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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivos: Avaliar a cultura de segurança no ambiente de trabalho de 

um Centro Cirúrgico de um Hospital Universitário do Sul do Brasil e identificar as atitudes 

dos profissionais, professores e estudantes que atuam no Centro Cirúrgico de um hospital 

escola que evidenciam a cultura de segurança do paciente. Trata-se de um delineamento não 

experimental, descritivo e transversal, com necessidade de aprimoramento do método através 

de um estudo descritivo, de natureza qualitativa. Foi desenvolvido entre os meses de julho a 

outubro de 2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos 

da instituição, sob o número 1927/11. Participaram anestesiologistas, cirurgiões, equipe de 

enfermagem, residentes e estudantes de graduação, totalizando 148 participantes. Foi 

realizada observação não participante das atitudes de segurança de 88 profissionais guiada 

pela Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS e aplicado o Questionário de 

Atitudes de Segurança, versão adaptada para o Centro Cirúrgico, em 68 profissionais de 

saúde, para avaliar a cultura de segurança do paciente. Como resultados, obtivemos todas as 

médias dos escores das dimensões abaixo de 75%, ponto considerado como seguro: Clima de 

trabalho em equipe, 64,33%; Clima de segurança, 50,66%; Satisfação no trabalho, 58,39%; 

Reconhecimento do estresse, 57,12%; Percepção da gerência, 53,44%; e Condições de 

trabalho, 58,72%. Observamos condutas positivas de alguns profissionais para a segurança do 

paciente: a confirmação de sua identidade, nome do procedimento e local da cirurgia, 

investigação sobre a presença de alergias, procedimentos de instalação dos aparelhos de 

monitorização hemodinâmica, contagem de compressas e instrumentais pérfurocortantes. 

Concluímos que os próprios trabalhadores não se sentem seguros em seu ambiente de 

trabalho, embora alguns mantenham condutas positivas para a segurança do paciente. A 

amostra foi suficiente e os instrumentos de pesquisa foram efetivos na coleta dos dados. 

Ainda, percebeu-se que é necessário implementar protocolos para procedimentos médicos e 

de enfermagem, realizar educação em serviço com todos os profissionais e apoio das chefias e 

gestores hospitalares para que a segurança do paciente seja vista como prioridade na 

instituição. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Atitude do Pessoal de Saúde. Centro Cirúrgico 

Hospitalar. Enfermagem Perioperatória.



 

 

ABSTRACT  

 

This study aims to: assess the safety culture in the work environment  at the Surgery Center of 

a teaching hospital in southern Brazil and to identify the attitudes of the professionals, 

teachers and students who work at the Surgery Center of a teaching hospital, that demonstrate 

the culture of the patient's safety. This is a non-experimental design, descriptive and 

transversal in need of improvement of the method through a descriptive research, of 

qualitative nature. Developed between the months July and the October of 2011. The project 

was approved by the Ethics and Research with human beings of the institution, under number 

1927/11. The study population consisted of the health care team: anesthesiologists, surgeons, 

nursing team, resident physicians and graduation students, total of 148 participants. Non-

participative observation of the attitudes of 88 professionals, guided by the WHO's Surgical 

Safety Checklist and applied the Safety Attitudes Questionnaire, adapted version for the 

Surgical Center at 68 health care team to assess the culture of patient safety. We observed all 

the mean scores of the dimensions below 75%, point considered safe: Climate of teamwork, 

64,33%; Climate security, 50,66%; Job satisfaction, 58,39%; Recognition of stress 57,12%; 

Perception management, 53,44% and Working conditions, 58,72%. We observed some 

professionals demonstrated positive behaviors regarding the patients' safety: confirmation of 

their identity, name of the procedure and place of the surgery; investigation about the 

occurrence of allergies; installation procedures of the hemodynamic monitoring equipment; 

counting of sponges and instruments. We conclude that the workers don´t feel safe in their 

working environment, although some professionals demonstrated positive behaviors 

regarding the patients' safety. The sample was sufficient and the research instruments were 

effective in data collection. The implementation of medical procedure protocols is necessary, 

conduct in-service education to all professionals and as well as the hospital administrators' 

support, in order that patients' safety is seen as priority in the institution. 

Key words: Patient's Safety. Health Care Team Attitudes. Surgery Center. Perioperative 

Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O período perioperatório é um momento crítico do estado de saúde e doença do indivíduo 

devido à exposição aos riscos de um procedimento cirúrgico e as suas complicações. Esta área 

exige uma base ampla de conhecimentos, memória instantânea da ciência cirúrgica, 

diversidade de pensamentos e ações, resistências, tanto física quanto mental, e flexibilidade 

necessária durante a assistência (ROTHROCK, 2007).  

 Assim, o enfermeiro de centro cirúrgico exerce um papel complexo, pois precisa interligar 

os aspectos científicos e humanos, referentes ao atendimento ao paciente e ao relacionamento 

interpessoal que geralmente é dificultado em unidades de trabalho fechadas, onde várias 

profissões da saúde interagem (URSI, GALVÃO, 2006). Estas especificidades do período 

perioperatório foram muito discutidas ao longo do tempo, porém, a partir de 2002 vêm 

preocupando a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) quando relacionados à segurança do paciente, resultando na criação da Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente, em outubro de 2004 (OMS, 2009a).  

 A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente surgiu com o intuito de conscientizar os 

profissionais da saúde a desenvolver boas práticas assistenciais para a melhor segurança na 

assistência à saúde. Para que isto seja possível são criados novos programas a cada dois anos, 

os chamados Desafios Globais para a Segurança do Paciente.  

 O primeiro Desafio Global referiu-se às infecções relacionadas à assistência à saúde; o 

segundo referiu-se aos fundamentos e práticas da segurança cirúrgica, com o tema Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas, considerada uma prioridade em saúde pública; e o terceiro refere-se à 

Resistência Antimicrobiana, com o tema “ A ameaça da evolução da resistência 

antimicrobiana”, alegando que o uso desnecessário e inadequado de antibióticos favorece o 

surgimento e disseminação de bactérias resistentes.(OMS, 2009a). 

 No segundo Desafio Global existem quatro linhas de trabalho que foram avaliadas de 

acordo com suas evidências e resumidas para embasar a Lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica: prevenção de infecção de sítio cirúrgico; anestesia segura; equipes cirúrgicas 

eficientes e mensuração da assistência cirúrgica. Esta lista, criada pela OMS, assegura que 

elementos chave de segurança incorporem a rotina da sala cirúrgica (OMS, 2009a). Este 

desafio e suas linhas de trabalho, uma vez incorporados aos centros cirúrgicos e clínicas 

cirúrgicas das instituições públicas brasileiras, têm a oportunidade de fornecer cirurgia segura 

aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da conscientização dos profissionais 

acerca da esterilização efetiva dos instrumentais, da antibioticoprofilaxia, dos riscos aos quais 
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o paciente está exposto, da realização de uma visita pré anestésica qualificada e da vigilância 

de rotina que avalia e mensura os serviços cirúrgicos (OMS, 2009a).    

 De acordo com a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS existe uma 

sequência rotineira de acontecimentos que inclui a avaliação pré-operatória, a intervenção 

cirúrgica e a preparação correta para assistência pós-operatória, cada qual necessitando 

reduzir seus riscos. No período pré-operatório são abordados: a conscientização do paciente 

sobre o procedimento, sua identificação, confirmação do sítio cirúrgico e da cirurgia 

realizada; segurança dos equipamentos anestésicos e medicações a serem administradas; 

presença dos exames pré-operatórios e prontuário completo em sala de operação (SO). Na 

intervenção cirúrgica confirma-se a correta utilização de antimicrobianos, a disponibilidade 

das imagens necessárias ao procedimento para os profissionais, monitorização adequada do 

paciente, eficácia do trabalho da equipe, realização dos relatórios de ocorrências anestésicas e 

cirúrgicas e se há comunicação adequada na SO. No pós-operatório a atenção volta-se para as 

intercorrências do transoperatório com vistas a melhorar a qualidade da assistência cirúrgica 

(OMS, 2009a). 

 Em um Hospital Universitário do Sul do Brasil, a Lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica preconizada pela OMS não é ainda utilizada como forma de registro institucional. 

Tanto a Enfermagem quanto a Medicina fazem registros que permitem o acompanhamento da 

evolução do paciente no Centro Cirúrgico (CC). Os anestesiologistas desta instituição 

utilizam um instrumento de coleta dos dados perioperatórios: no pré-anestésico referente às 

medicações em uso, reações alérgicas, comorbidades e estado geral do paciente; no 

transoperatório referente aos dados hemodinâmicos do paciente, intercorrências em SO, 

medicações administradas e tipo de anestesia; e no pós-operatório imediato (POI), contém o 

Índice de Aldrette, controle hemodinâmico, prescrição anestésica e espaço para alta da Sala de 

Recuperação Pós anestésica(SRPA). Os cirurgiões registram a técnica cirúrgica utilizada no 

procedimento nos relatórios de cirurgia disponibilizados pela instituição (Anexos A ao E). 

 Já o cuidado de enfermagem segue a Metodologia da Assistência de Enfermagem, 

norteada pela Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Wanda de Aguiar Horta, 

sendo utilizados instrumentos perioperatórios diferentes para a coleta dos dados no decorrer 

da assistência, todos preenchidos por enfermeiros. Fazem parte do registro do cuidado de 

enfermagem perioperatória os seguintes instrumentos: o instrumento pré-operatório que 

envolve o preparo para a cirurgia e funciona como um check-list; e o instrumento 

transoperatório que possibilita o registro da assistência intra-operatória, incluindo as 

prescrições de enfermagem para o pós-operatório (Anexos F ao H). 
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 As informações contidas neste instrumento e a assistência prestada por estes profissionais 

corroboram para a prática de atitudes seguras, no entanto existem lacunas a serem preenchidas 

tais como a segurança do ambiente e dos materiais utilizados durante o processo, uma vez que 

a abordagem destes itens na assistência promove um cuidado controlado. Um ambiente seguro 

incorpora aspectos que previnem ou controlam o risco de infecção, incêndio, explosão e riscos 

químicos e elétricos, sistemas de manipulação de materiais, sistemas de descarte, espaço 

adequado para acomodar a tecnologia empregada, Salas de Operação (SOs) amplas. Quanto 

aos materiais utilizados precisam ser não-porosos, lisos, fáceis de limpar, impermeáveis e 

não-inflamáveis (ROTHROCK, 2007). Por outro lado, os instrumentais cirúrgicos serão 

utilizados somente se o pacote estiver íntegro, isento de corpos estranhos em seu interior e 

não danificados e o fluxo destes materiais deve ser unidirecional, sem cruzamento de 

materiais estéreis com contaminados.  

 Por outro lado, a equipe do CC é um dos recursos mais importantes para o procedimento 

cirúrgico, pois precisa trabalhar conjuntamente de forma eficaz e utilizar o que tem de melhor 

nos seus conhecimentos e capacidades em prol do paciente para evitar danos (OMS, 2009b). 

Entretanto, o estresse dos profissionais, por se tratar de uma unidade dinâmica, de pacientes 

críticos e de procedimentos altamente complexos está presente no ambiente do CC, o que 

muitas vezes dificulta a comunicação na Sala de Operação (SO), aumentando o potencial para 

causar danos. A OMS já enfatizou alguns fatores que contribuem para a ocorrência destes 

danos, incluindo a inexperiência e a pouca familiaridade com os equipamentos, má 

comunicação entre os membros da equipe, a pressa, a desatenção e a fadiga. (OMS, 2009b) 

Esta fadiga pode estar relacionada ao duplo vínculo empregatício que muitos profissionais 

possuem, à carga horária demasiadamente alta no setor para cobertura de atestados em 

diferentes turnos, ocasionando a pressa em retornar para seu domicílio. 

 O estresse e ansiedade em tal unidade decorrem de situações inesperadas, previsíveis ou 

não, atividades múltiplas e de variada complexidade, das situações de risco cuja prioridade é a 

manutenção da vida dos pacientes e garantia de sua segurança (GUIDO, 2003). Este cotidiano 

requer profissionais habilitados tecnicamente, inclusive no aprimoramento da comunicação 

que, quando ineficaz, causa falhas nas relações, aumentando número de erros e 

consequentemente o estresse no setor, reduzindo a eficácia da equipe (PEREIRA, 2010). 

Quando a eficácia da equipe está reduzida, o paciente permanece mais susceptível ao erro, 

requerendo intervenções a partir da inserção da cultura de segurança. Isto pode ocorrer através 

do reconhecimento desses erros, uma vez que é algo difícil de ser discutido na medicina por 

haver negação de sua vulnerabilidade; através da mudança de pensamento, do registro correto 
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dos fatos e da comunicação mais efetiva (QUÊS, MONTORO; GONZÁLEZ, 2010; SEXTON 

et al, 2006).  

 A cultura de segurança é o “resultado das atitudes, percepções, competências, padrões de 

comportamento e valores de um grupo que irão determinar o compromisso, o estilo e a 

competência de uma organização de saúde e de uma gestão de segurança” (SEXTON et al, 

2006, p.2). Esta cultura exige das organizações sanitárias um trabalho profundo acerca da 

segurança clínica, com reconhecimento dos erros, mudança de pensamento e o registro 

correto dos fatos (QUÊS, MONTORO; GONZÁLEZ, 2010). 

 A mudança cultural acerca da segurança do paciente é crucial para que sejam implantadas 

medidas eficientes de prevenção e redução dos riscos e eventos adversos (SILVA, 2009).

 Partindo destes pressupostos, das atualizações constantes que vimos realizando no âmbito 

profissional acerca deste tema e da preocupação com a cirurgia segura dos pacientes do SUS 

que internam neste hospital, propomos como questão de estudo: quais as atitudes dos 

profissionais, estudantes e professores que atuam no Centro Cirúrgico de um hospital escola 

que evidenciam a cultura de segurança do paciente? 

 Tendo como objetivos: 

  Identificar as atitudes dos profissionais, professores e estudantes que atuam no Centro 

Cirúrgico de um hospital escola que evidenciam a cultura de segurança do paciente. 

 Avaliar a cultura de segurança em um Centro Cirúrgico de um Hospital Universitário 

do Sul do Brasil. 

   

 

 



8 

 

  

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  PERÍODO PERIOPERATÓRIO: A EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

       ENFERMAGEM 

 

 Ao longo do tempo, a cirurgia sofreu influência das evoluções técnico-científicas 

ocorridas em todos os ramos das ciências físicas e biológicas, assim como da produção de 

equipamentos altamente especializados, possibilitando melhor exatidão do diagnóstico clínico 

pré-operatório e segurança na indicação cirúrgica como terapêutica (BENEDET, 2009). 

 Juntamente a esta evolução, a enfermagem de CC também se tornou mais complexa e 

científica, deixando de ser responsável somente pelo ambiente seguro, limpo e confortável 

para o desenvolvimento do ato anestésico-cirúrgico e passando a realizar pesquisas na área da 

enfermagem cirúrgica, melhorando a qualidade da assistência perioperatória (FONSECA, 

PENICHE, 2009). 

 A partir da fundação da AORN, em 1949, com o intuito de formar um corpo de 

conhecimentos para os enfermeiros de SO e promover a melhoria da qualidade da assistência 

de enfermagem, observamos um avanço nas pesquisas na área do CC, principalmente sobre a 

assistência de enfermagem perioperatória direcionada à necessidade de conhecimento em 

relação à saúde e ao cuidado prestado ao paciente, família e comunidade (BENEDET, 2009; 

FONSECA, PENICHE, 2009). 

 Em consequência do progresso da enfermagem perioperatória, o papel do enfermeiro no 

CC também evoluiu ao integrar as atividades técnicas, administrativas, assistenciais, de 

ensino e pesquisa, tornando este local uma área especializada e complexa, por realizar 

atendimentos a milhões de pacientes de risco, necessitando de uma assistência planejada, 

organizada e de uma equipe coesa e especializada.  

 Os dados da OMS ilustram uma estimativa mundial de 63 milhões de pessoas ao ano que 

são submetidas a cirurgias por traumas, 10 milhões por complicações obstétricas e 31 milhões 

para tratamento de patologias malignas (OMS, 2009a). Estes números comprovam a 

necessidade de uma assistência em saúde segura e de qualidade, uma vez que frequentemente 

a cirurgia é o único tratamento que pode aliviar as incapacidades e reduzir o risco de mortes 

causadas por enfermidades comuns. Não obstante, os procedimentos cirúrgicos tenham a 

intenção de salvar vidas, a falha de segurança nos processos de assistência cirúrgica pode 

causar danos consideráveis com implicações significativas para a saúde pública. A cada ano, 

no mínimo, sete milhões de pacientes sofrem de complicações cirúrgicas e destes, no mínimo, 
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um milhão morrem no trans ou pós-operatório (OMS, 2009a).  

 Os eventos adversos sérios relacionados à cirurgia, como: cirurgia realizada em local 

errado, cirurgia realizada em paciente errado, procedimento cirúrgico errado, retenção de 

objeto estranho dentro do paciente após o término da cirurgia e morte no intra-operatório ou 

pós-operatório imediato, em pacientes classificados como American Society of 

Anestesiologists (ASA) I, justificam a implantação de protocolos, por instituições 

governamentais e privadas, para prevenir os erros e eventos adversos relacionados ao 

procedimento cirúrgico (VENDRAMINI, 2010). O ASA é um critério de classificação do 

estado físico do paciente cirúrgico para a avaliação pré anestésicaadotado pela Sociedade 

Americana de Anestesiologistas com o intuito de apurar sua mortalidade (DUARTE, 

FERREIRA, 2006).   

 Este problema de segurança cirúrgica vem se expandindo mundialmente e pode ser 

atribuído ao déficit de infra-estrutura e de materiais, à qualidade das medicações, aos 

problemas administrativos das instituições e dificuldade no controle das infecções, educação 

em serviço insuficiente e déficit de recursos financeiros. Por isso, um movimento global 

realizado pela OMS tem o intuito de abranger todos estes sistemas visando assistência 

cirúrgica mais segura para salvar vidas de milhões de pessoas pelo mundo ao propor um plano 

intervencionista. (OMS, 2009a). 

 As intervenções utilizadas pela OMS para melhorar a segurança cirúrgica, com redução do 

número de mortes e de complicações associadas incluem o fornecimento de informações 

sobre a função e os padrões de segurança cirúrgica em saúde pública aos médicos, 

administradores hospitalares e funcionários públicos de saúde; determinar o mínimo de 

medidas uniformes ou de indicadores cirúrgicos, para a vigilância nacional e internacional da 

assistência à saúde; identificar um conjunto simples de padrões de segurança que possam ser 

usados em todos os países e cenários e que sejam reunidos em uma lista de verificação de 

segurança cirúrgica para uso nas salas operatórias; testar esta lista e as ferramentas de 

vigilância em sítios-piloto em todas as regiões da OMS e distribuí-la mundialmente para os 

hospitais (OMS, 2009a).  
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2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE 

  

 Segundo a Classificação Internacional para Segurança do Paciente (ICPS) da OMS, 

segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário ao 

paciente associado ao cuidado de saúde (WHO, 2009). É um princípio fundamental do 

cuidado do paciente e um componente crítico do gerenciamento da qualidade (DAL SASSO, 

BARBOSA, 2010) 

 A segurança é um dos critérios básicos para a garantia da qualidade da assistência ao 

paciente, sendo fundamental adotar estratégias para reduzir os erros e eventos adversos nas 

instituições de saúde. Estes erros podem ser prevenidos através da implantação de medidas 

simples e seguras que precisam ser divulgadas e adotadas (VENDRAMINI, 2010).  

 Ainda são limitados a compreensão e o conhecimento dos conceitos essenciais utilizados 

na área da segurança do paciente. Assim, descreveremos alguns desses conceitos para melhor 

esclarecimento acerca da ciência da segurança.   

 Dano associado ao cuidado de saúde é o dano surgido por ou associado a planos ou ações 

realizadas durante o cuidado de saúde ao invés de uma doença de base ou lesão (SILVA, 

2009); advém de um procedimento clínico ou como um resultado de uma decisão clínica 

(WHO, 2005).  

 Erros – no processo de cuidado podem resultar em graves prejuízos, levando inclusive as 

pessoas à morte (WHO, 2005). Erros médicos podem ser considerados o fracasso de uma ação 

planejada, intencional ou não, ou o uso de um plano errado para atingir um objetivo. Erro de 

execução é quando uma ação planejada não é executada, é intencional. Erro de planejamento 

é o uso de um plano errado para atingir um objetivo. Erro de omissão é quando algo que 

deveria ser feito não foi feito. Erro de comissão é realizar algo errado. Erros são fracassos do 

sistema incluindo limitações humanas, organizacionais e técnicas de desempenho, havendo ou 

não consequências adversas (ILAN et al, 2005).  

 Incidentes ou quase-perdas são complicações decorrentes do cuidado à saúde que não 

acarretam lesões mensuráveis ou prolongamento do tempo de internação (PAIVA, PAIVA, 

BERTI, 2010). 

 Evento sem dano é um evento que ao acontecer não resulta em dano real, embora o 

potencial para o dano possa estar presente. A falta do dano pode ser devida a uma robusta 

fisiologia humana ou pura sorte (QUINTO NETO, 2006). 

 Quase-acidente é um evento em que as consequências indesejáveis foram revertidas 

porque se descobriu com antecedência e se corrigiu a falha, planejada ou não planejada 
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(QUINTO NETO, 2006). 

 Eventos adversos são injúrias não intencionais decorrentes da atenção à saúde, não 

relacionadas à evolução natural da doença de base, que ocasionam lesões mensuráveis nos 

pacientes afetados e/ou prolongamento do tempo de internação e/ou óbito (PAIVA, PAIVA, 

BERTI, 2010); é o resultado ruim do cuidado, é uma ocorrência que acontece durante o 

cuidado à saúde e que pode resultar em injúria, dano físico ou psicológico para o paciente, ou 

dano para a missão da organização (NETO, 2006). 

 

 

2.3 CULTURA DE SEGURANÇA 

 

 A cultura de segurança é conhecida como um novo método de pensar e agir em um 

determinado local diante da ocorrência ou da prevenção de eventos adversos, visando à 

segurança do paciente. É definida como “resultado das atitudes, percepções, competências, 

padrões de comportamento e valores de um grupo que irão determinar o compromisso, o 

estilo e a competência de uma organização de saúde e de uma gestão de segurança.” 

(SEXTON et al, 2006, p.2) 

 Em nível mundial, os profissionais de saúde estão preocupados com a segurança do 

paciente e têm tido desafios na sua implantação. Quês, Montoro e González (2010) afirmam 

em seu estudo que o enfrentamento da falta de comunicação e da notificação do evento 

adverso, a dificuldade em aceitar o erro com medo da punição caso o erro seja descoberto e 

notificado, significam problemas para os profissionais. Isto exige das organizações sanitárias 

um trabalho profundo acerca da segurança clínica, com reconhecimento dos erros, mudança 

de pensamento e o registro correto dos fatos. 

 Silva (2009) concorda com a mudança cultural acerca da segurança do paciente afirmando 

ser crucial a implantação de medidas eficientes para prevenir e reduzir os riscos e eventos 

adversos. Quês, Montoro e González (2010) citam a adequação ao novo processo de trabalho 

e maior conscientização por parte dos profissionais da saúde como algumas destas medidas, 

assim como a revelação de eventos adversos sem punição ao profissional. 

 A cultura de segurança está diretamente associada à redução de eventos adversos em um 

determinado local e sua percepção pelos profissionais pode ser avaliada através de 

instrumentos. Atualmente, vêm sendo realizadas pesquisas que avaliam tanto a cultura de 

segurança de um hospital como um todo, quanto de unidades específicas. 

 O início do desenvolvimento de pesquisas em enfermagem sobre a cultura de segurança 
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do paciente se deu em novembro de 2004 através da Agência dos Estados Unidos da América 

de Investigação de Saúde e Qualidade (AHRQ), que auxiliou o desenvolvimento de 

ferramentas de avaliação da cultura de segurança do paciente em hospitais, asilos e 

ambulatórios. Atualmente, estão disponíveis três pesquisas sobre a cultura de segurança do 

paciente: Hospital Survey of Patient Safety Culture (HSOPS) que vem sendo bem recebida e 

administrada em diversas instituições hospitalares, Medical Research Office of Patient Safety 

Culture e Search Home of Patient Safety Culture (PESQUISAS SOBRE CULTURA DE 

SEGURANÇA DO PACIENTE, 2011). 

 Estas pesquisas têm o intuito de conscientizar os profissionais a respeito da segurança do 

paciente, diagnosticar e avaliar a cultura de segurança do paciente, identificar as áreas de 

melhoria e os pontos fortes na cultura de segurança, examinar as tendências das alterações da 

cultura de segurança ao longo do tempo, avaliar o impacto das intervenções de segurança e 

realizar comparações com outras instituições ou com outros setores da própria instituição 

(PESQUISAS SOBRE CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE, 2011). 

 Na Pesquisa Hospitalar da Cultura de Segurança do Paciente foi desenvolvido um 

questionário que avalia as opiniões dos profissionais sobre questões de segurança do paciente, 

erro médico e relatórios de eventos. É composto por 42 itens categorizados em 12 dimensões 

de cultura de segurança: 1- frequência do relato de eventos, 2- percepções gerais da segurança 

do paciente, 3- expectativas e ações do supervisor/administrador para a promoção da 

segurança do paciente, 4- melhoria contínua do ensino organizacional, 5- trabalho em equipe 

dentro das unidades hospitalares, 6- facilidade de comunicação/feedback, 7- comunicação e 

informação sobre erros, 8- resposta não punitiva ao erro, 9- pessoal, 10- apoio da gestão 

hospitalar para a segurança do paciente, 11- trabalho em equipe em todas as unidades 

hospitalares e 12- transferências e transições. A maioria dos itens utiliza escalas de cinco 

pontos de resposta de concordância, tipo Likert, variando de "discordo totalmente", 

"discordo", "neutro", "concordo", "concordo plenamente". 

  Outro instrumento desenvolvido para avaliar a cultura de segurança do paciente é o Safey 

Attitudes Questionnaire (SAQ), um refinamento do Questionário de Atitudes de Gestão da 

Unidade de Cuidados Intensivos que derivou de um questionário usado na aviação comercial, 

o Questionário de Atitudes de Gestão do Vôo (FMAQ). O FMAQ foi desenvolvido após a 

descoberta de que os aspectos interpessoais da tripulação foram as maiores causas de 

acidentes aéreos, medindo as atitudes dos membros da equipe sobre estes aspectos: trabalho 

em equipe, falando alto, liderança, comunicação e colaboração nas decisões (SEXTON et al, 

2006). 
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 Os itens deste questionário mostraram-se úteis na área da saúde, sendo discutidos novos 

itens com profissionais de saúde e especialistas. Foram criados 60 itens categorizados em seis 

escalas climáticas: clima de trabalho em equipe, satisfação no trabalho, percepção da gestão, 

clima de segurança, condições de trabalho e reconhecimento do estresse. Em cada item é 

utilizado uma escala de cinco pontos de resposta de concordância, tipo Likert, variando de 

discordo totalmente, discordo um pouco, neutro, concordo um pouco e concordo plenamente, 

contendo também itens formulados negativamente (SEXTON et al, 2006).  

 Além destes itens o SAQ engloba informações demográficas, como idade, sexo, 

experiência profissional, nacionalidade, forma de contrato na instituição, turno de trabalho e 

um espaço para o respondente marcar o grau de colaboração e comunicação entre ele e os 

demais profissionais do mesmo setor. Além disso, possui versões para uso em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI), Salas de Operação (SO), Unidades de Internação (médica, cirúrgica, 

ginecológica) e em nível ambulatorial, mantendo o seu conteúdo, porém com poucas 

alterações de acordo com a área clínica (SEXTON et al, 2006). 

 Algumas iniciativas já estão sendo realizadas no HU/UFSC através do Núcleo de 

Vigilância Sanitária (NUVISA) com a criação do Comitê de Segurança do Paciente em 

outubro de 2010, com regimento específico. Foram estabelecidas ações prioritárias como 

início do plano de trabalho através de um projeto piloto realizado em uma das clínicas 

cirúrgicas da instituição, com o intuito de orientar os profissionais à notificação de eventos 

adversos através do preenchimento e entrega do Formulário de Notificação de Eventos 

Adversos e Queixas Técnicas (Anexos I e J) que se encontra em período de teste. O 

NUVISA/HU/UFSC, apesar de iniciar recentemente seus trabalhos com a segurança do 

paciente, tem a finalidade de prevenir os eventos adversos, não somente notificar os que já 

ocorreram, através da hemovigilância, tecnovigilância e farmacovigilância.  

 Nesta instituição, foram realizadas duas pesquisas com o intuito de avaliar a cultura de 

segurança do paciente. Uma foi em Unidade de Emergência adulto, utilizando o SAQ 

adaptado para esta unidade como instrumento de pesquisa e a outra foi em UTI adulto 

utilizando o HSOPS.  

 Em âmbito estadual, Santa Catarina possui o Pólo de Segurança do Paciente de Santa 

Catarina (SEPAESC)
1
, com registro para profissionais interessados neste tema, e se constitui 

em um espaço colaborativo online com a possibilidade de compartilhamento de notícias, 

inclusive artigos internacionais, acerca da segurança do paciente.  

  

                                                
1 Santa Catarina possui o Pólo de Segurança do paciente de Santa Catarina (SEPAESC), cujo site é 

http://polosepaesc.ning.com/ 

http://polosepaesc.ning.com/
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2.4 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CIRÚRGICA 

 

 Em 2002, durante a 55ª Assembléia Mundial da Saúde, foi aprovada uma resolução 

estabelecendo que os países devessem ampliar a segurança dos cuidados sanitários e seus 

sistemas de monitorização, uma vez que a redução da segurança destes cuidados tornou-se um 

problema de saúde pública. A partir de então, à OMS foi designada consignar normas e 

padrões globais e apoiar os esforços dos países na elaboração de políticas e práticas de 

segurança (OMS, 2009b). Na 57ª Assembléia Mundial da Saúde, em 2004, a criação de uma 

aliança internacional para a melhoria da segurança do paciente foi consentida pelos 

profissionais e ainda neste ano lançaram a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente que 

tem o intuito de construir políticas e práticas clínicas seguras (OMS, 2009b). Compõem a 

Aliança organizações internacionais e nacionais, como a Agency for Healthcare Research and 

Quality, The Joint Commission, National Patient Safety Foundation, e congrega os países 

membros das Nações Unidas (SILVA, 2009). 

 Surgiram certos problemas sanitários a serem trabalhados de forma global, necessitando 

de ações para a redução dos eventos adversos advindos de práticas não seguras de cuidados. 

Para estes problemas, foram lançadas campanhas de segurança centradas no paciente, sendo 

chamados de Desafios Globais para a Segurança do Paciente, considerado núcleo da Aliança 

Mundial. O Primeiro Desafio Global trabalhado nos anos de 2005 e 2006 foi infecção 

associada aos cuidados de saúde, no qual foram formados padrões simples e claros para a 

higiene das mãos, campanha educativa e as primeiras orientações da OMS acerca do assunto. 

Já o Segundo Desafio Global entre 2007 e 2008 foi segurança dos cuidados cirúrgicos, sendo 

elaboradas diretrizes sobre cirurgia segura, seguindo as recomendações da OMS (OMS, 

2009b).      

 Os dados da OMS acerca das complicações apresentam a segurança cirúrgica como um 

problema de saúde pública significativo. Sendo assim, existem, no mínimo, quatro problemas 

subjacentes que precisam ser trabalhados para melhorar a segurança cirúrgica (OMS, 2009b). 

 O 1º problema: a segurança cirúrgica não tem sido reconhecida como um problema de 

saúde pública significativo. Há muitos gastos com a cirurgia e poucas condições para um 

funcionamento de qualidade, como por exemplo, a falta de infra-estrutura e de equipamentos.  

 O 2º problema: escassez de dados básicos. A falta de monitorização nos cuidados 

cirúrgicos aponta que poucos países membros da OMS têm os dados sobre os procedimentos 

cirúrgicos e ainda assim são poucos os procedimentos ambulatoriais relatados. Destes países, 

nenhum tem informações fiáveis sobre taxas de mortalidade hospitalar ou outros indicadores 
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de resultado adverso, além da maioria não ter informações sobre os hospitais privados.  

 O 3º problema: as atuais práticas de segurança não parecem ser utilizadas de forma fiável. 

A profilaxia antibiótica anteriormente à incisão e a confirmação da esterilização dos materiais 

cirúrgicos não são feitas conforme o estabelecido, sendo os antimicrobianos administrados de 

forma aperiódica, submetendo o paciente cirúrgico ao risco de infecção. As complicações da 

anestesia têm sido causas de morte evitáveis nos países em desenvolvimento, ratificando uma 

falta grave e sustentada de segurança anestésica. 

 O 4º problema: sua complexidade. Até os procedimentos mais simples possuem etapas 

críticas, oportunizando falhas e danos aos pacientes. É necessária identificação correta do 

paciente e do local a ser operado e a garantia da esterilização dos instrumentais cirúrgicos 

para ser efetuada uma cirurgia segura. À equipe cirúrgica é essencial um trabalho coeso, 

conhecimentos científicos e práticos para impedir ocorrência de complicações importantes ao 

paciente. Entretanto, na equipe cirúrgica há pouca orientação ou estrutura para tal. Assim, 

com o intuito de corrigir estes problemas, a OMS elaborou o programa “Cirurgia Segura 

Salva Vidas” e para isto criou a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica. 

 A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica tem por objetivo promover o compromisso 

político e a vontade clínica para abordar questões de segurança, como práticas de segurança 

anestésica inadequadas, infecções cirúrgicas evitáveis e comunicação inadequada entre os 

membros da equipe cirúrgica. É uma ferramenta para ser utilizada por profissionais com 

interesse na melhoria da segurança cirúrgica e na redução de complicações evitáveis. Segundo 

a OMS, o uso da lista promoveu reduções significativas na taxa de complicações, de 11% para 

7%, na taxa de mortalidade, de 1,5% para 0,8%, e melhorias na observância dos padrões de 

boa prática de cuidados (OMS, 2009a). 

 Nesta lista existem alguns passos a serem seguidos para obter sucesso durante o 

procedimento cirúrgico no que diz respeito à segurança. Estes passos são divididos em três 

etapas: 1. Antes da indução anestésica; 2. Antes da incisão da pele (time out); 3. Antes de o 

paciente sair da sala operatória (time in) (OMS, 2009a). 

 Na primeira etapa, é preciso confirmar a identidade do paciente, o local a ser operado, 

qual o nome do procedimento que vai realizar e se o paciente consentiu a cirurgia. Fazem 

parte desta etapa a verificação da demarcação do local correto, dos equipamentos e das 

medicações anestésicas, controle do funcionamento do oxímetro de pulso e colocação no 

paciente, investigar processo alérgico anterior, avaliar se há via aérea difícil ou risco de 

aspiração, se haverá risco de grande perda de sangue. 

 Na segunda etapa, confirmar nome e função de todos os integrantes da equipe, assim 
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como o nome do paciente, do procedimento e o local da cirurgia, fazer com que a 

antibioticoprofilaxia seja infundida imediatamente antes da incisão; confirmar com cada 

integrante da equipe se há alguma particularidade em relação ao caso, sobre os perigos 

críticos e os planos operacionais (cirurgião confirma qual risco de perda sanguínea e o tempo 

cirúrgico planejado; anestesiologista confirma preocupações específicas; enfermagem 

confirma esterilização dos instrumentais cirúrgicos e se há algum problema com algum 

equipamento), confirmar se os exames de imagens e de laboratórios estão em sala operatória e 

visíveis. 

 Na terceira etapa, o enfermeiro deve confirmar verbalmente o nome do procedimento; 

deve ser realizada a contagem de instrumentos, compressas e perfurocortantes, rotulados os 

materiais biológicos coletados durante o procedimento cirúrgico e confirmado o nome do 

paciente e descrição da amostra verbalmente, verificar se houve algum equipamento com 

problemas; revisar com cirurgião, anestesiologista e equipe de enfermagem as necessidades 

do paciente na saída da sala de operações.  

 

 

2.5 ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS E MATERIAIS DO AMBIENTE DO CENTRO  

CIRÚRGICO   

 

O Centro Cirúrgico, por ser uma unidade fechada, apresenta vários aspectos que 

influenciam na qualidade do cuidado prestado ao paciente, destacando-se os aspectos físicos, 

os emocionais e os materiais. Quanto às características físico-estruturais e de funcionalidade, 

o setor é dividido em três áreas: a restrita, a semi-restrita e a irrestrita. A primeira refere-se ao 

espaço onde as cirurgias são realizadas, destinado aos pacientes, profissionais de saúde e 

estudantes de graduação, devidamente identificados e com a utilização de roupas privativas do 

setor, incluindo gorro, touca e propé. Na segunda área está o corredor de acesso externo do 

CC, a SRPA e a sala de descanso da equipe, onde não é obrigatório o uso de roupas 

privativas. E a terceira área refere-se ao espaço da secretaria do CC e dos vestiários, onde 

também o uso destas roupas não é obrigatório. 

O posto de enfermagem do setor, localizado no seu centro e na área restrita, favorece a 

distribuição dos materiais de assistência pela proximidade da maioria das salas cirúrgicas, 

facilitando sua aquisição de forma ágil. A SRPA situa-se na entrada da área restrita, próximo 

ao posto de enfermagem e com capacidade para quatro leitos de pós-operatório. Por mais que 

a aquisição dos materiais de consumo para a assistência seja fácil, este distanciamento 
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geográfico, que diverge para cada instituição, causa um desgaste físico ao profissional 

influenciando na segurança do paciente (SILVA; ALVIM, 2010) 

A presença constante de ruídos na S.O e suas repercussões para o profissional e paciente 

têm sido estudadas (SILVA; ALVIM, 2010 e PEREIRA et al, 2011), percebendo-se um 

desconforto por parte de ambos, pois aumenta o estresse em SO ao dificultar a promoção de 

bem estar e conforto para o paciente e a comunicação da equipe. Os recursos humanos são 

essenciais ao funcionamento adequado do setor, pois, quando reduzidos, afetam a atuação dos 

profissionais pelas diversas atribuições, desencadeando mais estresse.  

Algumas pesquisas têm discutido os fatores que interferem na segurança do paciente em 

SO quando nos referimos aos recursos humanos, sendo que tais fatores não devem impedir o 

desenvolvimento de um cuidado seguro, embora nele possam interferir (SILVA, 2006; 

SILVA, ALVIM, 2010; PEREIRA et al, 2011; PEREIRA, 2010; THE JOINT 

COMMISSION, 2011). Podemos citar alguns fatores: fadiga dos profissionais pela carga 

horária excessiva de trabalho, escassez de recursos humanos, barreiras na comunicação entre 

os profissionais, relações interpessoais não efetivas, fator emocional dos profissionais, 

distrações, interrupções, erros de julgamento, falta de atenção e as dificuldades materiais.  

Enfrentamos no setor um quantitativo reduzido do profissional enfermeiro, havendo 

sobrecarga de trabalho dos demais, associada à fadiga e estresse, dificultando o 

desenvolvimento de ações que promovam a segurança do paciente e um cuidado 

especializado e centrado na proteção da vida (SILVA; ALVIM, 2010). 

Os materiais e equipamentos específicos necessários ao ato cirúrgico precisam ser 

previstos pelo enfermeiro da unidade para que o fluxo de trabalho se desenvolva 

harmonicamente e para que o paciente não sofra danos causados pela ausência do material, 

assim como suspensão de cirurgias. Além da presença destes na unidade, é necessário testá-

los antes do procedimento cirúrgico e realizar manutenção preventiva e reparadora sempre 

que necessário, conforme orientações da OMS (OMS, 2009a). 

Na unidade, a manutenção do carro de anestesia, contendo o ventilador mecânico, 

analisador de gases e capnógrafo, assim como a dos monitores cardíacos com seus respectivos 

cabos, é realizada pelo Núcleo de Engenharia Clínica (NEC) da instituição, quando estes 

materiais novos chegam ao setor e quando danificados. Já o controle das medicações e 

diversos outros materiais de assistência, verificação de validade e de suas características 

físicas, é realizado pela equipe de enfermagem diariamente, no caso das medicações, e 

semanalmente, nos demais materiais. 
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3 MÉTODO  

 

3.1 NATUREZA, TIPO E ASPECTOS ÉTICOS DE PESQUISA 

 

 É uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa. O objetivo quantitativo foi o de 

avaliar a cultura de segurança no ambiente de trabalho de um Centro Cirúrgico de um 

Hospital Universitário do Sul do Brasil; o objetivo qualitativo foi o de identificar as atitudes 

dos profissionais, professores e estudantes que atuam no Centro Cirúrgico de um hospital 

escola que evidenciam a cultura de segurança do paciente. Trata-se de um delineamento não 

experimental, descritivo e transversal. A descrição quantitativa não experimental envolve a 

predominância, a incidência, o tamanho e os atributos mensuráveis de um fenômeno; tem um 

fenômeno de interesse, observa-o e o descreve, além disto, não houve a manipulação da 

variável independente.  

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa. A investigação qualitativa 

investiga os fenômenos utilizando métodos aprofundados para descrever as dimensões, as 

variações, a importância e o significado destes fenômenos (POLIT; BECK e HUNGLER, 

2011). 

 A investigação descritiva tem o intuito de observar, contar, descrever e classificar os 

fenômenos descritos pelos pesquisadores que, de forma qualitativa, utilizam métodos 

aprofundados para descrever as dimensões, as variações, a importância e o significado destes 

fenômenos. O estudo transversal envolve a coleta de dados em um ponto determinado de 

tempo, com vistas a descrever a situação atual deste mesmo fenômeno (POLIT, BECK, 

HUNGLER, 2004).  

 Para garantir os aspectos éticos no desenvolvimento de pesquisa com seres humanos, as 

Diretrizes e Normas da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde (CNS/MS) foram respeitadas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da UFSC, sob o número 1927/11 em 13/05/2011. A 

elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que está no Apêndice A, 

visa garantir principalmente a autorização consciente para o uso das informações obtidas. Os 

sujeitos foram convidados a participarem espontaneamente, sendo que a sua recusa não 

implicou em prejuízos pessoais ou em alguma forma de constrangimento para os mesmos. 

Foram garantidos aos sujeitos autonomia, não-maleficiência, beneficência, justiça.  

 Sendo assim, a imagem e identidade do sujeito de pesquisa foram mantidas em absoluto 

sigilo e sendo respeitados os princípios contidos na Resolução 196/96 do CNS. O sujeito não 
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teve nenhum gasto, risco ou prejuízo decorrente de sua participação na pesquisa, bem como, 

de que não houve nenhum ônus pela sua participação. Assim como, foi garantido de que 

recebeu esclarecimento acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa e 

também a liberdade de desistir da mesma em qualquer momento. 

 

 

3.2 LOCAL 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no CC de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Esta 

instituição teve sua fundação na década de 80 e possui assistência de enfermagem 

sistematizada, sendo sua prática baseada em metodologia específica, a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta (KUHNEN, MARKUS, DA 

CORREGGIO, 2008). 

 O espaço físico do CC é composto por secretaria, vestiário masculino e feminino, copa, 

repouso dos funcionários, monta carga sujo e limpo, corredores interno e externo; cinco salas 

cirúrgicas, sendo quatro destinadas aos procedimentos cirúrgicos de grande porte e uma sala 

especial para procedimentos simples que requeiram anestesia local; arsenal, onde são 

depositados os materiais estéreis para utilização imediata; expurgo interno e expurgo externo, 

sala de material de vídeo-cirurgia que se encontra desativada, sala de recuperação pós-

anestésica, conforme mostra o mapa físico do setor (DA CORREGGIO; MEDEIROS, 2010) 

(Anexo K). 

 As especialidades cirúrgicas são cirurgia geral, cabeça e pescoço, plástica, vascular, 

torácica, odontologia, ginecologia, urologia e proctologia. Sendo que destas especialidades, a 

cirurgia geral e a cirurgia vascular ganham destaque por serem referência em Alta 

Complexidade com a realização de cirurgia bariátrica e by-pass endoarteriais e 

endarterectomia, aumentando ainda mais a complexidade do setor e a responsabilidade dos 

profissionais, pois envolvem várias etapas críticas, sendo cada uma, uma oportunidade de 

falha e potenciadora de causar dano aos pacientes. Este setor atende diversas especialidades e 

apresentou a seguinte produção de trabalho: em setembro de 2011 foram realizados 333 

procedimentos cirúrgicos, em outubro de 2011 foram 270 e em novembro de 2011 foram 242. 

As demandas de emergência e urgência variam de dois a três procedimentos ao dia, sendo que 

a maioria dos procedimentos que ocorrem durante o dia é advinda das enfermarias.   

 Os materiais utilizados no CC compreendem os esterilizados, consignados e permanentes, 

aparelhos que dão suporte aos procedimentos anestésico-cirúrgicos, principalmente os 
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aparelhos tecnológicos, como o Arco em C, as torres de vídeo-cirurgia e os carros de 

anestesia. 

 A equipe de trabalho do CC é composta por médicos cirurgiões e anestesiologistas, 

enfermeiros, instrumentadores cirúrgicos e técnicos de enfermagem que também atuam como 

circulantes da SO, residentes da residência em medicina (cirurgia e anestesia) e da residência 

multiprofissional (enfermagem e odontologia), estudantes de graduação em enfermagem, 

medicina e odontologia, assistentes administrativos e funcionários de serviços gerais. 

 Há uma relação do setor com os vários serviços de apoio, como o laboratório de análises 

clínicas, a radiologia, a cardiologia, o banco de sangue, o almoxarifado e a farmácia. Com o 

laboratório, esta relação se dá quando há necessidade de coleta de exames laboratoriais do 

paciente, sendo a coleta de responsabilidade do anestesiologista quando o paciente se encontra 

na SO e do enfermeiro ou técnico de enfermagem quando o paciente está na SRPA; a entrega 

do sangue coletado ao laboratório é feita pelo auxiliar de enfermagem. A radiologia e a 

cardiologia são ativadas e os técnicos de radiologia e de enfermagem vêm ao CC quando uma 

radiografia e um eletrocardiograma do paciente são solicitados, seja na SO ou na SRPA. O 

banco de sangue dirige-se ao CC quando há entrega das bolsas de sangue reservadas para o 

paciente durante a cirurgia, após o preenchimento da solicitação pelo anestesiologista 

responsável. A ligação com a farmácia se dá no abastecimento de medicamentos do setor, 

tanto aqueles incluídos na cota semanal como aqueles para utilização de urgência, sendo 

responsabilidade do auxiliar de enfermagem buscá-los. O almoxarifado repõe os diversos 

materiais solicitados semanalmente, tanto os permanentes, de escritório e assistenciais, como 

os materiais consignados, a partir da solicitação feita pelo auxiliar administrativo e de acordo 

com as necessidades semanais ou quinzenais.      

 Há um fluxo de atendimento ao paciente e sua família no ambiente do CC que funciona da 

seguinte forma: o paciente e acompanhante dirigem-se ao CC juntamente ao auxiliar de 

enfermagem do setor de origem, são recebidos na entrada do CC pelo profissional receptor, 

geralmente o enfermeiro, que se apresenta e fornece orientações aos familiares sobre o tempo 

de cirurgia, o que será feito e solicitado que aguardem externamente ao setor. O paciente e o 

profissional dirigem-se à SO, é feita a preparação para os procedimentos anestésico-

cirúrgicos, após o término da cirurgia o paciente sai da SO acompanhado do técnico de 

enfermagem, ou enfermeiro, e do anestesiologista até a SRPA onde se recupera por no 

mínimo uma hora após o procedimento. A alta é fornecida pelo anestesiologista somente 

quando alcançado dez pontos na escala de Aldrette e Kroulik (1970). No caso de cirurgia 

externa o paciente permanece na SRPA até levantar-se da maca, sentar-se em cadeira e ingerir 
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uma porção de dieta pastosa e sem referir disfagia, podendo ir para casa somente 

acompanhado. As informações sobre as condições do paciente após a cirurgia, como curativos 

e retirada de pontos não são fornecidas à unidade básica de saúde de sua região e sim ao 

acompanhante. Porém, quando o paciente está internado, as informações sobre as 

intercorrências no transoperatório são fornecidas ao enfermeiro da unidade de origem, a 

família é informada da saída do paciente e o mesmo retorna ao leito acompanhado pelo 

auxiliar de enfermagem do CC.  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 A população estudada foi a equipe de profissionais de saúde do CC que compreende 

médicos cirurgiões e anestesiologistas, equipe de enfermagem, auxiliares de saúde (maqueiros 

e escriturário), residentes de medicina, da odontologia e da residência multiprofissional, 

totalizando: 148 sujeitos. Destes: 38 são da equipe de enfermagem, com 03 enfermeiros, 26 

técnicos de enfermagem, 03 auxiliares de saúde (02 maqueiros e 01 escriturário), 02 auxiliares 

de enfermagem e 04 instrumentadores cirúrgicos; 26 são residentes da medicina, com 9 da 

cirurgia geral, 03 da cirurgia ginecológica, 08 da cirurgia plástica e 02 da cirurgia vascular; 02 

são residentes da odontologia; 02 são da residência multiprofissional; 55 cirurgiões, sendo 10 

da ginecologia, 18 da cirurgia geral, 03 da proctologia, 03 da urologia; 05 da cirurgia plástica; 

06 da cirurgia vascular, 01 da cirurgia torácica, 02 da otorrinolaringologia, 02 da cirurgia de 

cabeça e pescoço; 03 da odontologia e 02 da ortopedia; dos cirurgiões, 17 são docentes da 

graduação em medicina da UFSC; 22 correspondem aos anestesiologistas, sendo 01 docente 

da medicina da UFSC; e 03 estudantes de graduação. Os estudantes de enfermagem e 

medicina; os professores de enfermagem; os residentes da residência multiprofissional; e 

bolsistas sem tempo pré-determinado de serviço no CC, podendo ficar menos de quatro 

semanas no setor, por esta razão não participaram do estudo.  

 O tipo da amostra foi proposital (POLIT, BECK, HUNGLER, 2004), pois foram 

selecionadas pessoas que transitavam pelo CC, conhecedoras da rotina e da assistência e que 

atendiam aos seguintes critérios de inclusão: serem profissionais da equipe do CC, serem 

estudantes da graduação ou pós-graduação que estiverem no CC por no mínimo 4 semanas 

(SEXTON et al, 2006) aceitarem participar do estudo ao assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os que estavam ausentes por 

estarem em período de férias, licenças ou outros afastamentos durante o período de coleta de 
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dados, englobando técnicos e auxiliares de enfermagem, anestesiologistas, cirurgiões, 

residentes de medicina e odontologia.  

 Participaram do estudo quantitativo 68 profissionais, quais sejam: 27 da equipe de 

enfermagem, sendo 02 enfermeiros, 19 técnicos de enfermagem, 04 auxiliares de saúde e 02 

instrumentadores cirúrgicos; 11 anestesiologistas; 10 cirurgiões; 15 residentes de cirurgia; 01 

residente multiprofissional; 03 estudantes de graduação; e 01 profissional não respondeu. 

 Foram observadas as atitudes de segurança de 88 profissionais de saúde, destes 13 

anestesiologistas, 23 residentes de cirurgia (01 da proctologia, 01 da cirurgia de cabeça e 

pescoço, 04 da urologia, 12 da cirurgia geral, 02 da cirurgia vascular e 03 da cirurgia 

plástica), 16 cirurgiões efetivos, 03 enfermeiros e 33 entre instrumentadores e circulantes de 

sala. Vale ressaltar que nem todos os que participaram do estudo quantitativo participaram da 

observação (estudo qualitativo) e nem todos cujas atitudes foram observadas responderam o 

questionário do estudo quantitativo. 

 

 

3.4 VARIÁVEIS  

 

 As varáveis foram classificadas em dependente, independente, quantitativas, qualitativas 

nominais e qualitativas numéricas.  

 Como variável dependente foi definida cultura de segurança do paciente, entendida como 

um novo método de pensar e agir em um determinado local diante da ocorrência ou da 

prevenção de eventos adversos, visando à segurança do paciente. Como variável independente 

foi definida atitudes de segurança dos profissionais, estudantes e professores que atuam no 

Centro Cirúrgico de um hospital escola, neste caso entendida como ações realizadas pelos 

profissionais que evidenciam a cultura de segurança do paciente. As variáveis numéricas 

incluíram as características sócio-demográficas dos participantes, quais sejam idade e tempo 

de serviço, ambas calculadas em anos.   

 Foram consideradas como variáveis quantitativas:  

a) tempo de trabalho no Centro Cirúrgico: considerou o período em meses que o 

profissional exerce suas funções no referido local;   

b) idade dos profissionais: considerou o tempo de vida de cada profissional, em 

anos, quando se fez a coleta de dados. 

 Foram consideradas como variáveis qualitativas nominais:  

a) clima de trabalho em equipe: qualidade percebida de colaboração entre os 



23 

 

  

 
 

membros da equipe (SEXTON et al, 2006);  

b) satisfação no trabalho: experiência positiva de trabalho (SEXTON et al, 2006); 

c) percepção da gestão: aprovação da ação gerencial pelo profissional (SEXTON 

et al, 2006);  

d) clima de segurança: percepção de uma forma organizacional forte e pró-ativa, 

compromissada com a segurança (SEXTON et al, 2006);  

e) condições de trabalho: percepção da qualidade do ambiente de trabalho e 

suporte logístico, por exemplo, pessoal, equipamentos (SEXTON et al, 2006);  

f) reconhecimento do estresse, conhecer como o desempenho profissional é 

influenciado por estressores;  

g) fatores estressantes: são consideradas as horas de trabalho em demasia, número 

insuficiente de pessoal para o trabalho, falta de material e insumos, ausência de 

manutenção preventiva dos aparelhos, que isoladamente ou em conjunto 

contribuem para um atendimento inadequado aos pacientes; 

h) comunicação: compreende a troca de mensagem entre uma ou mais pessoas 

com diversas funções, dentre as quais está à descrição dos fenômenos, 

situações e vivências. No momento cirúrgico implica na troca de informações 

entre os profissionais e entre estes e o paciente no que se refere a nome, idade, 

sexo, doença, procedimento dentre outras que direcionam o ato cirúrgico. 

i) cultura de segurança: conhecida como um novo método de pensar e agir em 

um determinado local diante da ocorrência ou da prevenção de eventos 

adversos, visando à segurança do paciente. E vêm sendo definida (SEXTON et 

al, 2006, p.2) como “resultado das atitudes, percepções, competências, padrões 

de comportamento e valores de um grupo que irão determinar o compromisso, 

o estilo e a competência de uma organização de saúde e de uma gestão de 

segurança”. 

j) segurança do paciente: prevenir e/ou reduzir lesões acidentais e erros devido ao 

não cumprimento do planejamento de saúde do paciente ou devido à escolha de 

um plano incorreto para obter o resultado almejado (STONE, 2004).   

k) atitudes de segurança: ações realizadas pelos profissionais de saúde que visam 

à segurança do paciente. 

l) trabalho em equipe: colaboração entre os membros da equipe (SEXTON et al, 

2006).  

m) Sexo: “conjunto de pessoas que têm a mesma organização anátomo-fisiológica 
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no que se refere à geração: sexo masculino, sexo feminino” (MICHAELIS, 

2008, p.799).  

 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta dos dados foi o Questionário de Atitudes 

de Segurança, Safety Attitudes Questionaire – SAQ (Anexos L e M), na versão adaptada para 

o CC, desenvolvido na cidade do Texas e autorizado seu uso pelos autores (Anexo N) 

(SEXTON et al, 2006). Sendo este devidamente traduzido pela autora desta pesquisa (Anexo 

O) e incluídos outros questionamentos referentes ao âmbito profissional e pessoal. Os 

questionamentos que foram acrescentados referentes ao âmbito profissional incluíram as 

horas de trabalho na instituição onde a pesquisa foi realizada; a existência de vínculo com 

outra instituição e o grau de escolaridade, escolhendo entre especialização, mestrado e 

doutorado. Foi acrescentado apenas o estado civil nas questões referentes ao âmbito pessoal. 

Estes aspectos influenciam na atenção do profissional com reflexos diretos na segurança do 

paciente.  

 Foram mantidas as questões sobre categoria profissional, sexo, anos de trabalho no 

hospital, país de nascimento e idade. Foi substituída a expressão job status, que indicava 

trabalho em tempo integral, de meio expediente, de agência ou de contrato, pela expressão 

horas de trabalho, por entendermos mais claramente que horas prolongadas de trabalho 

contribuem para o aumento da fadiga e redução da produtividade do profissional, 

comprometendo a segurança do paciente (THE JOINT COMMISSION, 2011).   

 O SAQ possibilita avaliar a cultura de segurança de um local de trabalho através de uma 

escala composta, psicométrica, dividida em seis escalas climáticas: clima de trabalho em 

equipe, reconhecimento do estresse, clima de segurança, satisfação no trabalho, percepções de 

gestão e condições de trabalho (SEXTON et al, 2006). Em cada escala climática ou dimensão 

estão incluídas várias questões referentes ao mesmo assunto ou tema, neste sentido classifica 

de forma quantitativa as pessoas que possuem atitudes divergentes, anseios, intenções, 

necessidades, personalidades e entendimentos (POLIT; BECK e HUNGLER, 2011). 

 São 59 questões distribuídas em três páginas, usando-se uma escala de cinco pontos tipo 

Likert: discordo totalmente, discordo um pouco, neutro, concordo um pouco, concordo 

totalmente, que indicam uma opinião sobre um determinado assunto. No entanto, existem 
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questões de escore reverso, ou seja, o menor escore indica uma atitude mais positiva. A cada 

alternativa do questionário foi atribuída uma pontuação, de forma crescente, sendo a 

alternativa A equivalente a 0 (zero), a B equivalente a 25 pontos, C a 50, D a 75 e a E a 100 

pontos. Em cada escala de atitudes as respostas foram somadas e divididas pela quantidade de 

itens da escala, foi criado um escore que variou de 0 a 100, que quando maior ou igual a 75 

foi considerado positivo. (SEXTON et al, 2006) 

 Foi elaborado um quadro (Quadro 1) para facilitar a visualização das escalas climáticas 

que integram o SAQ, com seus respectivos conceitos (SEXTON et al, 2006) e as questões 

inclusas em cada dimensão. 

 

Quadro 1- Definição das dimensões de atitudes de segurança do Safety Attitudes Questionnaire 

Escala: definição Questões 

Clima de trabalho em equipe 

(percepção da qualidade da colaboração 

entre os profissionais) 

Durante as emergências, eu posso prever o que os 

outros profissionais vão fazer a seguir. (37) 

Realmente a equipe profissional pode conviver 

com problemas pessoais durante o trabalho.(40) 

Clima de segurança (percepção de um 

envolvimento forte e pró-ativo por parte 

da organização com relação à segurança 

do paciente) 

Eu me sentiria seguro sendo tratado aqui como 

paciente. (4) 

Discordâncias na S.O são resolvidas 

apropriadamente (não quem está certo, mas o que 

é melhor para o paciente. (30) 

Satisfação no trabalho (experiência 

positiva sobre o trabalho) 

Gosto do meu trabalho. (2) 

Trabalhar neste hospital é como fazer parte de uma 

grande família. (8) 

Reconhecimento do stress 

(reconhecimento de como o 

desempenho é influenciado por agentes 

estressores) 

Eu tenho o apoio necessário de outros 

profissionais para cuidar dos pacientes. (34) 

Questões importantes são devidamente 

comunicadas na mudança de turno. (50) 

Percepção da gerência (aprovação das 

ações gerenciais) 

A administração do hospital apóia meu esforço 

diário. (10) 

A quantidade de pessoal na S.O é suficiente para 

lidar com o número de pacientes. (18) 

Condições de trabalho (qualidade 

percebida pela logística e suporte no 

trabalho. Ex.: Staff, equipamentos, etc.) 

Este hospital faz um bom trabalho de treinamento 

de novo pessoal. (6) 

Toda a informação necessária é avaliada antes de 

iniciar o procedimento. (7) 
Fonte: SEXTON et al, 2006  

  

  

 

 Aos participantes foi solicitado o preenchimento conforme a opinião de concordar ou 

discordar da afirmativa, sendo alguns itens formulados negativamente (POLIT; BECK e 
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HUNGLER, 2011). Ao final do questionário, há um espaço aberto para os respondentes 

incluírem três recomendações para melhorar a segurança do paciente na SO. 

 Foi realizado um pré teste deste instrumento com oito (08) participantes, sendo três (03) 

residentes da Residência Integrada Multiprofissional e cinco (05) acadêmicos de enfermagem, 

todos em estágio curricular obrigatório, com mais de 4 semanas no CC. O pré-teste se justifica 

tendo em vista que se trata de uma tradução. A escolha dos profissionais teve como fator 

decisivo o fato de que os mesmos possuem o conhecimento e a prática do CC e não 

influenciarem no resultado do estudo. O pré-teste avaliou a clareza e objetividade das 

orientações para o uso do SAQ, a compreensão das palavras e das perguntas realizadas. A 

partir do recolhimento dos questionários percebemos que somente três participantes 

contribuíram para a sua reformulação: não entendimento do sentido de moral, alguns termos 

desconexos nas frases e o não entendimento de algumas questões. No entanto, suas 

contribuições foram desconsideradas e o referido instrumento pôde ser utilizado sem 

necessidade de alterações. 

 Para o estudo qualitativo, com o intuito de observar as atitudes de segurança dos 

profissionais de saúde, utilizamos como instrumento de pesquisa a Lista de Verificação de 

Segurança Cirúrgica da OMS para a observação não participante do momento cirúrgico, a 

qual permitiu identificar atitudes de segurança da equipe do CC para com o paciente, sendo 

analisados os três passos: 1- O período antes da indução anestésica; 2- O período após a 

indução e antes da incisão da pele e; 3- O período imediatamente após o fechamento da ferida, 

porém antes do paciente sair da sala operatória (SO). 

 

 

3.6 A COLETA DE DADOS 

 

 A entrada em campo ocorreu após aprovação do CEPSH, quando foram enviadas cópias 

do projeto à Chefia de Enfermagem do Centro Cirúrgico e à Chefia das Clínicas Cirúrgicas e 

do Centro Cirúrgico para esclarecimentos e posteriormente à equipe de saúde do Centro 

Cirúrgico. O período de coleta dos dados quantitativos se deu entre os meses de julho a 

setembro de 2011, já os dados qualitativos foram coletados durante dez dias, entre o final do 

mês de agosto a início de setembro de 2011. 

 Algumas estratégias de divulgação do projeto foram realizadas para despertar a equipe 

para o assunto, auxiliando no alcance de um dos objetivos deste projeto, como: um mural 

sobre a segurança do paciente no Centro Cirúrgico, com inclusão de artigos recentes e 
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disponibilização dos Manuais da OMS para consulta, sensibilizando os profissionais antes de 

promover os encontros para educação em serviço com a equipe (Apêndices B e C). 

 Após a divulgação do projeto para toda a equipe, os profissionais foram convidados a 

participar, com consequente entrega e assinatura do TCLE. Neste momento, foi 

disponibilizado o Questionário semi-estruturado de Atitudes de Segurança (SEXTON et al, 

2006) para auxiliar na avaliação da cultura de segurança no ambiente de trabalho do Centro 

Cirúrgico. Os questionários foram devolvidos em uma urna, devidamente identificada, 

disponibilizada na copa do Centro Cirúrgico, cujos resultados foram digitados pela autora do 

estudo. Embora tenham sido entregues 105 questionários, apenas 68 foram respondidos e 

devolvidos; 37 questionários não foram devolvidos. Os questionários eram retirados da urna 

com frequência diária ou semanal. 

 Durante a coleta dos dados houve dificuldade na entrega dos questionários, pois muitos 

profissionais exerciam carga horária diferenciada, trabalhando somente no período noturno ou 

em finais de semana, outros permaneceram distantes da prática, exercendo somente atividades 

administrativas. Por outro lado, embora os objetivos da pesquisa fossem explanados durante a 

entrega do questionário a cada participante e a urna de coleta dos dados, devidamente 

identificada, estivesse localizada de forma acessível a todos os profissionais, houve 37 

questionários não devolvidos. No início da pesquisa, concomitantemente à entrega dos 

questionários, foi realizada a observação não-participante de 13 procedimentos cirúrgicos, 

guiada pela Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da OMS (Anexo P), com o intuito de 

alcançar um dos objetivos deste projeto, o de identificar as atitudes dos profissionais que 

evidenciam a cultura de segurança do paciente.  
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3.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados sofreram tratamento estatístico do software Microsoft® Office Excel Edição 

2003, o que possibilitou a geração de informações e a compreensão dos resultados. Foi 

realizada a análise estatística descritiva.  

 As variáveis quantitativas numéricas (Tempo de trabalho no Centro Cirúrgico e Idade dos 

profissionais) foram descritas por medidas de tendência central e dispersão e as variáveis 

qualitativas categóricas (sexo, clima de trabalho da equipe, trabalho em equipe, satisfação no 

trabalho, percepção do profissional quanto à gerência da unidade, clima de segurança, 

condições de trabalho, reconhecimento do estresse, fatores estressantes, segurança do 

paciente: erro, comunicação e categoria profissional) por proporções em números absolutos.  

 Os dados qualitativos foram tratados por meio da análise temática, seguindo seus passos, 

quais sejam a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados e interpretação. 

Nesta análise o núcleo de sentido foi destacado, considerando o significado deste para o 

objetivo proposto pelo estudo (MINAYO, 2007).  

 A análise temática foi realizada em três momentos. Na pré-análise os dados da observação 

não participante foram preparados para a leitura flutuante do texto, quando foram elaborados 

indicadores que representam a homogeneidade e pertinência dos eixos de análise. Na 

exploração do material os dados foram codificados e receberam significados que compuseram 

o quadro de resultados que remeteram aos objetivos indicando descobertas esperadas ou não. 

Finalmente as informações de relevância foram agrupadas em unidades que formaram uma 

representação do conteúdo, que constituiu a última fase. Assim, elencamos duas categorias 

denominadas: Atitudes da equipe cirúrgica antes da cirurgia; Atitudes da equipe cirúrgica 

após a cirurgia. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados deste estudo serão apresentados na forma de dois artigos, de acordo com 

cada objetivo pretendido, conforme a Instrução Normativa 04/RIMS/2011 (Anexo Q) que 

define critérios para elaboração e o formato de apresentação dos trabalhos de conclusão do 

curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde.  
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 Um artigo avaliará a cultura de segurança no ambiente de trabalho do Centro Cirúrgico, de 

forma quantitativa com gráficos descritivos e por descrição tabular, intitulado Avaliação da 

cultura de segurança no ambiente de trabalho de um Centro Cirúrgico de um Hospital 

Universitário do Sul do Brasil. E o outro identificará as atitudes dos profissionais, professores 

e estudantes que atuam no Centro Cirúrgico que evidenciam a cultura de segurança do 

paciente, com uma abordagem qualitativa, sob o título de Atitudes da equipe de saúde de um 

Centro Cirúrgico do Sul do Brasil que evidenciam a cultura de segurança do paciente.  

 

 

4.1 MANUSCRITOS 

 

4.1.1 Primeiro Manuscrito  

  

      Este manuscrito relatará uma avaliação da cultura de segurança no ambiente de trabalho 

do Centro Cirúrgico, de forma quantitativa com gráficos descritivos e por descrição tabular, 

intitulado Cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico de um hospital do sul do 

Brasil: estudo quantitativo. Para fins de publicação, o texto será reapresentado conforme 

exigência da revista à qual será encaminhada. 

 

 

Cultura de segurança do paciente em Centro Cirúrgico de um hospital do sul do Brasil: 

estudo quantitativo 

 

 

4.1.1.1 Introdução 

 

O período perioperatório é um momento crítico do estado de saúde e doença, pois o 

paciente será submetido a um procedimento cirúrgico, expondo-se aos riscos e as suas 

diversas complicações, sendo necessária assistência de enfermagem e médica especializadas.  

Estas especificidades do período perioperatório foram muito discutidas ao longo do 

tempo, porém, a partir de 2002 vêm preocupando a Organização Pan-Americana da Saúde da 

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) quando relacionados à segurança do paciente, 



30 

 

 

resultando na criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, em outubro de 2004 

(OMS, 2009a).  

Para que isto seja possível são criados novos programas a cada dois anos, os chamados 

Desafios Globais para a Segurança do Paciente. O segundo Desafio Global refere-se aos 

fundamentos e práticas da segurança cirúrgica, com o tema Cirurgias Seguras Salvam Vidas, 

considerada uma prioridade em saúde pública (OMS, 2009a). 

 Diante destes desafios, a segurança do paciente vem ganhando espaço nas práticas 

assistenciais diárias, sendo entendida, de acordo com a Classificação Internacional para a 

Segurança do Paciente (ICPS) da OMS, como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de 

dano desnecessário ao paciente associado ao cuidado de saúde (WHO, 2009). É um princípio 

fundamental do cuidado do paciente e um componente crítico do gerenciamento da qualidade 

(DAL SASSO, BARBOSA, 2010). 

Ao estudarmos a segurança do paciente, nos deparamos com a questão da cultura de 

segurança, que é conhecida como um novo método de pensar e agir em um determinado local 

diante da ocorrência ou da prevenção de eventos adversos, visando à segurança do paciente. 

Em outras palavras, é o “resultado das atitudes, percepções, competências, padrões de 

comportamento e valores de um grupo que irão determinar o compromisso, o estilo e a 

competência de uma organização de saúde e de uma gestão de segurança.” (SEXTON et al, 

2006, p.2) 

Para que esta nova cultura seja trabalhada nas instituições hospitalares há necessidade de 

que sejam implantadas medidas eficientes para prevenção e redução dos riscos e eventos 

adversos. Atualmente a cultura de segurança vem sendo o foco de inúmeras pesquisas   

Partindo destas informações, das atualizações constantes que vimos realizando no âmbito 

profissional acerca deste tema e da preocupação com a cirurgia segura dos pacientes do SUS 

que internam neste hospital para submeterem-se a um procedimento cirúrgico, temos como 

questão de estudo: quais as atitudes dos profissionais, estudantes e professores que atuam no 

Centro Cirúrgico de um hospital escola que evidenciam a cultura de segurança do paciente? 

E como objetivo: Avaliar a cultura de segurança em um Centro Cirúrgico de um 

Hospital Universitário do Sul do Brasil. 
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4.1.1.2 Método 

  

 Pesquisa de natureza quantitativa, não experimental, descritiva e transversal, desenvolvida 

no CC de um Hospital Universitário do Sul do Brasil, entre os meses de julho a outubro de 

2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de pesquisa com seres humanos da instituição, sob 

o número 1927/11. Neste CC, durante o mês de setembro de 2011 foram realizados 333 

procedimentos cirúrgicos, em outubro de 2011 foram 270 e em novembro de 2011 foram 242. 

As demandas de emergência e urgência variam de dois a três procedimentos ao dia, sendo que 

a maioria dos procedimentos que ocorrem durante o dia é advinda das enfermarias.  

      A seleção dos sujeitos atendeu aos seguintes critérios de inclusão: serem profissionais da 

equipe do CC, serem estudantes da graduação ou pós-graduação que estiverem no CC por no 

mínimo 4 semanas (SEXTON et al, 2006). Foram excluídos os que estavam ausentes por 

estarem em período de férias, licenças ou outros afastamentos durante o período de coleta de 

dados. Do total de 105 profissionais, participaram 68, quais sejam: 27 da equipe de 

enfermagem (02 enfermeiros, 19 técnicos de enfermagem, 04 auxiliares de saúde e 02 

instrumentadores cirúrgicos); 11 anestesiologistas; 10 cirurgiões; 15 residentes de cirurgia; 01 

residente multiprofissional; 03 estudantes de graduação; e 01 profissional não respondeu. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi o Questionário de Atitudes de Segurança, Safety 

Attitudes Questionaire (SAQ) na versão adaptada para o CC cujo uso foi autorizado pelos 

autores (SEXTON et al, 2006). O SAQ possibilita analisar a cultura de segurança de um local 

de trabalho através de uma escala composta, psicométrica, dividida em seis escalas climáticas: 

clima de trabalho em equipe, reconhecimento do estresse, clima de segurança, satisfação no 

trabalho, percepções de gestão e condições de trabalho (SEXTON et al, 2006). Em cada 

escala climática ou dimensão estão incluídas várias questões referentes ao mesmo assunto ou 

tema.  

      São 59 questões, usando-se uma escala de cinco pontos tipo Likert: discordo totalmente, 

discordo um pouco, neutro, concordo um pouco, concordo totalmente. No entanto, existem  

questões que são de escore reverso, ou seja, o menor escore indica uma atitude mais positiva. 

A cada alternativa do questionário foi atribuída uma pontuação, de forma crescente, sendo a 

alternativa A equivalente a 0 (zero), a B equivalente a 25 pontos, C a 50, D a 75 e a E a 100 

pontos. Em cada escala de atitudes as respostas foram somadas e divididas pela quantidade de 

itens da escala, foi criado um escore que variou de 0 a 100, que quando maior ou igual a 75 
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foi considerado positivo (SEXTON et al, 2006). Foi realizado um pré teste deste instrumento 

com oito (08) participantes, sendo três (03) residentes da Residência Integrada 

Multiprofissional e cinco (05) acadêmicos de enfermagem, todos em estágio curricular 

obrigatório, com mais de 4 semanas no CC.  

 Os dados sofreram tratamento estatístico do Software Microsoft® Office Excel Edição 

2003, Foi utilizada análise estatística descritiva, com cálculo de frequência relativa, absoluta e 

média. 

 

 

4.1.1.3 Resultados e análise 

 

 Dos 105 questionários entregues, retornaram 68 respondidos e devolvidos, totalizando 

uma taxa de resposta de 64,76%. Observamos que 27 (40%) eram da equipe de enfermagem, 

(02 (7,5%) enfermeiros, 19 (70%) técnicos de enfermagem, 04 (15%) auxiliares de saúde e 02 

(7,5%) instrumentadores cirúrgicos); 11 (16%) eram anestesiologistas; 10 (15%) cirurgiões; 

15 (22%) residentes de cirurgia; 01 (1,5%) residente multiprofissional; 03 (4%) estudantes de 

graduação; e 01 (1,5%) profissional não respondeu a sua categoria. Quanto ao sexo, 35 (52%) 

eram do sexo feminino, 32(47%) do sexo masculino e 01 (1%) profissional não respondeu a 

questão. 

      Referente à faixa etária da amostra, em anos,  tivemos 04 profissionais entre 18 e 23 anos; 

13 profissionais entre 24 e 29 anos; 13 entre 30 e 35 anos; 05 entre 36 e 41 anos; 12 entre 42 e 

47 anos; 10 entre 48 e 53 anos; 10 entre 54 e 59 anos; e 01 profissional não respondeu a 

questão. A média das idades é de 40. 

 Quanto ao tempo de trabalho na instituição, em anos, 27 profissionais trabalham há menos 

04 anos; 10 profissionais entre 5 e 9 anos; 01 entre 10 e 14 anos; 12 entre 15 e 19 anos; 04 

entre 20 e 24 anos; 10 entre 25 e 29 anos; 03 a mais de 30 anos; e 01 profissional não 

respondeu a questão.     

      Referente ao vínculo empregatício com outra instituição, 35 (52%) não possuem outro 

vinculo, 28 (41%) têm outro vínculo e 05 (7%) não responderam a questão. As categorias 

profissionais que mais se destacaram por possuírem outro vínculo empregatício foram os 

anestesiologistas e cirurgiões, correspondendo a 09 profissionais (82%) e 07 profissionais 

(70%) de suas classes, respectivamente. Enquanto isso, as categorias que não possuem outro 
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vínculo foram 02 (100%) enfermeiros, 15 (79%) técnicos e 03 (75%) auxiliares de 

enfermagem, 07 (47%) residentes de cirurgia, 02 (100%) instrumentadores cirúrgicos e 02 

(67%) estudantes de graduação. 

      O cumprimento de 20 horas semanais como carga horária de trabalho, correspondeu a 06 

(55%) anestesiologistas e 03 (100%) estudantes de graduação; já 09 (47%) técnicos de 

enfermagem, 01 (50%) enfermeiro, 02 (50%) auxiliares de enfermagem e 02 (100%) 

instrumentadores cirúrgicos cumprem 30 horas semanais; cumprem 36 horas por semana na 

instituição, 06 (32%) técnicos de enfermagem; 06 (60%) cirurgiões cumprem 40 horas 

semanais e todos os residentes de cirurgia e da residência multiprofissional cumprem 60 horas 

por semana. 

      Quanto ao turno de trabalho, 32 47% atuam no período diurno, entre eles 02 (100%) 

enfermeiros, 09 (47%) técnicos de enfermagem, 02 (50%) auxiliares de enfermagem, 08 

(80%) cirurgiões e todos os residentes multiprofissionais, estudantes de graduação e 

instrumentadores cirúrgicos. Trabalham em turnos variáveis 31 profissionais (46%), 

correspondendo a 08 (73%) anestesiologistas e 13 (87%) residentes de cirurgia. No período 

noturno trabalha 6% da amostra (04 profissionais), todos técnicos de enfermagem, e somente 

01 (1%) não respondeu a questão. 

      Quando questionados sobre sua formação, 34 (50%) responderam que possuem 

especialização, dentre eles 12 (18%) residentes de cirurgia, 08 (12%) cirurgiões, 09 (13%) 

anestesiologistas e 05 (7%) técnicos de enfermagem; 04 (6%) possuem mestrado; 01 (1%) 

possui doutorado e 29 (43%) não informaram a formação. 

      Sobre a área da saúde a qual pertence, obtivemos 36 (53%) respostas da medicina, 29 

(43%) da enfermagem, 02 (2%) de outras áreas, como os estudantes de graduação e 01 (1%) 

não respondeu a questão. 

      Abaixo, a distribuição das características sócio-demográficas será apresentada em forma 

de tabela (Tabela 1) e a distribuição das médias de cada escala climática sob a forma de 

gráfico (Figura 1). 
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Tabela 1 – Distribuição das características sociodemográficas da amostra 

 

Caracterí

sticas 

sociodem

ográficas 

Enfer

meiros 

(n=02)    

Técnico

s de 

Enfer

mage

m 

(n=19) 

 

   

Auxili

ares de 

Enfer

mage

m 

(n=04)   

 

  

Anest

esiolo

gistas  

(n=11

)   

Ciru

rgiõe

s 

(n=1

0)   

Resid

entes 

Cirur

gia 

(n=15

)   

Reside

ntes 

Multip

rofissi

onais 

(n=01)   

Instr

umen

tador

es 

Cirú

rgico

s 

(n=0

2)   

Estud

antes 

de 

Grad

uação 

(n=03

)   

Não 

Info

rma

dos 

(n=

01)   

Total    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo:            

Feminino 02   
(100%) 

  16     
(84%) 

01   
(25%) 

06 
(55%) 

01 
(10%) 

05 
(23%) 

01 
(100%) 

02 
(100%) 

01 
(23%) 

 35 

(52%) 

Masculino 0            
(0) 

03   
(16%) 

03   
(75%) 

05 
(45%) 

09 
(90%) 

10 
(67%) 

0          
(0) 

0          
(0) 

02 
(67%) 

 32 

(47%) 

Não 
informado 

         01 
(1%) 

01 

(1%) 

Idade:            

18-23 anos        01  

(1,5%) 

 03 

(4,5%) 

 04 

(6%) 

24-29 anos  01  
(1,5%) 

 01 
(1,5%) 

 10 
(14,5%) 

 01  
(1,5%) 

  13 

(19%) 

30-35 anos 01   
(1,5%) 

03   
(4,5%) 

 03 
(4,5%) 

01 
(1,5%) 

05  
(7%) 

    13 

(19%) 

 

36-41 anos  03  
(4,8%) 

 01 
(1,2%) 

01 
(1,2%) 

     05 

(8%) 

42-47 anos 01     
(1%) 

06     
(9%) 

 02  
(3%) 

02  
(3%) 

     11 

(16%) 

48-53 anos  05     
(7%) 

03     
(5%) 

02  
(3%) 

01  
(1%) 

     11 

(16%) 

54-59 anos  01  
(1,5%) 

01  
(1,5%) 

02  
(3%) 

05 
(7,5%) 

  01  
(1,5%) 

  10 

(15%) 

Não 

informado 

         01 
(1%) 

01 

(1%) 

Vínculo 

com outra 

instituição: 

           

Sim 0 04     
(6%) 

01  
(1,5%) 

09 
(13%) 

07 
(10%) 

06  
(9%) 

0 0 01 
(1,5%) 

 28 

(41%) 

Não 02     
(3%) 

15   
(23%) 

03     
(5%) 

02  
(3%) 

01  
(1%) 

07 
(10%) 

01     
(1%) 

02     
(3%) 

02   
(3%) 

 35 

(52%) 

Não 

informado 

    02  
(3%) 

02  
(3%) 

   01 
(1%) 

05 

(7%) 

Total           68 

(100%) 
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Figura 1 – Distribuição das médias dos escores das Dimensões de Segurança, em porcentagem, do Centro 

Cirúrgico do HU-UFSC, em 2011. 
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      A partir das respostas do SAQ, calculamos os escores de cada questão e, posteriormente, a 

média, em porcentagem, de cada dimensão de segurança. Quanto à dimensão Clima de 

trabalho em equipe, obtivemos a média de 64,33%; à dimensão Clima de segurança, média de 

50,66%; Satisfação no trabalho, 58,39%; Reconhecimento do estresse, 57,12%; Percepção da 

gerência, 53,44%; e Condições de trabalho, 58,72%. Os valores das médias de cada dimensão 

foram menos que 75%, ponto considerado como seguro, revelando que os próprios 

trabalhadores não se sentem seguros em seu ambiente de trabalho.  

      A dimensão Clima de trabalho em equipe foi avaliada por seis questões e refere-se à 

qualidade percebida de colaboração entre os membros da equipe (SEXTON et al, 2006). A 

questão “Enfermeiras contribuem para que o paciente seja bem recebido na SO” obteve o 

escore mais alto desta escala climática (83,95%); e o mais baixo foi o da questão “Eu sou 

mais propenso a cometer erros em situações tensas ou hostis” (50,74%).  

      A questão com o escore mais alto obteve um escore considerado como positivo para a 

segurança (igual ou acima de 75%), indicando que os profissionais confirmam a qualidade do 

trabalho realizado pelas enfermeiras do setor no que se refere à boa recepção do paciente no 

CC. Já aquela com o escore mais baixo foi considerado como não positivo para a segurança 

(abaixo de 75%), confirmando que a metade dos profissionais se considera propenso a 

cometer erros em situações de estresse.  

      A dimensão Clima de segurança, foi avaliada por sete questões e refere-se à percepção de 

uma forma organizacional forte e pró-ativa, compromissada com a segurança (SEXTON et al, 
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2006). A questão “Eu me sentiria seguro sendo tratado aqui como paciente” obteve o escore 

mais alto (72,79%); e o mais baixo foi o da questão “Equipamento médico na S.O é 

adequado” (35,07%). 

      Nenhuma questão desta dimensão alcançou um escore positivo de segurança, por mais que 

haja uma questão com escore mais alto, ela ainda é considerada como abaixo do ponto seguro. 

Esta questão revela uma concepção de segurança adequada do ambiente de trabalho pelo 

profissional, porém passa a ser controverso quando comparado à questão de menor escore, na 

qual analisa que os equipamentos não são adequados. Entendemos que os materiais e 

equipamentos específicos necessários ao ato cirúrgico precisam ser previstos pelo enfermeiro 

da unidade para que o fluxo de trabalho se desenvolva harmonicamente e para que o paciente 

não sofra danos causados pela ausência do material, assim como suspensão de cirurgias. Além 

da presença destes na unidade, é necessário testá-los antes do procedimento cirúrgico e 

realizar manutenção preventiva e reparadora sempre que necessário, conforme orientações da 

OMS (OMS, 2009a). Porém, na instituição a manutenção preventiva dos equipamentos não é 

realizada, somente a manutenção corretiva. 

      A dimensão Satisfação no trabalho foi avaliada por cinco questões e refere-se à 

experiência positiva de trabalho do profissional (SEXTON et al, 2006). A questão “Gosto do 

meu trabalho” obteve o escore mais alto (92,27%); e o mais baixo foi o da questão “Eu tenho 

cometido erros que têm sido potencial para dano ao paciente” (35,07%).  

      A questão com o escore mais alto obteve um escore de segurança positivo, indicando que 

a maioria dos profissionais que trabalham no CC sente-se satisfeita com o seu trabalho. 

Porém, a questão com o escore mais baixo foi considerado como não positivo para a 

segurança, compreendendo que por mais que gostem do seu trabalho, os profissionais têm 

cometido erros potenciais para causar dano ao paciente.  

Existem fatores, referentes aos recursos humanos, que interferem no desenvolvimento de 

um cuidado seguro, como a fadiga dos profissionais pela carga horária excessiva de trabalho, 

escassez de recursos humanos, barreiras na comunicação entre os profissionais, relações 

interpessoais não efetivas, distrações, interrupções, erros de julgamento, falta de atenção, as 

dificuldades materiais e o fator emocional dos profissionais (SILVA, 2006; SILVA, ALVIM, 

2010; PEREIRA et al, 2011; PEREIRA, 2010; THE JOINT COMMISSION, 2011). 

Enfrentamos no setor um quantitativo reduzido do profissional enfermeiro, havendo 

sobrecarga de trabalho dos demais, associada à fadiga e estresse, dificultando o 

desenvolvimento de ações que promovam a segurança do paciente e um cuidado 

especializado e centrado na proteção da vida (SILVA; ALVIM, 2010). 
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      A dimensão Reconhecimento do estresse foi avaliada por quatro questões e refere-se a 

conhecer como o desempenho profissional é influenciado por estressores. A questão “Eu 

tenho o apoio necessário de outros profissionais para cuidar dos pacientes” obteve o escore 

mais alto (64,92%); e o mais baixo foi o da questão “Estresses por problemas pessoais 

prejudicam meu desempenho” (47,42%).  

      Nenhuma questão desta dimensão alcançou um escore de segurança positivo, por mais que 

haja uma questão com escore mais alto, ela ainda está abaixo do ponto seguro. Isto nos revela 

que ao mesmo tempo em que os profissionais não têm o apoio necessário de outros 

profissionais para fornecer o cuidado aos pacientes, eles afirmam ter consciência de que os 

fatores estressantes afetam seu desempenho no trabalho, contribuindo isoladamente ou em 

conjunto, para um atendimento inadequado aos pacientes. Entre estes fatores, podemos citar: 

as horas de trabalho em demasia, número insuficiente de pessoal para o trabalho, falta de 

material e insumos, ausência de manutenção preventiva dos aparelhos (SEXTON et al, 2006). 

      A dimensão Percepção da Gerência foi avaliada por quatro questões e refere-se à 

aprovação da ação gerencial pelo profissional (SEXTON et al, 2006). A questão “A tomada 

de decisão na S.O necessita da entrada de pessoal competente” obteve o escore mais alto  

(78,73%); e o mais baixo foi o da questão “A administração do hospital apóia meu esforço 

diário” (36,71%).  

      A questão com o escore mais alto obteve um escore de segurança positivo, indicando a 

concepção de que para tomar decisões no CC é necessário que entrem pessoas competentes. 

Entretanto, a questão com o escore mais baixo  demonstra a insatisfação com a administração 

hospitalar, no que se refere ao apoio do seu trabalho. Isto indica a não aprovação da gerência 

do setor e da instituição por parte do profissional. 

      A percepção da gestão, considerada um fator do clima organizacional, também 

desempenha um papel decisivo para o fracasso ou o sucesso no gerenciamento de riscos, 

aprimorando a avaliação das atitudes de segurança (SEXTON et al, 2006). Podemos dizer que 

a forma como a gestão foi avaliada pelos profissionais é um reflexo das demais dimensões, 

uma vez que a insatisfação com a gestão influencia a prática clínica.   

      A dimensão Condições de trabalho foi avaliada por quatro questões e refere-se à 

percepção da qualidade do ambiente de trabalho e suporte logístico, por exemplo, pessoal, 

equipamentos (SEXTON et al, 2006). A questão “Staff / médicos atendentes na S.O fazem um 

bom trabalho” obteve o escore mais alto (69,53%); e o mais baixo foi o da questão “Na S.O 

há dificuldade de falar alto se eu perceber algum problema com o cuidado do paciente” 

(51,61%). 
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      Nenhuma questão desta dimensão alcançou um escore de segurança positivo, por mais que 

haja uma questão com escore mais alto, ela está também abaixo do ponto seguro. Estes dados 

nos mostram que os profissionais percebem que os médicos cirurgiões e demais médicos 

atendentes não fazem um bom trabalho e que têm dificuldades de falar se percebem algum 

problema com o atendimento ao paciente. Esta situação reflete a presença da cultura punitiva 

na instituição, não falar sobre os erros com medo de ser punido pelo que fez, nos mostrando a 

dificuldade das chefias e da instituição em seguir os conceitos atuais propostos pelas 

pesquisas de segurança do paciente. 

 

 

4.1.1.4 Considerações finais 

 

      O método aplicado permitiu avaliar a cultura de segurança do paciente no ambiente de 

trabalho deste CC. A amostra foi suficiente e o SAQ mostrou-se efetivo para a coleta dos  

dados. Seus itens avaliaram, de fato, temas de relevância para os profissionais do setor, sendo 

possível medir, de forma confiável e significativa, as atitudes dos profissionais e suas 

percepções acerca da segurança do paciente, conforme a vivência da prática. 

      Entretanto, para que o ambiente cirúrgico torne-se mais seguro, primeiramente devemos 

mudar a concepção de cultura punitiva. Não focarmos as atenções para quem realizou o erro, 

mas propormos formas de desvendar as causas que levaram à realização deste erro. Para isso, 

serão necessárias intervenções pontuais, quais sejam: implementação de protocolos para 

procedimentos médicos e de enfermagem; educação em serviço sobre a segurança do 

paciente, com todos os profissionais, independente de suas formas contratuais.  

      Será necessário avaliar o clima de segurança neste local periodicamente, conforme a 

implementação de novas ações, uma vez que o clima de segurança no CC precisa ser 

melhorado. E ampliar o estudo na comparação entre os CC de outros hospitais, com o intuito 

de explorar a perspectiva dos profissionais sobre o contexto do cuidado.    

      Além disso, é imprescindível a realização de mais pesquisas na área sobre a relação entre 

os fatores do SAQ e outras variáveis, como rotatividade de pessoal, morbidade do paciente e 

os erros causados durante à promoção do cuidado ao paciente. 

 

 

 

 



39 

  

 
 

REFERÊNCIAS 

 

DAL SASSO GTM, BARBOSA SFF. Segurança do Paciente: Rumo à Promoção da Cultura 

da Segurança. Aula ministrada para o Curso de Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde. Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. 2010. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Segundo desafio global para a segurança do 

paciente: Manual - cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS) 

/ Organização Mundial da Saúde; Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde. 

Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2009a. 

 

PEREIRA BMT, PEREIRA AMT, CORREIA CS, MARTTOS JR AC, FIORELLI RKA, 

FRAGA GP. Interrupções e distrações na sala de cirurgia do trauma: entendendo a 

ameaça do erro humano. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. [periódico na 

Internet] 2011; 38(5).  Disponível em URL: http://www.scielo.br/rcbc. Acessado em 07 

janeiro 2012. 

 

PEREIRA, MCMAP. Dinâmicas e percepções sobre trabalho de equipa: um estudo em 

ambiente cirúrgico. Orientado por Henrique Martins. Covilhã, 2010. 105f. Dissertação 

(Mestrado Integrado em Medicina) - Universidade da Beira Anterior, Faculdade de Ciências 

da Saúde. Covilhã, 2010. 

 

SEXTON JB, HELMREICH RL, NEILANDS TB, ROWAN K, VELLA K, BOYDEN J, 

ROBERTS PR, THOMAS EJ. The Safety Attitudes Questionnaire: psychometric 

properties, benchmarking data, and emerging research. BMC Health Services Research 

2006, 6:44 doi:10.1186/1472-6963-6-44. 

 

SILVA, BMS. Jornada de trabalho: fator que interfere na qualidade da assistência de 

enfermagem. Texto Contexto Enfermagem, 2006; 15(3): 442-8. 

 

SILVA, DC; ALVIM, NAT. Ambiente do Centro Cirúrgico e os elementos que o 

integram: implicações para os cuidados de enfermagem. Revista Brasileira de 

Enfermagem, Brasília 2010 maio-jun; 63(3); 427-34. 

 

THE JOINT COMMISSION. Health care worker fatigue and patient safety. The Joint 

Commission Sentinel Event Alert, 2011; Issue 48. Disponível em:                                          < 

http://www.jointcommission.org/sea_issue_48/>. Acessado em 09 janeiro 2012. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Alliance for Patient Safety: The 

Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety Version 

1.1. Final Technical Report. January 2009. Disponível em :< www.who.int/en/ >. Acessado 

em 10 abril 2011. 

 

 

http://www.scielo.br/rcbc
http://www.jointcommission.org/sea_issue_48/


40 

 

 

4.1.2 Segundo Manuscrito  

 

      Este manuscrito relatará a identificação das atitudes dos profissionais, professores e 

estudantes que atuam no Centro Cirúrgico que evidenciam a cultura de segurança do paciente, 

com uma abordagem qualitativa, sob o título de Atitudes da equipe de saúde de um Centro 

Cirúrgico do Sul do Brasil que evidenciam a cultura de segurança do paciente. Para fins de 

publicação, o texto será reapresentado conforme exigência da revista à qual será 

encaminhada. 

 

Atitudes da equipe de saúde de um Centro Cirúrgico do Sul do Brasil que evidenciam a 

cultura de segurança do paciente 

 

 

4.1.2.1 Introdução 

 

O período perioperatório exige uma base ampla de conhecimentos, memória instantânea 

da ciência cirúrgica, diversidade de pensamentos e ações, resistências, tanto física quanto 

mental e flexibilidade necessária durante a assistência (ROTHROCK, 2007). Estas 

particularidades requerem que o profissional interligue aspectos científicos e humanos, 

referentes ao atendimento ao paciente e ao relacionamento interpessoal que geralmente é 

dificultado em unidades de trabalho fechadas, onde várias profissões da saúde interagem 

(URSI; GALVÃO, 2006). A presença de uma equipe habilidosa que certifique um ambiente 

seguro e favorável ao cuidado é importante para a segurança do paciente cirúrgico e visa 

conscientizar os profissionais da saúde para o desenvolvimento de boas práticas na assistência 

(AORN, 2005). 

Atualmente, a Organização Pan Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) desenvolveu novos programas para a segurança do paciente. O segundo desafio 

refere-se à segurança cirúrgica e tem o intuito de conscientizar os profissionais acerca da 

esterilização efetiva dos instrumentais, da antibioticoprofilaxia, dos riscos aos quais o 

paciente está exposto, da realização de uma visita pré anestésicaqualificada e da vigilância de 

rotina que avalia e mensura os serviços cirúrgicos (OMS, 2009a). A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) já enfatizou alguns fatores que contribuem para a ocorrência destes danos, 
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incluindo a inexperiência e a pouca familiaridade com os equipamentos, má comunicação 

entre os membros da equipe, a pressa, a desatenção e a fadiga (OMS, 2009b). Esta fadiga 

pode estar relacionada ao duplo vínculo empregatício que muitos profissionais possuem, à 

carga horária demasiadamente alta no setor para cobertura de atestados em diferentes turnos, 

ocasionando a pressa em retornar para seu domicílio. 

O estresse e ansiedade em tal unidade decorrem de situações inesperadas, previsíveis ou 

não, atividades múltiplas e de grau complexo, das situações de risco cuja prioridade é a 

manutenção da vida dos pacientes e garantia de sua segurança (GUIDO, 2003). Este cotidiano 

requer profissionais habilitados tecnicamente, inclusive no aprimoramento da comunicação 

que, quando ineficaz, causa falhas nas relações com o aumento do número de erros e 

consequentemente o estresse no setor, reduzindo a eficácia da equipe (PEREIRA, 2010). 

Quando a eficácia da equipe está reduzida, o paciente permanece mais susceptível ao erro, 

requerendo intervenções a partir da inserção da cultura de segurança. Isto pode ocorrer através 

do reconhecimento desses erros, uma vez que é algo difícil de ser discutido na medicina por 

haver negação de sua vulnerabilidade; através da mudança de pensamento, do registro correto 

dos fatos e da comunicação mais efetiva (QUÊS; MONTORO; GONZÁLEZ, 2010; 

SEXTON; THOMAS; HELMREICK , 2006). 

 Em um Hospital Universitário do Sul do Brasil, tanto os profissionais da Enfermagem 

quanto os da Medicina fazem registros que permitem o acompanhamento da evolução do 

paciente no Centro Cirúrgico (CC). Neste local, durante o mês de setembro de 2011 foram 

realizados 333 procedimentos cirúrgicos, em outubro de 2011 foram 270 e em novembro de 

2011 foram 242.  

São utilizados instrumentos que identificam o paciente, o procedimento cirúrgico, 

controlam medicações em uso, reações alérgicas, comorbidades, dados hemodinâmicos, 

intercorrências, Índice de Aldrette. No entanto, não existe uma relação entre estas ações e os 

novos programas para a segurança do paciente o que nos impeliu para iniciar o debate com a 

seguinte questão de estudo: quais as atitudes dos profissionais, estudantes e professores que 

atuam no Centro Cirúrgico de um hospital escola que evidenciam a cultura de segurança do 

paciente?  

E o seguinte objetivo: Identificar as atitudes dos profissionais, professores e estudantes 

que atuam no Centro Cirúrgico de um hospital escola que evidenciam a cultura de segurança 

do paciente. 
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4.1.2.2 Revisão de Literatura 

 

4.1.2.2.1 Cultura de Segurança 

 

 A cultura de segurança é o “resultado das atitudes, percepções, competências, padrões de 

comportamento e valores de um grupo que irão determinar o compromisso, o estilo e a 

competência de uma organização de saúde e de uma gestão de segurança” (SEXTON et al, 

2006, p.2). 

 Em nível mundial, os profissionais de saúde estão preocupados com a segurança do 

paciente e têm tido desafios na sua implantação. Quês, Montoro e González (2010) afirmam 

em seu estudo que o enfrentamento da falta de comunicação e da notificação do evento 

adverso, a dificuldade em aceitar o erro com medo da punição caso o erro seja descoberto e 

notificado, significam problemas para os profissionais. Isto exige das organizações sanitárias 

um trabalho profundo acerca da segurança clínica, com reconhecimento dos erros, mudança 

de pensamento e o registro correto dos fatos. 

 Silva (2009) concorda com a mudança cultural acerca da segurança do paciente afirmando 

ser crucial a implantação de medidas eficientes para prevenir e reduzir os riscos e eventos 

adversos. Quês, Montoro e González (2010) citam a adequação ao novo processo de trabalho 

e maior conscientização por parte dos profissionais da saúde como algumas destas medidas, 

assim como a revelação de eventos adversos sem punição ao profissional. 

 A cultura de segurança está diretamente associada à redução de eventos adversos em um 

determinado local e sua percepção pelos profissionais pode ser avaliada através de 

instrumentos. Atualmente, vêm sendo realizadas pesquisas que avaliam tanto a cultura de 

segurança de um hospital como um todo, quanto de unidades específicas. Estas pesquisas têm 

o intuito de conscientizar os profissionais a respeito da segurança do paciente, diagnosticar e 

avaliar a cultura de segurança do paciente, identificar as áreas de melhoria e os pontos fortes 

na cultura de segurança, examinar as tendências das alterações da cultura de segurança ao 

longo do tempo, avaliar o impacto das intervenções de segurança e realizar comparações com 

outras instituições ou com outros setores da própria instituição (PESQUISAS SOBRE 

CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE, 2011). 
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4.1.2.2.2 Considerações sobre a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica  

 

A Joint Comission criou e implementou em 2003 um protocolo universal a ser utilizado 

mundialmente e adaptado, principalmente pelo Colégio Americano de Cirurgiões, para 

prevenir local, paciente e procedimento errados, contemplando três etapas: verificação, 

marcação e time out.  

A etapa de verificação, na qual será confirmada a identidade do paciente, local da cirurgia 

e nome do procedimento cirúrgico, com aplicação do termo de consentimento e verificação do 

registro e das radiografias, podendo ser realizado em qualquer momento pré-operatório até o 

paciente entrar na Sala de Operação (SO).  

A de marcação, feita no local a ser operado, de forma visível, com um marcador de tinta 

permanente, evitando sua retirada com o preparo do campo operatório; jamais em forma de X, 

pois pode causar ambiguidade (que este não é o local a ser operado); a National Patient Safety 

Agency do Reino Unido recomenda que seja feita uma seta que aponte para o local da 

cirurgia, a ser feita pelo cirurgião ou profissional de saúde por ele indicado, desde que esteja 

presente no ato da incisão.  

E a de time out, trata de uma pausa breve antes da incisão, quando o cirurgião confirma 

em voz alta a identificação do paciente, o procedimento, o lado e local cirúrgico, com 

posterior confirmação pelo anestesista ou enfermeiro (OMS, 2009b). Ainda, nos casos em que 

envolvam lateralidade ou múltiplas estruturas ou níveis, este item precisa ser confirmado 

visual e verbalmente com o cirurgião e com o paciente consciente e orientado, possibilitando 

a verificação retroativa, a confirmação do local e do procedimento, promovendo, assim, o 

envolvimento do paciente e a redução destes erros (OMS, 2009a), uma vez que o paciente 

vem sendo uma fonte de informações mais confiável que os documentos (CLARKE et al, 

2008). 

Esta lista de verificação foi desenvolvida para auxiliar as equipes cirúrgicas na redução de 

danos ao paciente, reforçar práticas de segurança, favorecer uma comunicação adequada entre 

as equipes e um melhor trabalho multidisciplinar. (OMS, 2009b). Além disso, a sua 

implementação está associada à redução nas complicações cirúrgicas e na mortalidade em 

hospitais com altos padrões de cuidado (VRIES; PRINS; CROLLA, 2010). Em um estudo 

realizado em oito hospitais de oito cidades, também houve redução da taxa de mortalidade de 

1,5% antes da introdução da Lista de Verificação, para 0,8% (p=0,003) após sua implantação; 

assim como da redução das complicações cirúrgicas em pacientes internados, de 11% dos 

pacientes para 7,0% (p<0,001) (HAYNES; WEISER; BERRY, 2009). 
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Na instituição onde se deu o presente estudo, foi criado um quadro para auxiliar na 

segurança do paciente, embora não estejam presentes nas SOs e sim na entrada restrita do CC, 

no qual são registradas informações sobre as cirurgias, tais como: sala de cirurgia (1, 2, 3, 4, 5 

e Sala de Recuperação Pós anestésica– SRPA), nome do paciente, nome do procedimento 

programado e nome do cirurgião responsável pelo procedimento.  

As cirurgias observadas foram escritas no quadro contemplando o nome do paciente e do 

procedimento cirúrgico. Atualmente, também são descritos o nome dos cirurgiões 

responsáveis pelos procedimentos. Estas medidas se tornam essenciais, principalmente em 

hospitais públicos e de ensino e em procedimentos onde há a retirada de órgãos, uma vez que 

a circulação acentuada de pacientes, de profissionais e de estudantes propicia o erro (INCA, 

2011). 

 

 

4.1.2.2.3 Aspectos físicos, emocionais e materiais do ambiente do Centro Cirúrgico estudado  

 

O Centro Cirúrgico, por ser uma unidade fechada, apresenta vários aspectos que 

influenciam na qualidade do cuidado prestado ao paciente, destacando-se os aspectos físicos, 

os emocionais e os materiais. Quanto às características físico-estruturais e de funcionalidade, 

o setor é dividido em três áreas: a restrita, a semi-restrita e a irrestrita. A primeira refere-se ao 

espaço onde as cirurgias são realizadas, destinado aos pacientes, profissionais de saúde e 

estudantes de graduação, devidamente identificados e com a utilização de roupas privativas do 

setor, incluindo gorro, touca e propé. Na segunda área está o corredor de acesso externo do 

CC, a SRPA e a sala de descanso da equipe, onde não é obrigatório o uso de roupas 

privativas. E a terceira área refere-se ao espaço da secretaria do CC e dos vestiários, onde 

também o uso destas roupas não é obrigatório. 

O posto de enfermagem do setor, localizado no seu centro e na área restrita, favorece a 

distribuição dos materiais de assistência pela proximidade da maioria das salas cirúrgicas, 

facilitando sua aquisição de forma ágil. A SRPA situa-se na entrada da área restrita, próximo 

ao posto de enfermagem e com capacidade para quatro leitos de pós-operatório. Por mais que 

a aquisição dos materiais de consumo para a assistência seja fácil, este distanciamento 

geográfico, que diverge para cada instituição, causa um desgaste físico ao profissional 

influenciando na segurança do paciente (SILVA; ALVIM, 2010) 

A presença constante de ruídos na S.O e suas repercussões para o profissional e paciente 

têm sido estudadas (SILVA; ALVIM, 2010 e PEREIRA et al, 2011), percebendo-se um 
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desconforto por parte de ambos, pois aumenta o estresse em SO ao dificultar a promoção de 

bem estar e conforto para o paciente e a comunicação da equipe. Os recursos humanos são 

essenciais ao funcionamento adequado do setor, pois, quando reduzidos, afetam a atuação dos 

profissionais pelas diversas atribuições, desencadeando mais estresse.  

As pesquisas têm discutido os fatores que interferem na segurança do paciente em SO 

quando nos referimos aos recursos humanos, sendo que tais fatores não devem impedir o 

desenvolvimento de um cuidado seguro, embora nele possam interferir (SILVA, 2006; 

SILVA, ALVIM, 2010; PEREIRA et al, 2011; PEREIRA, 2010; THE JOINT 

COMMISSION, 2011). Podemos citar alguns fatores: fadiga dos profissionais pela carga 

horária excessiva de trabalho, escassez de recursos humanos, barreiras na comunicação entre 

os profissionais, relações interpessoais não efetivas, fator emocional dos profissionais, 

distrações, interrupções, erros de julgamento, falta de atenção e as dificuldades materiais.  

Enfrentamos no setor um quantitativo reduzido do profissional enfermeiro, havendo 

sobrecarga de trabalho dos demais, associada à fadiga e estresse, dificultando o 

desenvolvimento de ações que promovam a segurança do paciente e um cuidado 

especializado e centrado na proteção da vida (SILVA; ALVIM, 2010). 

Os materiais e equipamentos específicos necessários ao ato cirúrgico precisam ser 

previstos pelo enfermeiro da unidade para que o fluxo de trabalho se desenvolva 

harmonicamente e para que o paciente não sofra danos causados pela ausência do material, 

assim como suspensão de cirurgias. Além da presença destes na unidade, é necessário testá-

los antes do procedimento cirúrgico e realizar manutenção preventiva e reparadora sempre 

que necessário, conforme orientações da OMS (OMS, 2009a). 

Na unidade, a manutenção do carro de anestesia, contendo o ventilador mecânico, 

analisador de gases e capnógrafo, assim como a dos monitores cardíacos com seus respectivos 

cabos, é realizada pelo Núcleo de Engenharia Clínica (NEC) da instituição, quando estes 

materiais novos chegam ao setor e quando danificados. Já o controle das medicações e 

diversos outros materiais de assistência, verificação de validade e de suas características 

físicas, é realizado pela equipe de enfermagem diariamente, no caso das medicações, e 

semanalmente, nos demais materiais. 
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4.1.2.3 Método  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa. Foi desenvolvido no CC de 

um Hospital Universitário do Sul do Brasil, durante dez dias, entre o final do mês de agosto a 

início de setembro de 2011. Neste local são realizadas cirurgias: geral, cabeça e pescoço, 

plástica, vascular, torácica, odontológicas, ginecologia, urologia e proctologia.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de pesquisa com seres humanos da instituição, sob o 

número 1927/11. A população do estudo foi a equipe de profissionais de saúde do referido 

CC, englobando médicos cirurgião e anestesiologista, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem e acadêmicos de medicina e de enfermagem. Realizamos a coleta de dados 

durante dez dias, entre o final do mês de agosto a início de setembro de 2011, durante a 

promoção dos cuidados médicos e de enfermagem pelos profissionais de saúde do CC. 

Observamos as atitudes de segurança de 88 profissionais de saúde, destes 13 

anestesiologistas, 23 residentes de cirurgia (01 da proctologia, 01 da cirurgia de cabeça e 

pescoço, 04 da urologia, 12 da cirurgia geral, 02 da cirurgia vascular e 03 da cirurgia 

plástica), 16 cirurgiões efetivos, 03 enfermeiros e 33 entre instrumentadores e circulantes de 

sala.  

Como instrumento de pesquisa, utilizamos a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica 

da OMS para a observação não participante do momento cirúrgico. Esta observação se deu 

durante todo o tempo em que ocorria o procedimento, permitindo identificar atitudes de 

segurança da equipe do CC para com o paciente, sendo analisados os três passos: 1- O período 

antes da indução anestésica; 2- O período após a indução e antes da incisão da pele e; 3- O 

período imediatamente após o fechamento da ferida, porém antes do paciente sair da sala 

operatória (SO).  

Foram 13 cirurgias observadas, quais sejam: uma da proctologia, uma da cabeça e 

pescoço, duas da urologia, seis da cirurgia geral, duas da cirurgia vascular e uma da cirurgia 

plástica. Destas cirurgias, 11 eletivas e duas em caráter de urgência, sendo que quatro 

cirurgias tiveram duração de menos de uma hora, duas cirurgias entre uma a duas horas, cinco 

cirurgias entre duas a três horas, uma cirurgia entre três a quatro horas e outra entre quatro a 

cinco horas.  

Existe uma relação entre o tempo cirúrgico e a segurança do paciente, de tal forma que 

quanto maior o tempo cirúrgico, mais tempo a cavidade fica exposta e consequentemente 

maior o risco de infecção; maior o risco de quebra da técnica cirúrgica; maior o estresse, 

maiores as chances de ocorrerem falhas de comunicação, pela troca de circulante de sala, 
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instrumentador, residentes ou anestesiologista. A probabilidade de infecção do sítio cirúrgico 

por microorganismos durante uma cirurgia aumenta de acordo com o aumento do número e da 

virulência destas bactérias, que podem entrar na cavidade exposta por fontes exógenas, como 

os instrumentais, as próteses, o ar da SO, implantes ou através da própria equipe de cirurgia 

(OMS, 2009b). 

Estas infecções podem ser impedidas através de intervenções simples, dentre aquelas que 

se referem às fontes exógenas temos a remoção correta dos pelos, administração de 

antibioticoprofilaxia, confirmação da assepsia dos instrumentais cirúrgicos e da anti-sepsia da 

pele, manutenção da correta técnica cirúrgica, redução do trauma tecidual e redução do tempo 

cirúrgico (OMS, 2009b). 

A análise dos dados seguiu os passos da análise temática, quando foram elencadas duas 

categorias denominadas: Atitudes da equipe cirúrgica antes da cirurgia; Atitudes da equipe 

cirúrgica após a cirurgia.  

Na primeira categoria, foram analisados os dois primeiros passos para a Cirurgia Segura: 

o período antes da indução anestésica e o período após a indução e antes da incisão da pele. E 

na segunda categoria foi analisado o terceiro passo para a Cirurgia Segura: O período 

imediatamente após o fechamento da ferida, porém antes do paciente sair da sala operatória 

(SO).   

 

 

4.1.2.4 Análise dos Resultados  

 

4.1.2.4.1 Atitudes da equipe cirúrgica antes da cirurgia  

 

As etapas desta categoria, quais sejam: antes da indução da anestesia e antes da incisão da 

pele, requerem boa comunicação por parte da equipe cirúrgica, sendo todas suscetíveis à 

intervenção. Assim, conforme orientações da OMS (2009a), nestas etapas são necessárias 

algumas confirmações do paciente que vai ser submetido à cirurgia. São confirmações: a 

obtenção do consentimento informado; a confirmação da identidade do paciente, do sítio 

cirúrgico, da demarcação deste local e do procedimento a ser realizado; a verificação da 

segurança dos equipamentos de anestesia e dos medicamentos, a existência e disponibilidade 

de exames diagnósticos, bem como a presença do prontuário completo do paciente (anamnese 

e exame físico, avaliação pré-anestésica, dentre outros) e o preparo adequado para ocorrências 

transoperatórias (OMS, 2009b).  
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Durante a observação do período anterior à indução anestésica, sete pacientes 

confirmaram somente sua identificação, um confirmou sua identificação e deu consentimento 

e cinco confirmaram identificação, local, o nome do procedimento e deram consentimento. Os 

profissionais que fizeram esta checagem foram anestesiologistas e equipe de enfermagem, 

englobando circulantes de sala, instrumentadores cirúrgicos e enfermeiros. A OMS 

recomenda que o profissional responsável por esta checagem seja o coordenador da própria 

lista, neste caso o circulante de sala ou médicos anestesiologista ou cirurgião (OMS, 2009a). 

Entretanto, como a Lista de Verificação ainda não é utilizada neste local, não existe um 

coordenador, esta confirmação é realizada tanto pela equipe médica quanto pela de 

enfermagem. 

As orientações da OMS visam a confirmação completa dos dados e não de forma isolada, 

ou seja, quando há a confirmação da identidade do paciente, consequentemente o tipo de 

procedimento previsto, o local da cirurgia e se o consentimento para a cirurgia foi dado 

também devem ser confirmados. Talvez possam parecer recursivas, entretanto são atitudes 

essenciais que garantem à equipe operar o paciente certo no local certo (OMS, 2009b). As 

informações incompletas a respeito da identificação podem ocorrer, talvez, porque os 

profissionais questionadores não têm a intenção de realizar este ato pensando na segurança do 

paciente, mas sim para fornecer um cuidado humanizado ou minimizar o anseio do paciente 

frente ao procedimento.  

Estas confirmações são possíveis quando são realizadas pelo próprio paciente, todavia 

quando se torna impossível, no caso de crianças ou pacientes incapazes, um responsável 

assume este papel. Se neste momento não houver algum responsável, as informações não são 

respondidas e todos os membros da equipe precisam estar de acordo antes de iniciar o 

procedimento (OMS, 2009a). Durante as observações não foi presenciado tal situação, porém 

quando ocorre, é rotina deste setor que o enfermeiro identifique o acompanhante do paciente, 

o conduz até a SO para confirmar os dados pré-anestésicos na presença do anestesiologista e 

equipe de enfermagem até iniciar a indução da anestesia, quando é encaminhado à unidade de 

origem para aguardar o término do procedimento cirúrgico. 

Desta forma, entendemos que do total de cirurgias observadas, em 08 não foram 

confirmados os dados completos de identificação dos pacientes, sendo os anestesiologistas e 

equipe de enfermagem os profissionais que mais atuaram neste quesito por compreenderem a 

necessidade de operar o paciente certo no local certo, evitando-se erros de identidade, troca do 

procedimento cirúrgico ou do lado a ser operado.  

Quanto ao local cirúrgico, oito não estavam marcados, dois estavam marcados e três não 
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eram aplicáveis. As 08 cirurgias em que o local não estava marcado referem-se à colostomia 

em alça, esvaziamento cervical à direita, nefrolitotripsia percutânea, by-pass poplíteo-pedioso, 

colecistectomia aberta com exploração de via biliar, colecistectomia videolaparoscópica e 02 

apendicectomias. Nestas, a marcação do local era essencial nas 04 primeiras por se tratar de 

lateralidade. (OMS, 2009a). As que estavam devidamente marcadas eram as de by-pass 

femoro-poplíteo à esquerda e abdominoplastia, uma vez que naquela tratava-se de lateralidade 

e nesta a marcação era essencial para o resultado estético desejado.  

Todos os equipamentos de anestesia e medicações foram verificados, inclusive o oxímetro 

de pulso estava no paciente e em funcionamento. A verificação dos equipamentos de anestesia 

e das medicações é realizada pelos anestesistas e pela equipe de enfermagem rotineiramente a 

cada cirurgia, entendendo-se como uma inspeção formal ao equipamento, circuito 

respiratório, medicação e verificação do risco anestésico do paciente. 

A oximetria de pulso é um dado útil para o inicio da anestesia, tendo sido uma prática 

“altamente recomendada” pela OMS (OMS, 2009b, p.50). Seu valor é imediatamente obtido 

após a entrada do paciente na SO, através de uma leitura do visor do aparelho e com a 

utilização de alarme sonoro para alertar a equipe da frequência do pulso e do valor da 

saturação de oxigênio no sangue (OMS, 2009b).  

Caso esteja indisponível um oxímetro de pulso operante, deve ser avaliado o estado do 

paciente e discutido a possibilidade de adiar a cirurgia até resolver o problema.  Em situações 

de urgência, este dado pode ser dispensado desde que haja o consentimento de todos os 

membros da equipe para que se prossiga com o procedimento (OMS, 2009b).  

A todos os pacientes foi questionada a presença de processo alérgico. Muitas vezes, a 

equipe de enfermagem indagava o paciente antes do anestesiologista, informando-o 

posteriormente e, em alguns casos, o anestesiologista questionava. Embora não houvesse 

respostas positivas para a presença de alergias, as medicações e os equipamentos para 

anestesia estavam acessíveis à equipe favorecendo uma anestesia mais segura, conforme 

orienta a OMS.  

Durante o período que antecede a indução anestésica, como orientação da OMS, a equipe 

deverá aplicar o sistema ABCDE que consiste nos seguintes passos: A (airway): exame das 

vias aéreas; B (breathing): exame do sistema de ventilação; C (suction): exame do sistema de 

aspiração; D (drugs); checagem dos medicamentos e dispositivos; E (emergency): checagem 

dos medicamentos de emergência e equipamentos (OMS, 2009a). 

 A OMS recomenda uma avaliação objetiva das vias aéreas, com um método válido. E, 

para isso, fornece uma série de formas de avaliar as vias respiratórias dos pacientes, sejam a 
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escala de Mallampati, a distância tiro-mentoniana e a escala de Bellhouse-Doré (OMS, 

2009b), as quais foram utilizadas para avaliar as vias respiratórias dos pacientes observados. 

Os óbitos causados por perda de via aérea na anestesia ocorrem mundialmente, por isso são 

necessárias medidas de prevenção através de um planejamento adequado (OMS, 2009b). Em 

consequência da administração de agentes anestésicos durante a indução, há colapso das vias 

aéreas e redução dos reflexos protetores, levando o paciente ao risco de aspiração, que 

também deve ser avaliado.  

Nos pacientes observados foram realizadas algumas medidas para minimizar este risco, 

através da confirmação do jejum pré-operatório, da realização da pressão cricóide durante a 

indução e da presença de equipamentos adequados acessíveis, exatamente como 

recomendados pela OMS. Após a avaliação das vias aéreas pelo anestesiologista com o 

auxílio dos métodos já citados, foi verificado que 10 pacientes não tinham a via aérea difícil e 

três a tinham. Neste CC, a avaliação de via aérea para risco de aspiração é realizada pelo 

anestesiologista, embora o enfermeiro também possua competência para sua realização. Não 

existe um protocolo indicando quem é o responsável pelo procedimento. 

Para os três pacientes com via aérea difícil foi realizada a entubação com fibra óptica, ou 

fibroscópio, contando com uma equipe preparada para evitar a perda da via aérea, formada 

por um assistente (seja técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico) para auxiliar na 

indução anestésica, mantendo acessíveis os equipamentos de emergência. 

A entubação com auxílio do fibroscópio é uma capacidade exigida a todos os 

anestesiologistas, sendo utilizado na instituição como padrão-ouro na abordagem de uma via 

aérea difícil, embora haja consequências adversas, como hipóxia, bacteremia, traumatismos 

de via aérea e corda vocal, variação da pressão arterial e frequência cardíaca (OMS, 2009b). 

Os equipamentos essenciais para gerir vias aéreas difíceis englobam laringoscópio de cabo 

curto, com no mínimo uma lâmina reta; máscara de entubação laríngea com tubos 

endotraqueais; tubos traqueais aramados com cuff; dispositivo de entubação aintree; 

broncoscópio de entubação flexível com fonte de luz portátil à bateria; equipamento de fibra 

óptica com bateria ou fonte de luz; guias de entubação, anestésicos locais; catéter de 

substituição de tubos endotraqueais; conjunto cirúrgico para cricotireoidotomia com cânula 

específica; capnógrafo e oxímetro de pulso (OMS, 2009b). Estando todos disponíveis no CC 

do HU-UFSC, com exceção do dispositivo de entubação aintree, por não ser utilizado pelos 

anestesiologistas.  

A perda sanguínea quando associada à instabilidade hemodinâmica indica maus resultados 

cirúrgicos devendo ser controlada com a instalação adequada e imediata de fluidoterapia para 



  51 

 

reposição hídrica, evitando hemorragia grave (OMS, 2009a). Para que isto seja possível, o 

paciente deve ser preparado adequadamente com acessos endovenosos largos e a equipe 

cirúrgica deve dispor de comunicação facilitada com outros setores, como o banco de sangue. 

Portanto, a reanimação volêmica adequada quando há perda sanguínea maior que 500 mL 

é a inserção de dois cateteres endovenosos “largos” (OMS, 2009b, p.54) ou um catéter venoso 

central e, quando há necessidade de transfusão, a equipe deve se comunicar de forma precoce 

com o banco de sangue para garantir de imediato os derivados do sangue (OMS, 2009b) 

Dos 13 pacientes observados, 05 apresentavam risco para perda sanguínea, enquanto 08 

não. Daqueles com maiores riscos, 04 estavam com somente um acesso endovenoso largo, 

enquanto apenas 01 paciente estava conforme as orientações da OMS, ou seja, com um acesso 

endovenoso largo e um acesso profundo. Estes 04 pacientes tiveram seu segundo acesso 

endovenoso instalado somente após a chegada da primeira bolsa de sangue na SO. Neste caso, 

observamos que o anestesiologista não fez a reserva de sangue e que na instituição não 

existem protocolos com relação à reposição de hemoderivados, fazendo com que cada 

profissional tenha uma conduta diversificada. 

As diversas condutas no mesmo setor dificultam um trabalho coeso, no qual todos pensam 

e seguem a mesma teoria, e a confecção de protocolos, uma vez que os mesmos ainda não 

foram elaborados nesta instituição. Para isso, é necessário rever a cientificidade das práticas 

realizadas pelos profissionais, além de liderança e coragem destes para estimular a 

convergência da cultura de uma maneira nova de fazer as coisas (ROSE et al, 2006). 

Entretanto, em todos os procedimentos observados, os produtos derivados do sangue e a 

aglutinação dos soros estavam disponíveis.  

Observamos que no momento do agendamento da cirurgia, por meio dos avisos 

cirúrgicos, os cirurgiões efetivos ou residentes identificam a necessidade de sangue e 

derivados para o procedimento e o contato com o banco de sangue é efetivado. No dia da 

realização do procedimento, a reserva sanguínea bem como o número de bolsas é confirmada 

pelo enfermeiro que informa ao anestesiologista. Quando não é realizada a reserva de sangue 

e seus derivados, o enfermeiro informa ao anestesiologista e discutem o caso com o cirurgião 

para que o teste de aglutinação do soro e, posteriormente, a reserva sanguínea sejam 

providenciados. Somente após estas confirmações, esta etapa é concluída e se procede à 

indução anestésica. 

 Antes de realizar a incisão da pele do paciente, a equipe deverá realizar uma parada 

momentânea para ratificar algumas verificações essenciais para a segurança, sendo necessário 

o envolvimento de todos os membros da equipe. Dentre estas verificações estão: compartilhar 
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verbalmente os nomes e funções de todos os presentes na SO, confirmar o nome do paciente, 

o procedimento cirúrgico e local da cirurgia; confirmar a administração de antibióticos 

profiláticos nos últimos 60 minutos; confirmar a realização da profilaxia tromboembólica; 

ouvir a comunicação de eventos críticos ou preocupações por parte da anestesia, da cirurgia e 

da enfermagem; e verificar se os exames de imagem estão presentes e visíveis em SO. 

Observamos que não houve apresentação dos nomes e das funções dos integrantes da 

equipe, assim como do nome do paciente, do procedimento e do local da incisão. Ao serem 

questionados por que não realizavam estas apresentações, os profissionais responderam que o 

fato de já trabalharem em conjunto há muitos anos dispensa esta formalidade. Todavia, as 

orientações da OMS para este caso indicam a necessidade de confirmar se todos estão na sala 

e se conhecem uns aos outros, mas não de abolir esta etapa (OMS, 2009a). 

Entendemos que os membros da equipe possam alterar com certa frequência e que é 

necessário conhecer o colega de trabalho, sua função e competência, para que em situações de 

urgência possa haver uma melhor organização do serviço. Fato que uma simples apresentação 

dos integrantes da equipe favorece (OMS, 2009a). 

Quanto a não verificação do nome do paciente, do procedimento e do local da incisão, 

pode ser atribuído a confirmação anterior pelo cirurgião, não havendo a necessidade de repeti-

la, ou por haver desconhecimento das orientações da OMS quanto à cirurgia segura. Porém, 

em concordância com estas orientações, todas estas etapas devem ser checadas em voz alta 

com os membros da equipe para se ter garantia de que as ações essenciais foram realizadas 

(OMS, 2009a). Neste sentido, é evitada a ocorrência de erros com relação ao paciente e o 

local da cirurgia. 

Estas confirmações são essenciais na obtenção de um cuidado seguro, assim como na 

aviação. As confirmações realizadas pelo comandante e sua equipe são cruciais para iniciar o 

vôo e manter a segurança dos tripulantes. Para dar a partida, ele e sua equipe precisam realizar 

estas confirmações contidas em um check-list específico. Caso as confirmações não sejam 

checadas, a decolagem permanece proibida (SEXTON, THOMAS, HELMREICH, 2000). 

Estas considerações deveriam ser refletidas pela equipe de cirurgia para que pudessem ser 

realizadas.   

A antibioticoprofilaxia foi empregada em oito pacientes, não empregada em quatro e uma 

ocorreu no ato da incisão. Isto mostra que o uso de antibióticos antes da incisão depende da 

conduta de cada profissional, embora seja uma forte evidência científica de que reduz o risco 

de infecções no sítio cirúrgico quando administrado nos últimos 60 minutos (OMS, 2009a). 

Caso o antibiótico ainda não tenha sido administrado, a equipe deve fazê-lo imediatamente; e 
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caso tenha sido administrado há mais de uma hora, uma dose extra deve ser fornecida (OMS, 

2009a). Percebemos que a inserção de um protocolo por parte da equipe médica a respeito da 

antibioticoprofilaxia deva ser pensada, discutida e realizada o quanto antes, para que todos 

pratiquem as mesmas condutas, baseadas em evidências científicas. 

A utilização do check-list em 2010 em um hospital contribuiu para uma redução de 50% 

do uso indiscriminado de antibióticos por mais de 24h na instituição, através da suspensão do 

medicamento até 24h após a cirurgia, quando se trata de cirurgia limpa, evitando a resistência 

microbiana (INCA, 2011).  

As ações de profilaxia tromboembólica realizadas na instituição são botas de algodão 

ortopédico com atadura nos membros inferiores e a colocação de um aparelho que comprime 

e massageia simultaneamente os membros inferiores dos pacientes submetidos às cirurgias 

com mais de duas horas de duração, o flebopress. Das cirurgias observadas, em 03 foram 

aplicadas estas ações, em 07 eram consideradas não aplicáveis, devido à curta duração dos 

procedimentos ou por envolverem cirurgias nos membros inferiores e em 03 não foram 

aplicadas. A prescrição de medicamentos profiláticos para trombose anteriormente à cirurgia 

não é realizado na instituição devido à ausência de um protocolo por parte do serviço de 

anestesiologia. 

No momento da antecipação de eventos críticos, apenas um cirurgião enunciou os passos 

críticos (o que iria realizar no paciente e a preocupação quanto ao estágio avançado do tumor) 

e o tempo planejado para o procedimento; três anestesistas enunciaram preocupação com o 

paciente, relacionadas à pressão arterial, ao risco de perda sanguínea e à dificuldade de 

ventilação; e uma circulante de sala e instrumentadora cirúrgica enunciaram oxidação de um 

instrumental. Estas informações precisavam ser enunciadas pelos profissionais para que 

atitudes de alerta e de resolução dos problemas fossem realizadas, sendo que em nenhum 

momento da observação foi detectado problema que não fosse enunciado pelo seu 

responsável. 

A intenção de compartilhar verbalmente as preocupações e os planos da operação com 

todos os membros da equipe favorece a comunicação entre todos, promovendo um trabalho 

em equipe eficiente e a prevenção de complicações graves para os pacientes (OMS, 2009b). 

Um estudo realizado no Canadá, com o intuito de descrever as características das falhas de 

comunicação na SO, constatou que estas resultaram em um conjunto de problemas comuns, 

ocorrendo em 30% durante as trocas das equipes e um terço deste valor comprometeu a 

segurança do paciente, aumentando a tensão na SO (LINGARD et al, 2004). 

O outro objetivo tem como informar a todos sobre as situações que colocam o paciente em 
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risco, dano ou outro fator maior, além de poder rever e exigir os equipamentos especiais ou 

implantes para o procedimento (OMS, 2009a). Isto pode ser feito com um questionamento em 

voz alta a cada membro da equipe para que cada área clínica informe sua preocupação com o 

paciente, preenchendo todos os itens elencados na Lista de Verificação Cirúrgica. Caso 

tenham preocupações, a equipe deve fazer com que os membros mais novos se sintam 

confiantes para se manifestar, aumentando a comunicação entre a equipe e, 

consequentemente, a segurança do paciente (Clarke et al, 2008). 

O cirurgião precisa informar os passos críticos do procedimento ou aqueles fora da rotina, 

quanto tempo planeja com o procedimento, qual a perda sanguínea esperada. O 

anestesiologista alega se há alguma informação preocupante sobre o paciente (perda de 

sangue, instabilidade hemodinâmica, comorbidades) e revê com a equipe as condutas 

necessárias; ou simplesmente diz que não tem preocupação especial com o paciente.  

A equipe de enfermagem confirma a esterilização dos instrumentais cirúrgicos, com 

auxílio dos indicadores biológicos. Caso não se confirme a esterilização dos materiais, a 

equipe deve tomar ciência e os materiais que não estão em conformidade devem ser trocados 

antes da incisão da pele. Além disso, deve-se reportar qualquer problema relacionado aos 

equipamentos da SO, ou outra preocupação com a segurança do paciente que ainda não foi 

contemplada pelos membros da equipe. Caso não haja preocupações específicas, um membro 

da equipe de enfermagem deve dizer que a esterilização foi verificada e não há preocupações 

especiais.  

Os exames imagiológicos essenciais estavam visíveis em nove cirurgias, não estavam 

visíveis em três e não era aplicável em uma. Sabe-se que os exames de imagem são essenciais 

em determinadas cirurgias, pois garantem um bom planejamento e certificam o local correto 

da cirurgia, principalmente quando se trata de retirada tumoral ou lateralidade. Durante o 

estudo, em nove cirurgias os exames estavam presentes na SO ora visíveis ora não. Em uma 

cirurgia apenas não se aplicava a presença dos exames de imagem, pois se tratava de cirurgia 

estética. E em três cirurgias as imagens não estavam disponíveis, embora uma fosse 

apendicectomia, outra cirurgia de cabeça e pescoço e uma confecção de colostomia.  

A ausência dos exames de imagem na SO favorece a manutenção de dúvidas quanto ao 

local da cirurgia, à remoção completa do tumor sem a remoção desnecessária de tecidos 

sadios ou até mesmo o cancelamento da cirurgia, fato responsável por aumentar a ansiedade 

dos pacientes. São muitos os motivos pelos quais os exames imagiológicos não estão em SO, 

como: não envio para laudo, atrasos na obtenção do laudo, esquecimento do exame na 

unidade de internação, ou até mesmo de solicitação do exame. Sendo de responsabilidade 
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médica requisitar os exames e da equipe de enfermagem de confirmar a presença dos mesmos 

no bloco operatório. 

Em um hospital paulista foi criado um protocolo nas cirurgias oncológicas, com a 

implantação do programa da OMS, qual seja o de disponibilizar todos os exames 

imagiológicos dos pacientes aos médicos. Outra ação foi a integração de um médico 

radiologista na equipe cirúrgica, tornando os procedimentos mais rápidos, mais bem dirigidos 

e mais seguros para o paciente (INCA, 2011). Após realizar todas as etapas descritas 

anteriormente, assegurando bons resultados no transoperatório, novas ações serão revisadas 

pela equipe antes do paciente sair da SO, as quais serão discutidas na próxima categoria. 

 

 

4.1.2.4.2 Atitudes da equipe cirúrgica após a cirurgia  

 

Antes de o paciente sair da SO é necessário rever o procedimento realizado, fazer a 

contagem das compressas, materiais pérfurocortantes e rótulos dos produtos biológicos 

retirados do paciente. Além disso, são revistos todos os problemas com equipamentos ou 

instrumental cirúrgico e revisadas as principais preocupações com o paciente, antes mesmo de 

o cirurgião sair de sala (OMS, 2009a).        

Durante a observação não participante, o enfermeiro confirmou verbalmente em três 

cirurgias a rotulagem dos produtos biológicos. A leitura do nome e registro do paciente, da 

amostra obtida e das especificidades da amostra em voz alta informa a todos os membros da 

equipe que aquele material pertence ao paciente operado naquele momento. Embora não tenha 

sido feita a leitura na maioria das cirurgias que foram observadas, o circulante de cada sala 

identificou e armazenou as amostras corretamente, evitando erros no envio das mesmas para o 

Serviço de Anatomia Patológica. 

Em seis cirurgias foram realizadas a contagem de instrumentos, compressas e materiais 

pérfurocortantes. A contagem destes materiais não foi realizada em sete cirurgias por se 

tratarem de procedimentos cirúrgicos sem exposição de cavidades e não por se tratar de falha 

por parte da equipe cirúrgica. O registro da contagem de compressas faz parte do relatório de 

cirurgia do paciente, no prontuário, sendo descrito pelo cirurgião responsável.  

Ao término de uma das cirurgias observadas, o nome do procedimento foi confirmado em 

voz alta, pois o plano cirúrgico foi alterado durante a operação. Neste caso, é de extrema 

importância a confirmação do procedimento logo após o seu término, para que o paciente e a 

equipe tenham conhecimento do que foi realizado. 
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Das 13 cirurgias observadas, em 03 ocorreram problemas com os equipamentos ou outros 

a resolver, quais sejam: uma pinça cirúrgica estava oxidada, um eletrocautério estava com 

problemas e uma placa do cautério não estava devidamente adaptada ao paciente. Nestas 

situações, é necessário comunicar as falhas nos equipamentos de forma precoce para que seu 

conserto e sua reutilização sejam providenciados rapidamente. Neste caso, os problemas 

foram resolvidos de forma imediata encaminhando-se, respectivamente, a pinça à Central de 

Material e Esterilização para descarte e substituição, o eletrocautério e sua placa ao Núcleo de 

Engenharia Clínica da instituição para manutenção corretiva. 

Em três cirurgias não houve confirmação de nenhuma das etapas anteriores. Nestas, não 

podemos assegurar a qualidade da assistência prestada, uma vez que estas etapas, quando 

realizadas de forma correta, objetivam uma transferência eficiente com informações para a 

toda a equipe cirúrgica. 

Quanto à indicação de informações relevantes à equipe da SRPA e das principais 

preocupações e necessidades do paciente, foram feitas em nove cirurgias e não feitas em 

quatro. Embora a maioria das preocupações tenha sido informada à equipe da SRPA, para 

quatro pacientes não houve compartilhamento de um plano de assistência entre a equipe 

cirúrgica a respeito das complicações específicas da anestesia e cirurgia, ocorrendo falhas na 

comunicação daquilo que ocorreu com o paciente na SO. Neste sentido, existe dificuldade de 

entendimento do profissional que irá recuperar este paciente, influenciando na qualidade da 

assistência e favorecendo a ocorrência de erros.   

 

 

4.1.2.5 Considerações Finais 

 

O método aplicado permitiu a observação de atitudes dos profissionais de saúde que 

evidenciaram a cultura de segurança do paciente. A amostra demonstrou ser suficiente e a 

Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica mostrou-se efetiva para a coleta dos dados. 

Embora saibamos da inexistência de protocolos, de normas e rotinas e que neste setor não é 

aplicado o programa da OMS, Cirurgias Seguras Salvam Vidas, as condutas de alguns 

profissionais são positivas para a segurança do paciente. Dentre estas atitudes, podemos citar: 

a confirmação de sua identidade, nome do procedimento cirúrgico e local da cirurgia, 

investigação sobre a presença de alergias, procedimentos de instalação dos aparelhos de 

monitorização hemodinâmica, contagem de compressas e instrumental pérfurocortante.  
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Entretanto, para que o ambiente cirúrgico torne-se mais seguro, será necessário o 

preenchimento de algumas lacunas, como a implementação de protocolos para procedimentos 

médicos e de enfermagem. Há necessidade de estabelecer as funções dos residentes de 

cirurgia de todas as especialidades; protocolos para profilaxia: antimicrobiana, 

medicamentosa antitromboembólica, hemotransfusão, para punção venosa central, entubação 

orotraqueal e punção raquimedular.  Com relação à enfermagem são necessários protocolos 

para procedimentos, tais como: sondagem vesical, punção venosa periférica, verificação da 

esterilização dos materiais, da contagem de compressas e gazes, da identificação de espécimes 

cirúrgicos e profilaxia antitromboembólica. Para isso, há necessidade de que se estabeleça 

uma atitude colaborativa entre todos, incluindo as chefias de cirurgia, de anestesiologia e de 

enfermagem e os gestores do hospital para que estas medidas sejam adotadas publicamente 

como uma prioridade na instituição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao término deste estudo, percebemos que alcançamos os objetivos propostos, através do 

SAQ como instrumento de pesquisa para obtenção dos dados quantitativos e da Lista de 

Verificação de Segurança Cirúrgica para identificar as atitudes de segurança dos profissionais 

de saúde, despertando nos respondentes e observados o interesse pela segurança do paciente. 

Os manuscritos, as dissertações e as teses que englobaram a revisão de literatura nos 

forneceram suporte teórico necessário para a compreensão do fenômeno estudado. Na 

avaliação da cultura de segurança do paciente no ambiente do CC, a amostra do estudo foi 

suficiente e o SAQ mostrou-se efetivo para a coleta dos dados. Seus itens avaliaram, de fato, 

temas de relevância para os profissionais do setor, sendo possível medir, de forma confiável e 

significativa, as atitudes dos profissionais e suas percepções acerca da segurança do paciente, 

conforme a vivência da prática.  

Durante a identificação das atitudes de segurança dos profissionais, a amostra do estudo 

demonstrou ser suficiente e a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica mostrou-se efetiva 

para a coleta dos dados. Embora saibamos da inexistência de protocolos, de normas e rotinas e 

que neste setor não é aplicado o programa da OMS, Cirurgias Seguras Salvam Vidas, as 

condutas de alguns profissionais são positivas para a segurança do paciente, dentre elas: a 

confirmação de sua identidade, nome do procedimento cirúrgico e local da cirurgia, 

investigação sobre a presença de alergias, procedimentos de instalação dos aparelhos de 

monitorização hemodinâmica, contagem de compressas e instrumental pérfurocortante. 

Na avaliação da cultura de segurança do paciente no ambiente deste setor, os valores das 

médias de cada dimensão foram analisados e obtiveram valores menores que 75%, ponto 

considerado como seguro, revelando que os próprios trabalhadores não se sentem seguros em 

seu ambiente de trabalho, embora alguns profissionais tenham condutas positivas para a 

segurança do paciente. 

Percebemos que, a partir da coleta dos dados com a aplicação do SAQ e da observação 

não-participante, houve modificação das atitudes de alguns profissionais de acordo com o 

Manual de Cirurgia Segura, além de despertar o interesse pela segurança do paciente, 

inclusive pela aplicação do Programa Cirurgia Segura Salvam Vidas da OMS, 

especificamente na implementação da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica. 

Entretanto, para que o ambiente cirúrgico torne-se mais seguro, primeiramente devemos 

mudar a concepção de cultura punitiva. Não focarmos as atenções para quem realizou o erro, 

mas propormos formas de desvendar as causas que levaram à realização deste erro.  
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Para isso, será necessário o preenchimento de algumas lacunas, como a implementação de 

protocolos para procedimentos médicos e de enfermagem. Há necessidade de estabelecer as 

funções dos residentes de cirurgia; protocolos para profilaxia: antibimicrobiana, 

medicamentosa antitromboembólica, hemotransfusão, para punção venosa central, entubação 

orotraqueal e punção raquimedular. Com relação à enfermagem são necessários protocolos 

para procedimentos, tais como: sondagem vesical, punção venosa periférica, verificação da 

esterilização dos materiais, da contagem de compressas e gazes, da identificação de espécimes 

cirúrgicos e profilaxia antitromboembólica. Outra intervenção pontual é a educação em 

serviço sobre a segurança do paciente, com todos os profissionais, independente de suas 

formas contratuais.  

 Assim, faz-se necessário o estabelecimento de uma atitude colaborativa entre todos, 

incluindo as chefias de cirurgia, de anestesiologia e de enfermagem e os gestores do hospital 

para que estas medidas sejam adotadas publicamente como uma prioridade na instituição. 

Embora com este estudo a cultura de segurança do paciente no Centro Cirúrgico tenha 

sido revelada, é imprescindível a realização de mais pesquisas nesta área a fim de dar 

continuidade ao trabalho iniciado. Será necessário avaliar o clima de segurança neste local 

periodicamente, conforme a implementação de novas ações, uma vez que o clima de 

segurança no CC precisa ser melhorado. Ampliar o estudo na comparação entre os CC de 

outros hospitais, com o intuito de explorar a perspectiva dos profissionais sobre o contexto do 

cuidado. E pesquisar sobre a relação entre os fatores do SAQ e outras variáveis, como 

rotatividade de pessoal, morbidade do paciente e os erros causados durante a promoção do 

cuidado ao paciente. 

Neste sentido, podemos concluir que este estudo contribuiu para o desenvolvimento 

científico, agregando conhecimento e modificações para a prática segura, além de seus 

resultados servirem de parâmetros para eventos futuros e como fonte de informação ao 

Comitê de Segurança do Paciente do HU-UFSC.      
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

  

Termo de Consentimento Livre Esclarecido do Sujeito de Pesquisa – Profissionais da Equipe 

Cirúrgica do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago – UFSC 

 

Eu,........................................................................................; Carteira de 

Identidade......................................, estou plenamente de acordo com a minha participação no 

projeto Avaliação da cultura de segurança no ambiente de trabalho de um Centro Cirúrgico de 

um Hospital Universitário do Sul do Brasil, desenvolvido pela Enfermeira  Thâmy Canova Da 

Correggio da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da Enfermeira Dra. Lúcia Nazareth 

Amante, e sob a supervisão das Enfermeiras Angela Karina Torri, Elisa Borges Kuse e 

Adnairdes Cabral de Sena. Estou ciente de que o objetivo deste estudo é avaliar a cultura de 

segurança no ambiente de trabalho de um Centro Cirúrgico de um Hospital Universitário do 

Sul do Brasil e Identificar as atitudes dos profissionais, professores e estudantes que atuam no 

Centro Cirúrgico de um hospital escola que evidenciam a cultura de segurança do paciente. 

Estou ciente de que precisarei responder a um questionário e participar das oficinas de 

educação em serviço. Em caso de fotografias eu permito que sejam feitas e publicadas  

(   ) sim; (   ) não. Estou esclarecido quanto ao compromisso das pesquisadoras de que minha 

imagem e identidade serão mantidas em absoluto sigilo, que estarão sendo respeitados os 

princípios contidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Tenho 

conhecimento de que não terei nenhum gasto, risco ou prejuízo decorrente de minha 

participação nesta pesquisa, bem como, de que não haverá nenhum ônus pela minha 

participação. Assim como, a garantia de que receberei esclarecimento acerca dos 

procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa e também a liberdade de desistir da 

mesma em qualquer momento. Autorizo as autoras a utilizarem os resultados desta pesquisa 

para a divulgação em trabalhos no meio acadêmico e em publicações tecno-científicas. 

Florianópolis,     /     /     . 
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Assinatura das Pesquisadoras Responsáveis: 

 

   

Drª. Lúcia Nazareth Amante 

Professora Orientadora 

 Thâmy Canova Da Correggio 

Pesquisadora responsável 

Telefone para contato: 9128-8007  Telefone para contato: 8431-1086 

 

Nota: Este consentimento terá 2 vias assinadas: uma ficará de posse das pesquisadoras e a 

outra do(a) participante da pesquisa. 
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APÊNDICE B – Mural da Segurança do Paciente 
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APÊNDICE C – Mural da Segurança do Paciente (continuação) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Serviço de Anestesiologia 



71 

 

 

ANEXO B – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Serviço de Anestesiologia (continua) 
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ANEXO C – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Serviço de Anestesiologia (continua) 
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ANEXO D – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Serviço de Anestesiologia (continuação) 
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ANEXO E – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Relatório de Cirurgia  
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ANEXO F – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Evolução de Enfermagem  
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ANEXO G – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Evolução de Enfermagem (continuação) 
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ANEXO H – Instrumento utilizado no Centro Cirúrgico do HU/UFSC 

Prescrição de Enfermagem 
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ANEXO I – Instrumento utilizado no Núcleo de Vigilância Sanitária do HU/UFSC 

Formulário de Notificação de Eventos Adversos e Queixas Técnicas 
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ANEXO J – Instrumento utilizado no Núcleo de Vigilância Sanitária do HU/UFSC 

Formulário de Notificação de Eventos Adversos e Queixas Técnicas (continuação) 
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ANEXO K - Área física do Centro Cirúrgico do HU/UFSC 
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ANEXO L – Safety Attitudes Questionnaire (OR Version) 
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ANEXO M – Safety Attitudes Questionnaire (OR Version) (continuação) 
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ANEXO N – Autorização de um dos autores do SAQ para sua utilização 

 

 

– AUTORIZAÇÃO DO INSTRUMENTO  

----- Mensagem encaminhada de Eric.Thomas@uth.tmc.edu ----- 

    Data: Mon, 11 May 2009 08:47:08 -0500 

    De: "Thomas, Eric" <Eric.Thomas@uth.tmc.edu> 

 Assunto: RE: Permission to use The Safety Attitudes Questionnaire 

      Para: "sayonara@ccs.ufsc.br" <sayonara@ccs.ufsc.br> 

 

You have my permission.  Thank you for your interest in the survey and good luck. 

 

Eric 

 

-----Original Message----- 

From: sayonara@ccs.ufsc.br [mailto:sayonara@ccs.ufsc.br] 

Sent: Sunday, May 10, 2009 8:42 PM 

To: Thomas, Eric 

Subject: Permission to use The Safety Attitudes Questionnaire 

 

Dear Dr. Thomas, 

 

I kindly ask for your permission to use the Safety Attitudes Questionnaire 

ICU version and Safety Climate Survey. Both tools would be applied to 

a research we plan to develop with graduate students in the ICU of our 

university hospital, as we have several plans to better understand the 

teamwork and help us to improve patient safety. 

 

Best regards, 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sayonara de Fatima Faria Barbosa, PhD, RN 

Federal University of Santa Catarina 

Coordinator of the Nursing Undergraduate Program 

Tel: +55 48 3721-9480 

Fax: +55 48 3721-9787 

e-mail: sayonara@nfr.ufsc.br 

 

 

 

http://webmail.ccs.ufsc.br/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_edgcgddrljwnocgk4s4k0&index=17978&thismailbox=INBOX
http://webmail.ccs.ufsc.br/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_edgcgddrljwnocgk4s4k0&index=17978&thismailbox=INBOX
http://webmail.ccs.ufsc.br/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_edgcgddrljwnocgk4s4k0&index=17978&thismailbox=INBOX
http://webmail.ccs.ufsc.br/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_edgcgddrljwnocgk4s4k0&index=17978&thismailbox=INBOX
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ANEXO O – Questionário de Atitudes de Segurança traduzido 

QUESTIONÁRIO DE ATITUDES DE SEGURANÇA 

 

Caracterização dos respondentes 

 

Por favor, responda as seguintes questões de acordo com suas experiências em Sala 

Operatória: 

 

 

1. Altos níveis de trabalho são comuns em S.O (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

2. Gosto do meu trabalho (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

3. Enfermeiras contribuem para que o paciente seja bem recebido em S.O (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

4. Eu me sentiria seguro sendo tratado aqui como um paciente (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

5. Erros médicos são manejados apropriadamente neste hospital (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

6. Este hospital faz um bom trabalho de treinamento de novo pessoal (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

7. Toda a informação necessária é avaliada antes de iniciar o procedimento (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

8. Trabalhando neste hospital é como fazer parte de uma grande família (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

9. A administração deste hospital está fazendo um bom trabalho (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

10. A administração do hospital apóia meu esforço diário (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

11. Eu recebo retorno adequado sobre minha atuação. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

12. Na S.O é difícil a discussão de erros.  (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

13. Instruções aos profissionais na S.O ou antes do procedimento cirúrgico é 

importante para a segurança do paciente 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

14. Instruções são comuns na S.O (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

15. Este hospital é um bom local para trabalhar (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

Idade atual: ________ Turno de Trabalho 

 (  )Diurno    

Estado Civil: _____________________ (  )Fins de Semana   

 (  )Noite    

País de Nascimento: ______________________ (  )Turno variável 

  

Quantos anos você trabalha neste hospital? _________ Vínculo com outra 

instituição 

 (  )Sim 

Horas de trabalho: ______________ (  )Não 

  

Categoria Profissional: ___________________ Sexo 

 (  )Feminino 

Você tem: (  )Especialização   (  )Mestrado  (  ) Doutorado (  )Masculino 

  

A B C D E X 

discordo 

totalmente 

discordo 

um pouco 

neutro concordo 

um pouco 

concordo 

totalmente 

não aplicável 
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16. Cansaço impede minha atuação durante situações de emergência (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

17. A gestão hospitalar não tem intencionalmente compromisso com a 

segurança do paciente 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

18. Os níveis de pessoal na S.O são suficientes para lidar com o número de 

pacientes. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

19. A tomada de decisão na S.O necessita da entrada de pessoal competente. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

20. Sinto-me encorajado pelos meus colegas para reportar qualquer questão 

da segurança do paciente que eu possa ter 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

21.  A cultura na S.O torna-se fácil de aprender com os erros dos outros (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

22. Este hospital trata de forma construtiva os problemas com médicos e 

funcionários 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

23. Equipamento médico na S.O é adequado (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

24. Nesta S.O, há dificuldade de falar alto se eu perceber um problema com o 

cuidado do paciente. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

25. Quando meu trabalho torna-se excessivo minha atuação é dificultada 

(impedida) 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

26. Eu providenciei informações oportunas sobre eventos no hospital que 

podem afetar meu trabalho. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

27. Eu tenho visto os outros fazerem erros que são vistos como potencial 

para dano aos pacientes. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

28. Eu sei os canais adequados para perguntas diretas sobre a segurança do 

paciente na S.O 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

29. Eu estou orgulhoso do trabalho do hospital. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

30. Desentendimentos na S.O não resolvidos apropriadamente (não o que é 
certo, mas o que é o melhor para o paciente). 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

31. Eu sou pouco efetivo no trabalho quando cansado.  (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

32. Eu sou mais propenso a cometer erros em situações tensas ou hostis. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

33. Estresse por problemas pessoais prejudicam meu desempenho (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

34. Eu tenho o apoio que preciso de outros profissionais para cuidar dos 

pacientes 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

35. É fácil para a equipe na S.O questionar quando existe alguma coisa que 

eles não entendem.  

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

36. Interrupções na continuidade do cuidado (trocar escolhas, transferência 

de pacientes) pode ser prejudicial para a segurança do paciente. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

37. Durante as emergências, eu posso prever o que outros profissionais vão 
fazer a seguir 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

38. Os médicos e enfermeiros trabalham juntos como uma equipe bem 

coordenada. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

39. Eu frequentemente não sei expressar desacordos com pessoal / médico 
assistente. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

40. Realmente a equipe profissional pode conviver com problemas pessoais 

durante o trabalho. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

41. A moral é alta na S.O. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 



  

  86 

 

42. Estagiários na minha disciplina são adequadamente supervisionados (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

43. Eu sei o primeiro e último nome de toda a equipe que trabalhou comigo 

durante meu último turno. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

44. Eu tenho feito erros que tem sido potencial para dano ao paciente. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

45. Staff / médicos atendentes na S.O fazem um bom trabalho (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

46. Toda a equipe na S.O tem responsabilidade pela segurança do paciente. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

47. Eu me sinto cansado quando levanto pela manhã e tenho de enfrentar 
mais um dia no trabalho 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

48. Segurança do paciente é constantemente reforçada como prioridade na 

S.O 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

49. Eu sinto esgotado com meu trabalho. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

50. Questões importantes são devidamente comunicadas na mudança de 

turno. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

51. Há adesão generalizada às diretrizes clínicas e critérios baseados em 

evidências sobre a segurança do paciente 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

52. Eu me sinto frustrado com meu trabalho (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

53. Eu sinto que estou trabalhando em demasia no meu trabalho. (A) (B) (C) (D) (E) (X) 

54. Informações obtidas através de relatórios de incidentes são usadas para 
fazer atendimento mais seguro ao paciente na S.O 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

55. Durante situações de emergência (ressucitação emergencial), minha 

atuação não é afetada pelo trabalho inexperiente de outros ou equipe 

pouco competente 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

56. A equipe frequentemente desconsidera regras ou guidelines que são 
estabelecidos pela S.O. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

57. O cirurgião staff / cirurgião atendente deve estar formalmente no 

comando da equipe da S.O durante o procedimento cirúrgico. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

58. Falhas de comunicação que levam a atrasos no início dos procedimentos 
cirúrgicos são comuns. 

(A) (B) (C) (D) (E) (X) 

59. Você já havia completado este questionário antes?  (  )Sim  (  )Não  (   

)Não sei 
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Comentários:  

Quais são suas três principais recomendações para melhorar a segurança do paciente na 

S.O: 

n) _______________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

o) _______________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

p) _______________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Se for necessário mais espaço para comentários, por favor, providencie por sua 

responsabilidade uma folha de papel separada. 

 

Obrigado por completar o questionário! 

Seu tempo e participação serão muito apreciados. 
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ANEXO P – Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da Organização Mundial da Saúde 
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ANEXO Q – Instrução Normativa Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

(RIMS) nº 04/2011 

 

 

 
 


