6 45,5 27,3 0 100 0 

Q40 
N 4 11 4 18 18 0 55 0 

% 7,3 20 7,3 32,7 32,7 0 100 0 

Q41 
N 4 12 4 18 15 1 54 1 

% 7,4 22,2 7,4 33,3 27,8 1,9 100 1,8 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 

 

 A tabela 12 apresenta a análise da consistência interna dos itens, com o Alpha de 

Cronbach por domínio variando de 0,551 a 0,824. Considera-se como satisfatório valores 

acima de 0,7, bom acima de 0,8. Porém, todos os valores são maiores do que 0,5 (aceitáveis). 

 

Tabela 12 - Alpha de Cronbach global, alpha ao retirar o item, correlação item-fator, média e 

desvio padrão por domínio do SAQ. Rio de Janeiro, 2016 

 

Domínio Item n 
Alpha ao retirar o 

item 

Correlação item-

fator 
Média 

Desvio 

padrão 

Alpha 

global 

Clima de Trabalho 

em Equipe 

Q1 55 0,479 0,536 4,255 0,844 

0,582 

Q2- 54 0,688 0,056 3,074 1,612 

Q3 55 0,567 0,248 3,818 1,219 

Q4 55 0,481 0,454 4,091 1,127 

Q5 55 0,524 0,349 4,273 1,178 

Q6 55 0,463 0,484 3,545 1,199 

Clima de Segurança 

Q7 55 0,536 0,367 3,800 1,145 

0,589 

Q8 54 0,515 0,441 3,611 1,140 

Q9 55 0,565 0,261 3,709 1,272 

Q10 54 0,536 0,349 3,296 1,487 

Q11 55 0,617 0,085 3,527 1,303 

Q12 55 0,532 0,367 4,000 1,291 

Q13 53 0,573 0,246 3,434 1,474 

Q14 52 0,565 0,263 3,269 1,254 

Satisfação no 

Trabalho 

Q15 54 0,554 0,307 4,963 0,191 

0,551 

Q16 55 0,309 0,559 4,400 0,935 

Q17 54 0,474 0,365 4,704 0,662 

Q18 55 0,499 0,331 4,800 0,558 

Q19 52 0,601 0,268 3,635 1,237 

Percepção do 

Estresse 

Q20 53 0,755 0,714 4,264 1,288 

0,824 
Q21 53 0,743 0,734 4,000 1,345 

Q22 54 0,785 0,635 3,796 1,522 

Q23 53 0,833 0,549 3,340 1,640 

(continua) 

Domínio Item 1 2 3 4 5 
Não se 

aplica 
Total 

Itens não 

respondidos 
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Domínio Item n 
Alpha ao retirar o 

item 

Correlação item-

fator 
Média 

Desvio 

padrão 

Alpha 

global 

Percepção da 

Gerência 

(administração da 

unidade) 

Q24 50 0,647 0,222 3,940 1,096 

0,641 

Q25 49 0,587 0,401 3,265 1,271 

Q26 50 0,655 0,271 3,120 1,599 

Q27 50 0,497 0,596 2,880 1,409 

Q28 50 0,592 0,427 4,240 0,870 

Q29 48 0,592 0,394 3,708 1,091 

Percepção da 

Gerência 

(administração do 

hospital) 

Q30 52 0,623 0,445 3,346 1,399 

0,679 

Q31 47 0,542 0,649 2,936 1,187 

Q32 50 0,603 0,493 3,740 1,259 

Q33 46 0,606 0,482 3,239 1,353 

Q34 55 0,747 0,178 2,945 1,496 

Condições e Trabalho 

Q35 54 0,654 0,416 3,222 1,436 

0,692 

Q36 52 0,673 0,348 3,000 1,372 

Q37 52 0,653 0,417 3,731 1,190 

Q38 55 0,671 0,360 4,545 0,878 

Q39 55 0,623 0,532 3,709 1,212 

Q40 55 0,659 0,394 3,636 1,324 

Q41- 53 0,667 0,366 2,472 1,324 

Fonte: Instrumento de coleta de dados. Rio de Janeiro, 2016. 

 

 Os domínio foram calculados então como a média dos itens validamente respondidos 

pelos indivíduos reescalonados para variar entre 0 e 100, ou seja, sendo  ̅ a média dos itens 

válidos para o individuo, o escore do domínio foi definido como: 

        
( ̅   )     

 
 

 E estão descritos na Tabela 13 e no Gráfico 4 abaixo. O domínio Satisfação no 

Trabalho recebeu em média 87,8 pontos, bem superior aos outros. Já os escores Clima de 

Trabalho em Equipe e Condições de Trabalho apresentaram médias inferiores a 50 pontos e 

foram os piores na avaliação global. 

 

Tabela 13 - Estatísticas descritivas dos domínios do SAQ 

Domínio N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 
Mediana 

1º 

quartil 

3º 

quartil 

Clima de Trabalho em Equipe 55 0,0 75,0 46,0 16,9 45,8 33,3 58,3 

Clima de Segurança 55 31,3 100,0 64,5 16,7 65,6 56,3 75,0 

Satisfação no Trabalho 55 50,0 100,0 87,8 12,1 90,0 80,0 95,0 

(continua) 
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Domínio N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 
Mediana 

1º 

quartil 

3º 

quartil 

Percepção do Estresse 55 0,0 100,0 70,2 30,5 81,3 56,3 93,8 

Percepção da Gerência (administração da 

unidade) 
55 16,7 100,0 63,0 20,1 58,3 50,0 75,0 

Percepção da Gerência (administração do 

hospital) 
55 0,0 100,0 56,1 22,9 58,3 40,8 75,0 

Condições e Trabalho 55 7,1 80,0 44,8 15,6 42,9 33,9 
53,6 

 

Fonte: Instrumento de coleta dos dados, 2016. 

 

Gráfico 6 – Apresenta os domínios do SAQ. Rio de Janeiro, 2016 

 

Fonte: Instrumentos de coleta dos dados, 2016. 
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CAPÍTULO 5  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 De acordo com os resultados apresentados referentes ao perfil dos participantes, 

observa-se em relação ao gênero, uma predominância do sexo feminino para as três categorias 

profissionais: Enfermeiros (90,9%), Técnicos de Enfermagem (89,5%) e Auxiliares (100%). 

Uma pesquisa divulgada em 2015 pelo COFEN demonstra que a equipe de enfermagem em 

todo país, é majoritariamente feminina, com total de 84,6% de mulheres (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2015). 

 Observa-se também que a faixa etária dominante entre os enfermeiros variou entre 37 

e 49 anos (45,5%) e entre o nível médio de 26 a 36 anos (43,2%). Já o tempo de atuação no 

setor variou entre 3 a 4 anos para Enfermeiro (36,4%) e nível médio entre 1 a 2 anos (41%). 

Esses dados destoam dos de alguns estudos, dentre eles o realizado em um hospital de ensino 

em Ribeirão Preto de autoria de Rigobello, Carvalho, Cassiani, Galon, Capucho e Deus 

(2012), que apresenta tempo de atuação no setor em torno de 5 a 10 anos para enfermeiro e 11 

a 20 anos para o nível médio. Por outro lado, essa redução de tempo de permanência do atual 

estudo, se deve ao ingresso de profissionais via concurso público nos últimos 2 anos, em 

regime estatutário, mudando significativamente o perfil dos profissionais de enfermagem do 

setor estudado. 

 No que se refere à capacitação técnica da equipe, 90,9% dos enfermeiros possuem 

pós-graduação. Corroborando com esses dados, Alves (2016) identificou que 84% dos 

enfermeiros de um hospital privado pediátrico em São Paulo, também possuem pós-

graduação. 

 Um dado interessante do estudo atual é que, além dos enfermeiros, 71,1% dos técnicos 

de enfermagem possuem nível superior e pós-graduação e 60% dos auxiliares de enfermagem 

também. Tais dados vêm de encontro com a pesquisa realizada pelo CONFEN em todo país e 

evidenciou que o desejo de se qualificar é um anseio do profissional de enfermagem, que 23% 

dos profissionais de nível médio possuem nível superior incompleto e 11,7% apresentam 

nível superior completo, ou seja, apresentam escolaridade acima do exigido para o exercício 

de sua função (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2015). Esse quadro é bastante 

favorável para a qualidade do cuidado prestado, pois evidencia o interesse do profissional em 

se qualificar tecnicamente, além do envolvimento do mesmo na pesquisa e ensino. 
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 No estudo do SAQ por domínio, o A de Cronbach variou entre 0,551 a 0,824. Os 

domínios Satisfação no Trabalho (0,55), Clima de Trabalho em equipe (0,58), Clima de 

Segurança (0,58) e Percepção da Gerência da Unidade (0,64), apresentaram valores de A 

Cronbach aquém do recomendado (0,7), o qual revela baixa correlação entre os itens destes 

domínios. Esse resultado sugere a aplicação do SAQ em outras amostras, para aumentar a 

validade e confiabilidade do mesmo. Em um estudo, no centro cirúrgico de um hospital 

público em Brasília, o A de Cronbach variou entre 0,79 para Clima de Trabalho em Equipe e 

0,81 para Clima de Segurança (CARVALHO, 2011). Na Holanda, em um CTI cirúrgico 

pediátrico, dados sobre a percepção da gestão foi p< 0,01, enquanto os da Percepção do 

Estresse foram baixos (p<0,001) (POLEY; VAN DER STARRE; VAN DEN BOS; VAN 

DIJK; TIBBOEL, 2011). 

 No que se refere à comparação das médias do SAQ por categoria profissional, 

observa-se que a dimensão Satisfação no Trabalho (ST) apresentou escore mais alto no 

valor de 87,8%e se traduz pela visão positiva dos profissionais em relação ao seu local de 

trabalho. Escores superiores a 75 pontos indicam forte concordância entre os profissionais 

para as questões de segurança do paciente.  

 Cabe ressaltar que 100% dos enfermeiros e 73,6% do nível médio, responderam 

positivamente aos itens “Eu gosto do meu trabalho”, “Este é um bom lugar para trabalhar e 

“Eu me orgulho de trabalhar nesta área”. Esses itens, são 3 dos 5 que compõem a dimensão 

Satisfação no Trabalho. Um estudo feito em um hospital de ensino em Ribeirão Preto 

apresentou escores positivos para essa dimensão, com percentual de 94% de participação dos 

profissionais de saúde entrevistados (RIGOBELLO, CARVALHO, CASSIANI, GALON, 

CAPUCHO; DEUS, 2012). 

 A boa percepção dos profissionais em relação a este domínio é considerada um 

componente positivo, já que a satisfação do profissional com o trabalho tem relação direta 

com a qualidade da assistência prestada. Instituições que possuem profissionais insatisfeitos 

com o trabalho apresentam maiores taxas de rotatividade, e esta rotatividade está associada 

com a ocorrência de eventos adversos, como erros de medicação, infecções nosocomiais e 

quedas. (SOCHALSKI, 2001; O‟BRIEN-PALLAS; THOMSON; HALL; PINK; KERR; 

WANG et al., 2004). 

 Um estudo realizado em um hospital particular pediátrico em São Paulo também 

apresentou escore > 75 para Satisfação no Trabalho e escores <75 para Clima de Trabalho em 

Equipe, Clima de Segurança e Condições do Trabalho (ALVES, 2016). 
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 Também em São Paulo, outro estudo em um hospital de ensino, avaliou as médias das 

dimensões de cultura de segurança do paciente entre as unidades, utilizando o questionário da 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), intitulado Hospital Survey on Patient 

Safety Culture – HSOPSC (SORRA; NIEVA, 2004). As unidades pediátricas apresentaram os 

melhores resultados e se mostraram mais seguras (SILVA-BATALHA; MELLEIRO, 2015). 

 Acredita-se que esse resultado pode ser o reflexo das mudanças no processo de 

trabalho alavancadas pelas melhorias no cuidado à criança hospitalizada, seja pelo esforço da 

equipe em minimizar o impacto da hospitalização para a criança, adolescente e família 

prestando um cuidado mais humanizado e seguro, seja no surgimento, ainda timidamente, de 

mais estudos com a clientela pediátrica pelos enfermeiros e/ou profissionais de saúde que 

contribuem e impulsionam tais melhorias. 

 Por outro lado, a dimensão Percepção do Estresse (PE), que é o reconhecimento 

pelos profissionais de elementos estressores na execução do seu trabalho, foi o 2º escore mais 

alto do SAQ nesse estudo (70,2), com destaque ao item “Quando minha carga de trabalho é 

excessiva meu desempenho é prejudicado” com 67,9 % de resposta concordo totalmente. 

Nesse estudo a Percepção do Estresse foi de 80,7 para enfermeiro, 66,1 para técnicos de 

enfermagem e de 78,8 para os auxiliares. 

 Um estudo realizado no centro cirúrgico do Hospital de Base do Distrito Federal 

evidenciou escore de 74,8 %, mostrando ainda que o reconhecimento de estresse e condições 

de trabalho diferem segundo o perfil dos cuidadores e dos profissionais (CARVALHO; 

GÖTTEMS; PIRES; OLIVEIRA, 2015). 

 A PE deve ser vista como um importante indicador para melhorias nos processos de 

trabalho, principalmente no que tange a sobrecarga de trabalho, gerando desgaste físico, 

mental e emocional aos profissionais de enfermagem e as consequências disso para 

apresentação de uma assistência pediátrica segura. 

 O Clima de Trabalho em Equipe (CTE), que compreende a qualidade do 

relacionamento e colaboração entre os profissionais da equipe, foi avaliado com média de 

escore de 46%, onde apenas 3 profissionais, sendo 1 de cada categoria, teve resposta maior 

ou igual a 75 pontos. O item “É fácil para os profissionais que atuam nesta área fazerem 

perguntas quando existe algo que eles não entendem” recebeu 63,6 respostas Concordo 

Totalmente. 

 Camelo (2011) pondera que o trabalho em equipe é uma forma de articular as ações de 

saúde no hospital, integrar os atores, transpor o isolamento dos saberes e democratizar as 
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relações de trabalho. A integralidade dos saberes profissionais na assistência à clientela 

pediátrica torna-se fundamental, oportuna e minimizadora de riscos. 

 Por outro lado, a hierarquização vertical e medicalicista, característica histórica dos 

hospitais de ensino, e ainda presentes atualmente, inclusive no hospital de ensino pediátrico 

do presente estudo, pode ser um preditor para o baixíssimo escore do CTE como resultado da 

insatisfação da categoria de enfermagem nesse aspecto. 

 Em contrapartida, observa-se escore elevado no domínio CTE (74,1) em um estudo 

realizado na unidade de Transplante de Medula Óssea do Centro de Pesquisas Oncológicas 

(CEPON) da UFSC, entretanto, o mesmo estudo sugere melhorias em relação às 

discordâncias no processo de trabalho e na comunicação acerca de problemas percebidos no 

cuidado ao paciente (FERMO; RADUNZ; ROSA; MARINHO, 2016). 

 O escore do domínio Clima de Segurança do Paciente (CSP), que consiste na 

percepção dos profissionais em relação ao comprometimento organizacional na segurança do 

paciente, nesta pesquisa, apresentou média de 64,5 % (DP 16,7) e mediana de 65,6. Com 

relação ao escore por categoria, observa-se 57,1 para enfermeiro, para técnicos de 

enfermagem 66,9 e para os auxiliares 61,3. O item “Sou encorajado por meus colegas a 

informar qualquer preocupação que eu possa ter quanto a segurança do paciente” recebeu 28 

respostas Concordo totalmente. 

 O CSP, nessa pesquisa, apresentou média de escore < 75 o que demonstra fragilidades 

em relação ao comprometimento organizacional para questões de segurança do paciente 

pediátrico.  Considerando que a população pediátrica tem risco 3 vezes maior que a população 

adulta para ocorrência de eventos adversos nas circunstâncias do cuidado (FONSECA, 2013), 

percebe-se então, a necessidade de implantação de medidas urgentes voltadas para o  

gerenciamento e medidas sistêmicas na prevenção dos erros, o retorno adequado sobre 

desempenho dos profissionais, a melhoraria na comunicação efetiva, entre outros. 

 Corroborando com o estudo, uma pesquisa realizada no centro cirúrgico do Hospital 

de Base do Distrito Federal, o escore do Clima de segurança foi de 48,9% (CARVALHO; 

GÖTTEMS; PIRES; OLIVEIRA, 2015). Outras pesquisas que utilizaram o mesmo 

instrumento na Irlanda e nos Estados Unidos da América tiveram resultados que variaram de 

65,9 a 79,7, respectivamente (TAYLOR, 2008; RELIHAN; GLYNN; DALY; RYDER, 

2009). 

 No que se refere à dimensão Percepção da Gerência que reflete a aprovação das 

atitudes da mesma, referentes às questões de segurança, também apresentou escores baixos, 

com valores que variaram entre 63% em relação à Percepção da Gerência da Unidade 
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(PGU) e escores de 56,1% no que tange a Percepção da Gerência geral do Hospital 

(PGH). 

 Em relação ao item desse domínio com maior resposta concordo totalmente, destaca-

se “Recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos que podem afetar meu trabalho 

da administração da Unidade e da administração do hospital”. No que se refere às categorias 

profissionais, evidencia-se que 59,1 % dos enfermeiros responderam igual ou maior que 75 

pontos, técnicos de enfermagem 47,4 e nenhum auxiliar de enfermagem atingiu 75 pontos 

nesse item. 

A percepção sobre a gestão administrativa e da unidade com baixos escores, 

demonstra fragilidades do apoio da gestão para com a segurança do paciente. A formação de 

uma cultura de segurança leva tempo para amadurecer. Dessa forma, esforços da instituição 

devem ser feitos para o fortalecimento da formação dos gerentes no papel de liderança 

voltados para estratégias de segurança do paciente e educação permanente (ALVES; 

GUIRARDELLO, 2016). 

 Em um estudo na unidade de Transplante de Medula Óssea do Centro de Pesquisas 

Oncológicas (CEPON) da UFSC, a Percepção da Gerência teve uma média de escore de 67,2 

(<75). Percebe-se a necessidade da administração valorizar os esforços diários dos 

profissionais e realizar melhorias na comunicação de informações sobre eventos adversos que 

possam afetar o trabalho dos profissionais (FERMO; RADUNZ; ROSA; MARINHO, 2016). 

 No último domínio Condições e Trabalho (CT), o qual se refere a qualidade do 

ambiente de trabalho, evidenciou-se escores mais baixos entre todos os demais domínios com 

média de 44,8%. O item “Eu vivencio boa colaboração com os enfermeiros nessa área” 

70,9% de resposta para Concordo totalmente. Entre as categorias profissionais que 

responderam acima ou igual a 75 pontos, 9,1% foi enfermeiro, 5,1 técnicos de enfermagem e 

nenhum auxiliar atingiu 75 pontos para esse item. 

 Confirmando os achados da presente pesquisa, estudos realizados nos últimos 5 anos 

no Brasil para avaliar a Cultura de Segurança do Paciente usando o SAQ apresentam, em sua 

maioria, a dimensão Condições e Trabalho com médias de escores muito abaixo do 

preconizado (> ou igual a 75). As médias variam de 57,5% (FERMO; RADUNZ; 

ROSA; MARINHO, 2016), 41,9% (CARVALHO et al, 2015), 62,3% (ALVES, 2016) e 

variações entre as clínicas cirúrgica (63%) e médica (67%) no estudo de Rigobello, Carvalho, 

Cassiani, Galon, Capucho e Deus (2012). 
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 Um estudo recente sobre Condições de trabalho da Enfermagem brasileira, Machado, 

Santos, Oliveira, Wermelinger, Vieira, Lemos et al. (2016) pontuam: 

 

 

A violência opera no cotidiano das instituições em suas múltiplas modalidades 

(psicológica, institucional, física e sexual); assim como as práticas discriminatórias 

em razão do sexo, gênero, racial, por obesidade e em relação aos portadores de 

necessidades especiais, num ambiente de trabalho marcado pela falta de segurança, 

pela desproteção, pela infraestrutura inadequada ao descanso dos profissionais e 

pelos riscos nele presentes. Este quadro acaba por influir em níveis altos de desgaste 

profissional, em adoecimento, em sofrimentos; afastamentos do trabalho por 

motivos de licença médica e na qualidade de vida, de uma forma geral destes 

trabalhadores. 

 

 

Nesse contexto, observa-se que a presente pesquisa realizada em uma instituição 

pediátrica revela dados nada diferentes dos outros estudos. Instituições que possuem 

profissionais insatisfeitos e com sentimentos de menos valia no trabalho, tendem a ter taxas 

altas de absenteísmo, turn over elevado, risco maior para acidentes de trabalho e 

relacionamentos conflituosos em equipe, fragilizando a prestação do cuidado seguro ao 

paciente.  

 Com exceção do escore do domínio de Satisfação no trabalho, todos os outros 

apresentam escores < 75 em relação ao maior tempo de atuação do profissional. Ressalta-se, 

entretanto, o domínio Clima de Segurança que apresentou escores maiores no grupo de 

profissionais com menos tempo de atuação, o que sugere que os profissionais mais 

experientes têm uma visão menos positiva do Clima de Segurança. 

 Apesar disso, os itens desse domínio com maiores respostas Concordo totalmente 

foram “Sou encorajado por meus colegas a informar qualquer preocupação que eu possa ter 

quanto à segurança do paciente” e “Eu conheço os meios adequados para encaminhar as 

questões relacionadas à segurança do paciente nesta área” com percentuais respectivamente 

de 50,9 e 36,4. 

 Acredita-se que os profissionais, acima de 3 anos de atuação, reconheçam o 

comprometimento organizacional com a segurança do paciente, mas, não consideram que isso 

seja importante para o Clima de Segurança do paciente. Um estudo realizado no Centro 

Cirúrgico de um Hospital da Região Sul do Brasil, onde a média de escore para o CSP foi de 

50,66%, obteve implicações semelhantes (CORREGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014). 

 Nesse estudo a média total do SAQ foi de 60,6. A média do escore mostra que a 

percepção do Clima de Segurança entre os profissionais está abaixo das recomendações 

internacionais, que classifica em 75 pontos uma boa percepção do mesmo, parte mensurável 

da Cultura de Segurança. Algumas pesquisas com este instrumento, nos contextos nacional e 
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internacional, sugerem que escores acima de 80 indicam forte consenso entre os profissionais 

sobre o clima de segurança. Por outro lado, aqueles abaixo de 60 significam um sinal de alerta 

para as instituições, pois indicam a necessidade de ações para implantação da cultura de 

segurança (CARVALHO, 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados apresentados, os objetivos desse estudo foram alcançados, uma 

vez que, através do SAQ e de acordo com as percepções dos profissionais de enfermagem, as 

fragilidades nos valores, atitudes e comportamentos que retratam a Cultura de Segurança 

foram discutidas e avaliadas. 

 A média global do SAQ na Unidade estudada foi de 60,6, considerada baixa. As 

dimensões Satisfação no Trabalho (87,8%) e Percepção do Estresse (70,2%) foram as mais 

altas. A boa percepção dos profissionais em relação a este domínio é considerada um 

componente positivo, já que a satisfação do profissional com o trabalho tem relação direta 

com a qualidade da assistência prestada. 

 Observa-se fragilidades em 5 dimensões avaliadas pelo SAQ: Clima de Segurança; 

Percepção da Gerência da Unidade e Percepção da Gerência do Hospital, porém, 2 

apresentaram médias inferiores a 50 pontos que foram Clima de Trabalho em Equipe e 

Condições de Trabalho. Esses escores <75 são um alerta para a necessidade urgente de 

implantação da Cultura de Segurança do paciente na instituição estudada.  

 A interpretação e análise dos resultados são essenciais, pois o escore médio do SAQ 

evidencia que todos os domínios são igualmente importantes e que o mau desempenho em um 

domínio (condições de trabalho) pode ser compensado com bom desempenho em outro 

(satisfação no trabalho). 

 Dessa forma, a média do A de Conbrach foi 0,651 (varia 0,7 a 0,9) o que sugere a 

aplicação do SAQ em outras amostras, para aumentar a validade e confiabilidade do mesmo. 

 Sabe-se que errar é humano, porém, pode-se prevenir o erro melhorando o processo de 

trabalho dos profissionais, através do emprego de sistemas que impossibilitem a ocorrência do 

mesmo, além de tornar mais difícil para os profissionais fazerem o errado e mais fácil fazerem 

o certo. Ter a prevenção de erros como prioridade é a base da Cultura de Segurança. 

 A cultura do medo e da culpabilização dos profissionais diante da ocorrência do erro, 

ainda tão comuns nas instituições de saúde no Brasil e no mundo, impedem o fortalecimento 

da Cultura de Segurança. É imprescindível analisar o ambiente de trabalho, a cultura 

organizacional e suas fragilidades, o investimento em tecnologias em saúde e a participação 

da educação permanente como importante ferramenta da gestão, a fim de tornar o ambiente 

mais propício para atuações assertivas durante o cuidado. 

 É importante que todos os envolvidos compreendam o erro durante a prestação do 

cuidado, como uma oportunidade de aprendizagem através da detecção do mesmo e 
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implantação de estratégias que facilitem a qualidade da assistência prestada e evitem a 

repetição do erro (cultura de aprendizagem). 

 Faz-se necessária a implantação e disseminação da cultura de segurança nas 

organizações de saúde, instituições de ensino e pesquisa, organizações não governamentais e 

programas para usuários e familiares, na perspectiva de fortalecer a assistência de 

enfermagem, e da saúde como um todo, de forma segura e com qualidade, como, aliás, 

preconiza o Programa Nacional de Segurança do Paciente, do Ministério da Saúde e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

 Dentro desse cenário, destaca-se a população pediátrica que possui risco de dano três 

vezes maior do que adultos durante a internação hospitalar, devido as suas especificidades 

quanto ao seu estágio de desenvolvimento, peso, idade, área corporal e condições clínicas. A 

vulnerabilidade das crianças em questionar os cuidados que lhes são prestados, em especial 

nos lactentes e pré-escolares, é outro fator que contribui para aumentar o risco, dependendo da 

presença dos pais como barreira adicional, que por vezes, poderão se ausentar. 

 Os eventos adversos são comuns em crianças hospitalizadas levando ao aumento de 

dias de internação, maior taxa de mortalidade intra-hospitalar e acréscimo no total de 

encargos. Os estudos realizados sobre Cultura de Segurança à clientela pediátrica são 

praticamente inexistentes. As crianças merecem e precisam de estudos voltados para essa 

temática. 

 A instituição, cenário desse estudo, considerada de referência em pediatria no 

município do Rio de Janeiro, apresentou um quantitativo de atendimento de 8.554 pacientes 

ambulatoriais e emergenciais e de 162 internações até junho do corrente ano. Sabe-se que a 

preocupação com a segurança do paciente existe na instituição estudada, porém dada a 

complexidade da assistência prestada, necessita-se de monitoramento e avaliação constante da 

mesma e isso ocorre através da implantação da Cultura de Segurança do paciente. 

Sabe-se que admitir que erros e falhas são possíveis no cuidado ao paciente, são 

questões fundamentais na cultura de segurança do paciente. Dessa forma, a identificação 

precoce do erro e a tomada de decisão, prevenindo a ocultação e a negação das equipes, bem 

como estabelecendo estratégias de prevenção e recorrências das falhas identificadas e 

documentadas, contribuem no monitoramento da Cultura de Segurança do paciente. 

 O presente estudo será de grande contribuição para pesquisadores, profissionais, 

discentes, docentes, gestores, em especial à alta gerência da instituição pediátrica em questão, 

já que os resultados apresentados no momento servem para alavancar a elaboração de 

estratégias para implantação de uma Cultura de Segurança na unidade de pacientes internados. 
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 Pode-se citar ainda como estratégias mais assertivas na construção da Cultura de 

segurança do paciente a detecção e notificação do erro, com consequente processo de 

aprendizado a sua ocorrência; concepção sobre o erro coletivo e a valorização do trabalho em 

equipe; utilização e realização de pesquisas ajudando a efetivar a transformação cultural nas 

instituições; mudança do modelo biomédico para integralidade da atenção; educação 

permanente para incorporação  do tema no cotidiano profissional; e, inclusão da segurança do 

paciente como tema transversal na formação de profissionais da saúde, difundindo-a em todos 

os contextos. 

 O atual estudo está vinculado ao Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde, e, falar de segurança do paciente envolve o cuidado em todos os aspectos teórico-

práticos e vai mais além, pois consolida cuidar com ética, respeito, consideração, 

conhecimento técnico, atenção, humanização, ou seja, garantir um direito à cidadania, 

independente de raça, credo, religião, posição financeira ou social. 

 Portanto, acredita-se que a presente pesquisa trouxe grande contribuição para o 

cuidado em saúde com a população pediátrica e suas especificidades, assim como também 

sobre os trabalhadores de enfermagem que atuam na unidade de pacientes internos da referida 

instituição. Através das percepções destes em relação às atitudes da instituição, referentes à 

segurança do paciente, avaliou-se o clima de segurança, parte mensurável da Cultura de 

Segurança do Paciente. 

 Os resultados desta pesquisa evidenciam que o desenvolvimento de uma cultura de 

segurança não é trabalho fácil. Pelo contrário, é necessário tempo para entender as 

transformações que vão das mais simples até as mais complexas, da mesma forma os desafios 

para sensibilizar os profissionais em sua prática diária. Além disso, exigirá dos profissionais, 

familiares, pacientes e gestores um sentimento constante de equipe/coletividade, uma vez que 

as atitudes de culpabilização individual servem de barreira na construção da Cultura de 

segurança do paciente, podendo ainda mascarar informações ou fazer com que alguns 

incidentes não sejam sequer notificados. 

 Sugere-se que novos estudos, com diferentes abordagens metodológicas e/ou objetos 

de pesquisa ou mesmo outros profissionais de saúde, sejam realizados com abordagens 

qualitativas que visem à compreensão de fatores intervenientes na cultura de segurança do 

paciente, bem como pesquisas que se preocupem em analisar a relação da cultura de 

segurança com resultados assistenciais. 

 Como limitação da pesquisa, pode-se destacar a escolha dos participantes apenas às 

categorias de enfermagem, muito embora essa categoria assuma uma posição proativa em 
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questões de segurança do paciente, já que está à beira do leito. Destaca-se ainda o fato da 

Instituição não ter instalado um Núcleo de Segurança do Paciente, assim como a Gestão de 

Risco, o que configura uma barreira no gerenciamento do cuidado seguro e livre de danos. 

 Avaliar a cultura de segurança é uma ferramenta fundamental para a melhoria da 

qualidade nos cuidados. 

 A segurança do paciente é a segurança de todos nós. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Meu nome é Tavane, sou enfermeira pediatra e o Sr. (Sra.) está sendo convidado(a) como 

voluntário(a) a participar da pesquisa relacionada a Dissertação de Mestrado intitulada 

Cultura de segurança do paciente: percepção da equipe de enfermagem de um hospital 

pediátrico. Nesta pesquisa objetivo correlacionar e analisar a percepção da equipe de 

enfermagem em relação ao clima de segurança institucional tendo como cenário as 

enfermarias clínicas, cirúrgica e onco-hematológica desse Instituto. O estudo é observacional, 

transversal com uma abordagem quantitativa, a coleta dos dados será feita no período de 

janeiro a abril de 2016 e utilizará como instrumento o Questionário de Atitudes de Segurança 

(SAQ). Os participantes do estudo são Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem da 

Unidade de Pacientes Internados (UPI), dando uma amostra aproximada de 76 participantes. 

O motivo que me leva a estudar esse assunto está no meu interesse em conhecer a percepção 

da equipe de enfermagem em relação às atitudes de segurança da Instituição e o impacto disso 

na assistência de enfermagem prestada ao paciente pediátrico hospitalizado.  

Conto com sua colaboração, enquanto integrante da equipe de enfermagem, respondendo a 

este questionário que agora lhe entrego nesta sala reservada, sem necessidade de qualquer 

identificação pessoal. A pesquisa apresenta risco mínimo, ou seja, algum desconforto 

referente ao tempo despendido no preenchimento do questionário, em torno de 10min.  

O referido questionário tem por objetivo mensurar o clima de segurança na percepção dos 

profissionais de enfermagem em seu ambiente de trabalho. Na sua participação você terá que 

responder ao instrumento que é composto por 41 itens agrupados em seis dimensões: clima de 

trabalho em equipe, satisfação profissional, percepções da gerência, clima seguro, condições 

de trabalho, reconhecimento do estresse. A resposta a cada questão é por opções pré-

estabelecidas: opção A- discordo totalmente B-discordo em parte, C- neutro, D-concordo em 

parte, E-concordo totalmente, e não se aplica. Como benefício para a pesquisa, o Sr. (a) estará 

contribuindo de forma ímpar para elucidar questões ligadas à Cultura de Segurança na 

Instituição em que trabalha, favorecendo a identificação dos riscos para a segurança dos 

pacientes e profissionais no ambiente de trabalho, propiciando mudanças na cultura 

organizacional da instituição que possam impactar as condições e o ambiente de trabalho,  

além de colaborar com a realização de pesquisas na temática de Cultura de Segurança do 

paciente, em conformidade com as políticas públicas nacionais e a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, que fomentam pesquisas nessa 

temática. 

Para participar desse estudo, o Sr.(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. O Sr.(a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr.(a) será 

atendido por mim enquanto pesquisadora, e manterei a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizados. 

Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

O Sr.(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar da pesquisa. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma 

será arquivada por mim (pesquisadora responsável) e a outra será fornecida ao Sr.(a). Os 
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dados do questionário ficarão arquivados comigo enquanto pesquisadora responsável por um 

período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão incinerados. Enquanto pesquisadora, 

tratarei a sua identidade com padrões profissionais de sigilo atendendo a legislação brasileira 

(Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente 

para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu_________________________________________, portador do documento de identidade 

___________________fui informado(a) dos objetivos da pesquisa Cultura desegurança do 

paciente: percepção da equipe de enfermagem de um hospital pediátrico de maneira clara 

e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

                                    Rio de Janeiro, ____de ______________de 2016. 

_____________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

Tavane Menezes Costa 

Rua Bruno Lobo nº 50 Ilha do Fundão – Cidade Universitária 

Tel.: 981644223 

tavane@ippmg.ufrj.br 

 

 

   

Orientadora responsável: 

Zenith Rosa Silvino 

R. Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói –RJ 

Cel.: 998489815 

e-mail: zenithrosa@terra.com.br 

 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos - IPPMG/UFRJ 

Cidade Universitária- Ilha do Fundão 

CEP: 21941-912 

Fone: 3938-4813 

e-mail: densp@ippmg.ufrj.br 

 

  

mailto:tavane@ippmg.ufrj.br
mailto:zenithrosa@terra.com.br
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APÊNDICE B - Instrumento de Classificação do Perfil dos Participantes 

 

 

INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DO PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa intitulada “Cultura de segurança do paciente: percepção da 

equipe de enfermagem de um hospital universitário” é a minha 

dissertação de Mestrado do MACCS/UFF. Iniciando agora a fase de coleta dos dados, solicito 

a sua valiosa colaboração em responder esse formulário de classificação dos 

participantes/sujeitos da pesquisa em conjunto com o Questionário de Atitudes de Segurança. 

Finalizando comunico que a pesquisa já foi aprovada pelo CEP do IPPMG/UFRJ e 

Plataforma Brasil sob o nº 50105115.0.0000.5264 em 17 de novembro de 2015 e de acordo 

com a Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Saúde.  

 
1 – GÊNERO 

M                 F        

2 – CATEGORIA PROFISSIONAL 

ENFERMEIRO           TÉC. ENFERMAGEM             AUX. ENFERMAGEM         

3 – ESCOLARIDADE 

ENSINO FUNDAMENTALENSINO MÉDIO COMPLETO ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

PÓS GRADUAÇÃO  NÃO             SIM                QUAL? _______________________________________ 

4 – TEMPO DE ATUAÇÃO NO SETOR 

6 a 11 meses            1 a 2 anos           3 a 4 anos           5 a 10 anos           11 a 20 anos          mais de 20 anos          

5 – IDADE 

18 a 25 anos             26 a 36 anos             37 a 49 anos           > 50 anos             

6 – FUNÇÃO ATUAL  

GERÊNCIA                            ASSISSTENCIAL  

CASO SIM, QUAL ESCALA? ____________________________ 

APOIO ASSISTENCIAL              

7 – VÍNCULO INSTITUCIONAL 

REGIME JURÍDICO ÚNICO               CONTRATADO            

 

 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE C - Questionário de Atitudes de Segurança – SAQ 

 

A B C D E X 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Neutro Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 
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←
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1. As sugestões do (a) enfermeiro (a) são bem recebidas nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

2. Nesta área, é difícil falar abertamente se eu percebo um problema com o cuidado ao paciente Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

3. Nesta área, as discordâncias são resolvidas de modo apropriado (ex: não quem está certo, mas o que é melhor para o 

paciente) 
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

4. Eu tenho o apoio que necessito de outros membros da equipe para cuidar dos pacientes Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

5. É fácil para os profissionais que atuam nesta área fazerem perguntas quando existe algo que eles não entendem Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

6. Os (as) médicos (as) e enfermeiros (as) daqui trabalham juntos como uma equipe bem coordenada Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

7. Eu me sentiria seguro (a) se fosse tratado (a) aqui corno paciente Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

8. Erros são tratados de maneira apropriada nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

9. Eu conheço os meios adequados para encaminhar as questões relacionadas à segurança do paciente nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

10. Eu recebo retorno apropriado sobre meu desempenho Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

11. Nesta área, é difícil discutir sobre erros Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

12. Sou encorajado (a) por meus colegas a informar qualquer preocupação que eu possa ter quanto à segurança do 
paciente 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

13. A cultura nesta área torna fácil aprender com os erros dos outros Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

14. Minhas sugestões sobre segurança seriam postas em ação se eu as expressasse à administração Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

15. Eu gosto do meu trabalho Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

16. Trabalhar aqui é como fazer parte de uma grande família Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

17. Este é um bom lugar para trabalhar Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

18. Eu me orgulho de trabalhar nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

19. O moral nesta área é alto Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

20. Quando minha carga de trabalho é excessiva, meu desempenho é prejudicado Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

21. Eu sou menos eficiente no trabalho quando estou cansado Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

22. Eu tenho maior probabilidade de cometer erros em situações tensas ou hostis Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

23. O cansaço prejudica meu desempenho durante situações de emergência (ex: reanimação cardiorrespiratória, convulsões) Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

24. A administração apoia meus esforços diários:                                                      AdmunidⒶⒷⒸⒹⒺⓍAdm de hosp Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

25. A administração não compromete conscientemente a segurança do paciente:      AdmunidⒶⒷⒸⒹⒺⓍAdm de hosp Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

26. A administração está fazendo um bom trabalho:                                                   AdmunidⒶⒷⒸⒹⒺⓍAdm de hosp Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

27. Profissionais problemáticos da equipe são tratados de maneira construtiva por nossa:AdmunidⒶⒷⒸⒹⒺⓍAdm de hosp Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

28. Recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos que podem afetar meu trabalho do (a):AdmunidⒶⒷⒸⒹⒺⓍAdm de hosp Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

29. Nesta área, o número e a qualificação dos profissionais são suficientes para lidar com o número de pacientes Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

30. Este hospital faz um bom trabalho no treinamento de novos membros da equipe Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

31. Toda informação necessária para decisões diagnósticas e terapêuticas está disponível rotineiramente para mim Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

32. Estagiários da minha profissão são adequadamente supervisionados Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

33. Eu vivencio boa colaboração com os (as) enfermeiros (as) nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

34. Eu vivencio boa colaboração com a equipe de médicos nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

35. Eu vivencio boa colaboração com os farmacêuticos nesta área Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

36. Falhas na comunicação que levam a atrasos no atendimento são comuns Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓧ 

INFORMAÇÕES 

Você já havia preenchido este instrumento anteriormente?             ○Sim  ○ Não  ○ Não Sabe                   Data (mês/ano):___________________ 
 

Cargo: (marque somente um)                                          

○ Médico da equipe responsável  ○ Psicólogo ○ Técnico em nutrição/ radiologia /Laboratório 

○ Médico residente   ○Farmacêutico(a) ○ Fonoaudiólogo 

○ Chefe de enfermagem   ○ Fisioterapeuta ○ Administrativo (auxiliar escritório/secretária/ recepcionista) 

○Enfermeiro(a)   ○ Assistente social ○ Suporte ambiental (pessoal da limpeza) 

○ Auxiliar de enfermagem /Técnico de enfermagem  ○ Nutricionista ○ Outro: 

 

Género:○homem  ○ mulher  Atuação principal:○adulto ○ pediatria○ ambos 

Tempo na especialidade: ○ menos de 6 meses○ 6 a 11 meses○ 1 a 2 anos○ 3 a 4 anos○ 5 a 10 anos○ 11 a 20 anos○ 21 anos ou mais 

Obrigado por responder este Instrumento, seu tempo e sua participação são muito importantes. 

 

  

POR FAVOR NÃO ESCREVA NESTA ÁREA 

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Questionário de Atitudes de Segurança – SAQ 
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ANEXO B - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO C - Cartaz de divulgação com estratégias para alcançar a segurança do paciente 

 

 

 
 
Fonte:Brasil. Ministério da Saúde, Coordenação de Gestão Editorial, Editora MS. Cartaz segurança do 

paciente. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: http://editora.saude.gov.br/cartaz/ 

 

 

 


