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SANTIAGO THR. Cultura organizacional para segurança do paciente em terapia intensiva: 
comparação de dois instrumentos Hospital Survey On Patient Safety Culture (HSOPSC) e 
Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo: 2014 

RESUMO 

Introdução: A segurança do paciente tornou-se uma preocupação formal em diversos 
sistemas de saúde no mundo nas últimas décadas. Em 2004 a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) propõe a Aliança para segurança do paciente e aponta a avaliação da cultura 
de segurança nas instituições de saúde como um dos aspectos chave para esse processo. 
Método: pesquisa transversal de abordagem quantitativa, realizada em um hospital de 
ensino no interior do estado de são Paulo entre os meses de março e abril de 2014. A 
população de estudo foi composta por todos os profissionais que faziam parte da escala de 
trabalho das unidades de terapia intensiva (UTI) adulto, pediátrica e neonatal e não se 
enquadravam no critério de exclusão (menos de 6 meses na unidade). Foram aplicados 
dois instrumentos para avaliação da cultura e clima de segurança do paciente, o Hospital 

Survey on Patient Safety (HSOPSC) e o Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), e um 
instrumento para levantamento das informações sociodemográficas e profissionais. Para a 
análise de dados utilizou-se o teste de confiabilidade das escalas pelo Alfa de Cronbach. 
Foi verificada a presença de associações das escalas com variáveis de estudo pelo  qui-
quadrado de Pearson ou teste exato de Fischer nas variáveis qualitativas, a ANOVA para  
as variáveis quantitativas.   A presença de correlação entre os instrumentos SAQ e 
HPSOPSC foi verificada pelo teste de correlação de Pearson. Resultado: os dados 
sociodemográficos quanto a sexo e idade e cargo foram homogêneos nas três UTI. A UTI 
Neonatal possuía profissionais com mais tempo de trabalho na unidade e na especialidade 
quando comparada as demais unidades. Ambas as escalas apresentaram boa 
confiabilidade pelo alfa de Cronbach, 0,853 para o SAQ e 0,889 para o HSPOSC. Na 
análise dos domínios do SAQ, observou-se pontuação ≤ 62 para as “Condições de 
Trabalho e para “Percepções da Gerência, enquanto para o HSPOSC a dimensão 
“Resposta não punitiva aos erros” obteve o menor percentual de repostas positivas (29,6%), 
e as  dimensões “Abertura da comunicação” e “Retorno da comunicação e das informações 
sobre o erro” uma proporção de neutros maior de 30%. A nota total de segurança do 
paciente pelo HSPOSC foi de 85% (somados ótima e muito boa). Analisando-se o 
comportamento das UTIs através de cada escala, a UTI Neonatal apresentou maior 
satisfação no trabalho do que as demais UTIs. A UTI Adulto apresentou menores 
pontuações em cada domínio quando comparada com as demais e para os domínios do 
HSPOSC somente o domínio “Abertura de comunicação” obteve uma proporção de 
respostas positivas discretamente superior às demais UTIs. A correlação entre as escalas 
através da correlação de Pearson  foi de força moderada (coeficiente de Pearson de 0,656). 
As respostas abertas evidenciaram que as mudanças ocorridas no hospital em decorrência 
dos processos de acreditação, contribuíram para a melhor percepção dos profissionais 
sobre a segurança do paciente. Conclusões: há diferenças de percepções quanto a 
segurança do paciente entre as UTIs dentro de um mesmo hospital, o que corrobora com a 
existência de microculturas locais. As escalas de avaliação de clima/ cultura de segurança 
do paciente parecem medir fenômenos semelhantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do Paciente. Cultura de Segurança. Clima de Segurança. 
Terapia Intensiva.  Enfermagem. 

 

 

 

 



 
 

 

SANTIAGO THR. Patient Safety Culture in intensive care: comparison of two 
instruments Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) and Safety 
Attitudes Questionnaire (SAQ) [dissertation]. São Paulo: Nursing School, 
University of São Paulo. 

Abstract 

Introduction: Patient safety has become a formal concern in several health systems 
in the world, in the last decades. In 2004 the World Health Organization (WHO) 
proposes the Alliance for patient safety and aims safety culture evaluation in 
healthcare institutions as one of the key aspects to this process. Method: Cross-
sectional quantitative research approach, performed in a teaching hospital in São 
Paulo State between the months of March and April 2014. The study population 
was composed of all the professional who were part of the work schedule of 
intensive care unit (ICU) adult, pediatric and neonatal and did not fit the exclusion 
criteria (less than six months in the unit). Two instruments for assessing the culture 
environment and patient safety, the Hospital Survey on Patient Safety (HSOPSC) 
the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), and an instrument for survey of 
demographic and professional information were applied. For data analysis, the test 
of reliability of the scales by Cronbach’s alpha was used. The presence of 
associations of scales with study variables was checked by Pearson’s chi-square 
test or Fisher’s exact test in the qualitative variables, the ANOVA for quantitative 
variables. The presence of correlation between the SAQ and the HPSOPSC 
instruments was tested by Pearson correlation test. Result: sociodemographic data 
regarding gender and age and position were homogenous in the three ICUs. 
Professional of the Neonatal ICU had worked longer time in this unit and specialty 
when compared to other units. Both scales showed good reliability by Cronbach’s 
alpha, 0.853 for SAQ and 0.889 for HSPOSC. In the analysis of the SAQ domains, 
it was observed score ≤ 62 for “Working Conditions and Perceptions of 
Management”, while for HSPOSC dimension “Non-punitive Response to Error” had 
the lowest percentage of positive responses (29.6%), the dimension “Open 
Communication” and “Return of Communication and Information on the Error” a 
proportion of neutral responses more than 30%. The total score of patient safety by 
HSPOSC was 85% (summed up great and very good). Analyzing the behavior of 
ICUs through each scale, Neonatal ICU had higher job satisfaction than the other 
ICUs. Adult ICU had lower scores in each domain compared to other domains and 
for HSPOSC only the area “Open Communication” obtained the proportion of 
positive responses slightly superior to the other ICUs. The correlation between the 
scales through Pearson correlation was of moderate strength (Pearson correlation 
coefficient of 0.656). The open responses showed that changes in hospital as a 
result of accreditation processes, contributed to a better perception of 
professionals about patient safety. Conclusions: There are differences in 
perceptions of patient safety among ICUs within the same hospital, which 
corroborates the existence of local microcultures. Rating scales of climate/culture 
of patient safety seems to measure similar phenomena. 

KEYWORDS: Patient Safety. Safety culture. Safety climate. Intensive care. 
Nursing. 
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1. JUSTIFICATIVA 
 

Em minha experiência profissional, na avaliação de práticas de 

qualidade e segurança em diversas instituições de saúde pelo país, 

percebo grande diferença entre as organizações.  

O impacto dos incidentes assistenciais reflete-se tanto na esfera 

pessoal, por pacientes e familiares, quanto no âmbito coletivo; 

oneram o sistema saúde, elevam o tempo de internação e causam 

prejuízos sociais, entre outros. Como exemplo, citam-se as 

sequelas permanentes, muitas delas ocorridas em pessoas em 

idade economicamente ativa, e o aumento do tempo de 

permanência hospitalar. 

A avaliação do desfecho em saúde é pouco utilizada de forma plena. 

Avaliar os resultados de serviços de saúde, para a maioria das 

instituições, é de difícil concepção e o mesmo acontece quando se 

questiona a segurança dentro de um serviço de saúde. 

Historicamente, a ideia de primeiro não causar dano, Primun non 

nocere, marca a formação dos profissionais de saúde. Entretanto, há 

uma visão bastante pautada na culpa e na responsabilização 

individual, e uma noção frágil sobre a saúde como sistema. 

O comportamento frente à avaliação dos incidentes da assistência, 

dos erros e eventos adversos variam muito entre instituições e 

mesmo dentro de uma mesma instituição de saúde. 

A preocupação com a segurança do paciente ganhou espaço no 

cenário mundial, com o lançamento nos Estados Unidos da América 

há pouco mais de dez anos do polêmico relatório sobre o assunto, 

nomeado To err is human. Em 2004, a Organização Mundial de 

Saúde criou a Aliança Mundial para Segurança do Paciente. 
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Os reflexos da assistência insegura a saúde estão sendo 

percebidos, com mais nitidez do que em outras épocas, seja pelo 

maior acesso a informação por parte da população e pelo aumento 

populacional, seja pelo sistema de saúde predominantemente 

hospitalocêntrico. 

É importante ressaltar que há uma percepção coletiva de que a 

assistência à saúde segura e de qualidade é cara, e, portanto, seria 

difícil conciliar essas características à rentabilidade e 

sustentabilidade financeiras dos serviços de saúde. 

Compreender o sistema de saúde de um modo mais abrangente nos 

mostra que diversas situações estão presentes quando um evento 

adverso acontece, e nos faz reconhecer que a saúde é, de fato, um 

sistema complexo, que precisa ser olhado de modo sistêmico para 

que as falhas sejam identificadas e as barreiras de segurança sejam 

estabelecidas. 

Em qualquer instituição, inclusive nos serviços de saúde, as pessoas 

nos mais diferentes cargos e níveis hierárquicos, individual ou 

coletivamente, notam o “modo de funcionar” do ambiente 

organizacional onde estão inseridas. Ainda, em um sistema 

organizacional, o perfil da liderança das equipes também interfere no 

comportamento dos profissionais, e mostra o que é ou não 

importante e valorizado naquele espaço. 

Na vida profissional as características do contexto organizacional se 

associam frequentemente à pressão por produção, grande demanda 

de pacientes e estilos de gestão com diferentes focos. 

Os serviços de saúde, em especial os hospitais, possuem modelo de 

funcionamento pautado por relações de poder entre categorias 

profissionais e entre profissionais e pacientes, configurando um 

ambiente que pouco favorece o questionamento e a discussão 

franca de problemas. 
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Assim, intervir no funcionamento das organizações e, portanto, na 

cultura organizacional de serviços de saúde, tornando-os mais 

seguros para os pacientes e trabalhadores, demonstra-se como 

uma tarefa bastante complexa, que envolve esforços da sociedade, 

do governo, dos profissionais de saúde e engajamento dos 

pacientes. E esse parece ser um caminho mandatório nos dias 

atuais. 

Conhecer o clima de segurança do paciente na instituição hospitalar 

fornece informações importantes e também orienta esforços para 

que a segurança seja ampliada e melhores práticas de assistência e 

gestão em saúde sejam adotadas. 

Os profissionais de saúde no Brasil passam um período do tempo 

de sua formação dentro de Serviços de Saúde, sob a forma de 

estágios curriculares, programas de residência ou especialização. 

Considerando que os profissionais em formação são um caminho 

para a mudança do cenário dos serviços de saúde a médio e longo 

prazo, surge a questão: Como a cultura e o clima de segurança são 

percebidos pelos profissionais de saúde que trabalham em um 

hospital de ensino?  

Este trabalho tem a proposta de avaliar a percepção dos 

profissionais de saúde a respeito deste fenômeno em unidades de 

terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal de um hospital de 

ensino do município de Sumaré, interior do estado de São Paulo. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas a questão da segurança do paciente se tornou 

uma preocupação formal em diversos sistemas de saúde no mundo 

(Carneiro, 2010). 

Apesar de discussões recentes, que separam a segurança do 

paciente da qualidade em saúde, há uma tendência predominante 

em considerar a primeira como uma dimensão da qualidade em 

saúde. A qualidade em saúde é definida pelo Institute of Medicine 

(IOM), como o aumento da probabilidade de desfechos desejados 

conforme o conhecimento científico vigente (ANVISA, 2013). 

Reis (2013) apresenta segurança do paciente como uma dimensão 

do cuidado em saúde. Para isso, a autora retoma personagens 

importantes da história da saúde como Florence Nightingale, que 

relatou a redução na mortalidade dos soldados após intervenções a 

partir da padronização do cuidado e melhora na higienização. 

A National Patient Safety Foundation (NPSF), em seu dicionário de 

segurança do paciente, destaca o fato de a qualidade hospitalar 

tradicional não tratar completamente do erro ou da lesão, e este é 

um aspecto que marca a diferença entre as definições de qualidade 

e de segurança do paciente. Para a NPSF, a segurança do paciente 

reside no sistema e também nas pessoas, e deve ser ativamente 

procurada e estimulada (NPSF, 2013). 

O termo segurança do paciente vem sendo frequentemente utilizado 

nos dias atuais e sua definição tem focado principalmente os danos 

decorrentes da assistência prestada. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a segurança do 

paciente é definida como a redução de danos preveníveis ao 

paciente durante o processo de assistência a saúde a um mínimo 

aceitável (WHO, 2009). 
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Para Vincent (2009), a segurança do paciente pode ser definida, em 

sua forma mais simples, como o ato de evitar, prevenir e melhorar 

os resultados adversos e as lesões originadas no processo de 

atendimento médico hospitalar. Ainda segundo o autor, o que 

diferencia a segurança do paciente dos aspectos mais gerais 

ligados a qualidade do atendimento médico é que a primeira  foca o 

lado negro da qualidade, no atendimento que é realmente 

prejudicial, e não aquele em que o padrão apenas não seja bom. 

O erro médico e os danos causados aos pacientes vêm sendo 

estudados há séculos, mas, com raras exceções, na área médica e 

de enfermagem, poucos parecem ter percebido a extensão e a 

gravidade do problema, ou, se têm conhecimento, não estão 

preparados para darem a devida atenção à questão (Vincent, 2009). 

Avedis Donabedian traz a tríade estrutura, processo e resultado, 

para contextualizar a qualidade em serviços de saúde, mas naquela 

época a linguagem do erro não havia sido adotada como nos dias 

atuais. 

 O autor cita que talvez a dimensão mais importante da qualidade 

em saúde seja a segurança. Parte relevante do interesse em 

estudar as variações na qualidade do atendimento vieram mais do 

impacto econômico que elas representavam do que do interesse 

pelas lesões dela ocorrido. (Vincent, 2009) 

Após a publicação do relatório do Institute of Medicine (IOM), em 

1999, To err is human, relatando que 44.000 a 94.000 mortes ao 

ano seriam evitáveis e provenientes de erros médicos, o assunto 

tomou um representatividade ainda maior. A idéia da queda diária 

de aviões, representando a mortalidade envolvida nos eventos 

relacionados à assistência a saúde, deu um enfoque mais concreto 

ao alarmante problema. 

Eventos adversos causados pela assistência à saúde têm sido 

importantes causas de morbimortalidade no mundo e possuem 
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impacto considerável sobre o consumo de recursos (Carneiro, 2010; 

Jha et al, 2013). A fim de que se soubesse de maneira fidedigna 

qual a incidência desses eventos, uma série de estratégias tem sido 

utilizadas para ampliar sua detecção, como a adoção de 

ferramentas gatilho - ferramentas gatilho se referem a situações 

onde potencial evento adverso pode estar presente e deve ser 

investigado - propostas pelo Institute of Healthcare Improvement 

(IHI) e o acompanhamento de indicadores da qualidade (Griffin, 

Resar, 2009). 

As discussões sobre a responsabilização e a maneira de lidar com 

os erros dentro do sistema de saúde são complexas e polêmicas. 

Em organizações complexas o erro raramente é isolado, falhas 

ativas e condições latentes contribuem para causar o dano. Falhas 

ativas são, por exemplo, violações a normas e condições latentes 

que podem ser exemplificadas por decisões gerenciais, pressão por 

produção, entre outras. Portanto, a idéia é tornar o sistema mais 

seguro, através do aumento do número de barreiras, dificultando o 

alinhamento dos furos do “queijo suíço”, ao invés de aperfeiçoar o 

treinamento humano individual, unicamente (Reason, 2000). 

De modo geral, reportar erros e eventos é um grande desafio, 

principalmente em serviços de saúde, onde a “cultura da culpa” tem 

grande representatividade. 

É de fundamental importância a compreensão dos erros nos 

serviços de saúde, em especial o fato de que a maioria deles não é 

intencional, e sim cometida por profissionais comprometidos e bem 

intencionados. Tratá-los, através da responsabilização individual 

sumária, pode impedir o desenvolvimento de uma visão mais ampla 

sobre o sistema e dificultar a criação de um modelo de antecipação 

de erros (Carneiro,2010). 

Estudos das últimas décadas (Reason, 2000) trazem a noção de 

serviços de saúde como um sistema complexo, passível de falhas, e, 
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onde inúmeras variáveis colaboram com o desfecho. Lidar com a 

segurança do paciente de modo mais transparente requer 

habilidades dos profissionais e das organizações de saúde e 

também da sociedade. 

Na Figura 1, observa-se o Modelo de Acidente Organizacional de 

Reason adaptado por Vincent, Adams e Stanhope (1998), onde os 

fatores contribuintes para o dano podem ser identificados. 

 

Fonte: Adaptado de Vincent, Adams, Stanhope (1998) 

                          Figura 1- Modelo de Acidente Organizacional 

 

O esquema representado na figura 1 monstra uma relação entre 

incidente, falhas ativas e latentes, mostrando que os incidentes 

ocorrem também por consequências de decisões gerenciais e 

processos organizacionais e não só através de falhas ativas dos 

últimos sujeitos relacionados ao cuidado em saúde. 

Conceitualmente, as falhas latentes são transmitidas adiante nos 

ambientes de trabalho onde há a criação de condições locais que 

favoreçam erros ou violações. Habitualmente, foca-se nas pessoas 

que estão mais diretamente envolvidas no erro, nos últimos 

profissionais que tiveram contato antes do incidente. Culpá-los 
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somente é uma simplificação equivocada da análise de todo o 

incidente. 

Há influências organizacionais, formadas por decisões da alta 

administração, que têm impacto sobre a segurança de todo o 

sistema. Indústrias químicas, petrolíferas e nucleares têm 

desenvolvido ferramentas para analisar sistematicamente o 

desempenho da organização quanto aos aspectos da segurança. 

Condições de trabalho como supervisão, comunicação, 

equipamentos, conhecimento e habilidade são fatores relevantes a 

segurança do sistema e são afetados pelos processos 

organizacionais e decisões gerenciais anteriormente 

esquematizados. Além disso, somam-se as características pessoais 

dos profissionais de saúde e o próprio paciente, que também é 

determinante da variabilidade da prática clínica. Por exemplo, 

limitações de linguagem e personalidade na comunicação com a 

equipe. 

Esse tipo de interpretação levou a alguns questionamentos 

importantes para delineamento dos conceitos a respeito da 

segurança do paciente.  

Desse modo um grande desafio para  a segurança do paciente nos 

serviços de saúde é criar uma cultura de segurança, que permeie 

todas as ações da prática assistencial. 

Para Vincent (2009), a cultura de segurança está contida dentro da 

cultura organizacional e um comprometimento com a mesma é 

esperado iniciando-se pelo executivo chefe da organização. 

Entretanto, há variações importantes em como a cultura de 

segurança é percebida dentro da mesma organização, em 

diferentes unidades. Isso transposto para a área médico-hospitalar, 

envolve outros fatores dificultadores, como por exemplo, os 

diferentes profissionais envolvidos na assistência e as diferentes 
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formas de lidar com os erros dentro das diferentes classes 

profissionais (Vincent, 2009). 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A cultura em um âmbito mais geral, como a cultura da nação de um 

povo, também interfere na maneira de lidar com o erro. Por 

definição, cultura é entendida como um padrão de suposições 

básicas compartilhadas, por este grupo. Percebem-se com maior 

facilidade as diferenças culturais no contexto étnico e nacional do 

que no contexto organizacional (Schein, 2009). 

Os fenômenos organizacionais transitam pela cultura da organização 

– valores e crenças intrínsecos, muitas vezes não percebidos - pelo 

clima manifestado em dado período de tempo, e recebe a influências 

das lideranças e dos processos de mudança, internos e externos 

experimentados. 

Fleury e Sampaio (2002, p. 293) definem cultura organizacional 

como: 

“conjunto de valores e pressupostos básicos 
expresso em elementos simbólicos que em sua 
capacidade de ordenar, atribuir significações e 
construir a identidade organizacional, tanto agem 
como elemento de comunicação e consenso como 
ocultam e instrumentalizam as relações de 
dominação.” 

 

Investir na redução do erro implica em uma avaliação mais ampla 

do fenômeno, observando características do trabalho em grupo, do 

modelo de gestão e da cultura da organização. Portanto, discutir a 

cultura e o clima organizacional, os aspectos relacionados a 

comunicação e ao trabalho em grupo dentro das instituições de 

saúde se faz necessário. 
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Colla et al (2005) destacam que apesar de constantemente 

utilizadas como sinônimos, cultura organizacional e clima 

organizacional possuem conceitos diferentes. 

Clima organizacional pode ser definido como um agrupamento de 

percepções compartilhadas pelos indivíduos sobre o ambiente 

organizacional onde estão inseridos (Menezes, Gomes, 2010). 

O clima organizacional também pode ser definido como os 

significados que as pessoas atribuem às experiências que têm no 

trabalho. Por outro lado, a cultura organizacional representa as 

premissas básicas sobre o mundo e os valores que norteiam a vida 

na organização. Clima e cultura organizacional oferecem 

perspectivas sobrepostas para a compreensão de experiências que 

as pessoas vivenciam em ambientes organizacionais. (Schneider, 

Ehrhart, Macey, 2013).  

A cultura aponta fenômenos que estão abaixo da superfície, mas 

que são poderosos em seu impacto. A expressão externa desses 

fenômenos pode ser percebida no clima organizacional (Schein, 

2009). Portanto, clima é a parte perceptível, mensurável da cultura 

organizacional. A cultura está mais no cerne, retrata um aspecto 

mais profundo e difícil de ser mensurado. 

Fleury e Sampaio (2002) também diferenciam cultura e clima 

organizacional. Para os autores o clima é mais volátil e menos 

estrutural do que a cultura, pode ser entendido como um conjunto 

de satisfações e insatisfações de membros de uma organização em 

um determinado período de tempo. 

A cultura de segurança é definida como o produto de valores e 

padrões de comportamento individuais e de grupo, que determinam 

o compromisso e estilo de gestão de uma organização. As 

organizações reconhecidas como detentoras de cultura de 

segurança positiva parecem possuir uma estrutura de comunicação 

franca e de confiança entre os indivíduos, mediadas pelo 
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reconhecimento da importância da segurança e da adoção de 

medidas preventivas no contexto organizacional. A avaliação da 

cultura de segurança do paciente pode ser adotada tanto para 

reconhecimento da situação organizacional como para averiguar o 

impacto de intervenções realizadas (Reis, Laguardia e Martins, 

2012; Helth and Safety Executive, 2013). 

Clima de segurança do paciente é definido como características 

mensuráveis da cultura organizacional, por meio de percepções e 

atitudes dos indivíduos, em determinado tempo (Colla et all, 2005). 

Halligan e Zecevic (2011), em um estudo de revisão dos conceitos 

de cultura de segurança em saúde apontaram divergências sobre a 

conceituação de cultura de segurança e sobre a diferença entre os 

conceitos de clima de segurança e cultura de segurança do 

paciente.  

Morello et al. (2013) estruturam a relação entre clima e cultura de 

segurança do paciente (Figura 2). Os autores ressaltam que a 

cultura se refere a valores e crenças compartilhados e que o clima é 

um aspecto mais superficial da cultura, que pode ser mensurado por 

meio de questionários, e que, atualmente, dada a pressão por 

baixos custos e agilidade na averiguação, muitas instituições tem 

utilizado instrumentos para a avaliação do clima de segurança do 

paciente. 
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Fonte: Adaptado de Morello et al, 2013, p 12 

Figura 2 - Modelo de Cultura de Segurança do Paciente 

 

Desse modo, cultura de segurança e clima de segurança tem suas 

diferenças.  

Reis (2013),reconhece a distinção entre os dois conceitos, optando 

em seu estudo de validação do instrumento Hospital Survey on 

Patient Safety Culture (HSOPSC) para o português no Brasil pelo 

uso de clima e cultura como sinônimos, uma vez que são usados 

como tal na literatura sobre segurança do paciente em organizações 

de saúde. 

Sexton (2006) ressalta em seu estudo sobre as propriedades 

psicométricas do Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), que, onde 

muitos esperariam ler “cultura de segurança do paciente”, está 

empregado o termo “clima de segurança”, pois, segundo o autor é 

mais facilmente mensurável que a cultura. As percepções fazem 

parte de ambas as definições - clima e cultura - e pesquisas, no 

geral, não são capazes de mensurar todos os aspectos ligados a 

cultura como valores e comportamento.  

Segundo Puente-Palacios (2002), a semelhança entre os conceitos 

pode ser justificada, pois ambos os elementos estão no mesmo 

cenário e organização. A cultura, mais interna, é mais estável que o 

clima organizacional, este compreendido como as percepções dos 
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membros sobre o agir da organização, alicerçadas na cultura, 

porém com menor estabilidade.  

Nos últimos anos tem sido frequente a utilização de questionários 

para avaliação da cultura ou clima organizacional para segurança 

do paciente. Colla et al. (2005) em uma revisão sobre mensuração 

de clima de segurança do paciente compara nove instrumentos, 

todos utilizando escala Likert de 5 pontos e a força psicométrica das 

pesquisas variava consideravelmente. Sete delas foram 

desenhadas para serem preenchidas individualmente (Patient 

Safety Cultures in Healthcare Organizations – PSCHO; Veterans 

Administration Patient Safety Culture Questionnaire – VHA PSCQ; 

Hospital Survey on Patient Safety – HSOPS; Culture of Safety 

Survey - CSS; Safety Attitudes Questionnaire – SAQ; Safety Climate 

Survey – SCS; Hospital Transfusion Service Safety Culture Survey – 

HTSSCS e duas para serem respondidas em equipe (Strategies for 

Leadership: Organizational Approch to Patient Safety – SLOAPS e 

Medication Safety Self Assessment – MSSA).  

Nesse estudo de revisão de literatura de Colla et al (2005),os 

instrumentos Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) e Hospital 

Survey on Patient Safety (HSOPSC) foram avaliados e 

apresentavam alfa de Cronbach variando entre 0,68 a 0,81 e 0,63 a 

0,83, respectivamente.  

O SAQ e o HSOPSC são, atualmente, instrumentos de avaliação de 

clima e cultura de segurança do paciente bastante utilizados 

mundialmente e ambos foram validados para a realidade brasileira e 

disponibilizados para utilização nos serviços de saúde. Estes fatores 

levaram a escolha destes dois instrumentos para aplicação nesta 

pesquisa. 

O SAQ foi desenvolvido no Texas, Estados Unidos da América, a 

partir de duas escalas o Intensive Care Unit Managent Attitudes 

Questionarie e o Flight Managent Attitudes Questionarie. Na 
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Validação da escala no modelo Short Form para o português no 

Brasil, o instrumento apresentou boas propriedades psicométricas 

com alfa de 0,89. A aplicação deste instrumento pode ajudar as 

organizações de saúde na avaliação de sua evolução ao longo do 

tempo e também na comparação com outras organizações (Sexton, 

2006; Lima, 2011). 

No estudo de validação e adaptação transcultural da SAQ para o 

Brasil os pesquisadores preservaram o layoute original e obtiveram 

um instrumento com tempo de preenchimento em torno de quinze 

minutos, com questões de múltipla escolha dispostas em 41 itens, 

distribuídos em seis domínios, a saber: “Clima de Trabalho em 

Equipe”, “Satisfação no Trabalho”, “Percepção da Gerência da 

Unidade e do Hospital”, “Clima de Segurança”, “Condições de 

Trabalho”, “Percepção do Estresse”. Cada item tem como resposta 

uma escala de cinco pontos de Likert, variando de “discorda 

totalmente” a “concorda totalmente” (Lima, 2011). 

A validação do SAQ – Short Form para o português se deu com 

população constituida por profissionais de saúde de unidades de 

internação de cinco instituições hospitalares brasileiras de três 

regiões do país. A autora destaca que o SAQ pode ser adaptado a 

qualquer área hospitalar, o conteúdo dos itens de cada versão do 

instrumento é o mesmo e que o pesquisador pode particularizar o 

instrumento colocando o nome da unidade onde o mesmo será 

aplicado (Lima, 2011). 

O Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), na versão 

original, foi lançado em 2004 pela Agency for Health Care Research 

and Quality (AHRQ), agência norte americana de qualidade em 

saúde. A versão final de Reis (2013), obtida após o trabalho de 

tradução, adaptação transcultural e validação, teve confiabilidade 

mensurada através do Alfa de Crombach de 0,91. São 42 itens 

distribuídos em 12 dimensões: “Trabalho em equipe dentro das 

unidades”; “Expectativas sobre seu supervisor/chefe e ações 
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promotoras da segurança do paciente”; “Aprendizado 

organizacional- melhoria contínua”; “Apoio da gestão para 

segurança do paciente”; “Percepção geral da segurança do 

paciente”; “Retorno da informação e comunicação sobre o erro”; 

“Abertura da comunicação”; “Frequência de relato de eventos”; 

“Trabalho em equipe entre as unidades”; “Adequação de 

profissionais”; “Passagem de plantão ou de turno/transferências”; 

“Respostas não punitivas aos erros”. A população para a validação 

do instrumento foi constituída por profissionais de unidades de 

internação de dois hospitais do Rio de Janeiro, incluindo 

funcionários de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico que 

atendiam os pacientes destas unidades.   

Um estudo conduzido em unidades de terapia intensiva de doze 

hospitais nos Estados Unidos avaliou a confiabilidade e validade 

preditiva do Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) e do Hospital 

Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). Os pesquisadores 

concluíram que a confiabilidade era semelhante em ambos os 

instrumentos, deixando a decisão sobre a escolha entre um ou outro 

instrumento a cargo do pesquisador ou líder de segurança do 

paciente das organizações (Etchegaray, Thomas, 2012). 

A maioria das instituições brasileiras não conhece qual seu clima ou 

cultura para segurança do paciente, quais são suas maiores 

fragilidades e suas fortalezas neste aspecto. A fim de investigar qual 

o retrato do clima/ cultura de segurança utilizar-se-á neste trabalho 

os dois instrumentos mais frequentemente utilizados para este fim 

no mundo - SAQ e HSOPSC, recentemente, validados e adaptados 

para o português no Brasil. 

Este trabalho tratará da percepção dos colaboradores das unidades 

de terapia intensiva acerca do clima/cultura de segurança do 

paciente. Também pretende testar a hipótese de que o SAQ e o 

HSOPSC têm forte correlação. 
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3. OBJETIVO 
 

Geral 

Avaliar a percepção dos profissionais de saúde sobre o clima e 

cultura de segurança do paciente em unidades de terapia intensiva 

em hospital de ensino do município de Sumaré, estado de São 

Paulo, por meio do Hospital Survey on Patient Safety Culture 

(HSOPSC) e Safety Attitudes Questionnaire (SAQ). 

 

Específicos 

Identificar a percepção de cultura de segurança dos profissionais 

que atuam em unidades de terapia intensiva adulto, pediátrica e 

neonatal. 

Identificar a percepção sobre clima e atitudes de segurança dos 

profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva adulto, 

pediátrica e neonatal. 

Verificar a correlação entre cultura de segurança do paciente e 

atitudes de segurança. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Estudo exploratório transversal descritivo, que tem por característica 

refletir o estado do fenômeno em um determinado momento. 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 
 

Unidades de Terapia Intensiva de Hospital de ensino do município 

de Sumaré, totalizando 36 leitos, sendo 18 de terapia intensiva 

adulto, 12 neonatal e 6 pediátricos, conforme consulta realizada no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) em 

novembro de 2013. O hospital atende pacientes pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Este hospital trata-se de uma organização social 

de saúde, ligada a UNICAMP – Universidade Estadual de 

Campinas. 

A instituição é hospital de ensino e oferece campo de estágio a 

graduandos e residentes da área da saúde da UNICAMP. 

 

4.3 POPULAÇÃO 
 

Profissionais que atuam nas unidades de terapia intensiva tanto na 

área assistencial (enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, entre outros) 

como na área administrativa (gestores da unidade, auxiliares 

administrativos) e profissionais de apoio (auxiliares de serviços 

gerais). Critério de inclusão: estar na escala de trabalho da unidade 

de terapia intensiva. Considerou-se critério de exclusão: trabalhar 

há menos de seis meses na unidade. 
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A relação dos profissionais que atuam nas unidades de terapia 

intensiva foi obtida através de contato com as coordenações dessas 

unidades.  

O convite para participação no estudo foi feito a todos os 

profissionais da lista obtida. 

A lista inicial de possíveis participantes compreendeu 197 

profissionais, sendo, 25 enfermeiros, 124 técnicos de enfermagem, 

30 médicos, 10 fisioterapeutas, um psicólogo, três auxiliares 

administrativos e quatro auxiliares de serviços gerais. 

 

4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

A partir da lista de profissionais que atuam nas unidades de terapia 

intensiva, foi oferecido aos participantes da pesquisa um envelope 

contendo uma carta convite para participação na pesquisa, com o 

termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias 

(APÊNDICE A), instrumento sobre dados sócio-demográficos e 

profissionais (APÊNDICE B), os instrumentos de avaliação sobre 

clima (ANEXO 1) e cultura de segurança do paciente (APÊNDICE 

C), respectivamente. Os profissionais foram orientados a devolver o 

envelope, caso não desejassem participar do estudo. A coleta 

ocorreu nos meses de março e abril de 2014. 

Profissionais com menos de seis meses na unidade, que 

preencheram o instrumento, foram excluídos posteriormente da 

amostra para a análise dos dados. 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA 
 

Foram utilizados três instrumentos nesta pesquisa.  
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O instrumento Informações Sociodemográficas (APÊNDICE B), que 

condensou as informações sociodeográficas que constavam na 

versão validada para o Brasil dos instrumentos (HSOPSC) e (SAQ).  

A fim de preservar o layout do instrumento SAQ, não foram retiradas 

as questões caracterizadoras da amostra, mesmo quando presentes 

no instrumento informações sociodemográficas (APÊNDICE B).  

O instrumento HSOPSC validado por Reis (2013) (ANEXO 2) sofreu 

duas alterações nesta pesquisa: foram suprimidas as questões 

relacionadas a caracterização sociodemográfica da amostra e essas 

foram adicionadas ao instrumento Informações Sociodemográficas 

(APÊNDICE B) e o campo de resposta da pergunta “número de 

eventos que você notificou nos últimos 12 meses”, ao invés de 

oferecer a variável categorizada em intervalos de tempo apresentou 

campo aberto para a resposta. Essas alterações resultaram no 

instrumento HSOPSC layout alterado (APÊNDICE C). 

O instrumento SAQ (ANEXO 1), como utilizado por Lima (2011) está 

dividido em duas partes, a primeira possui 41 itens, divididos em 

seis domínios, a saber: clima de trabalho em equipe, satisfação no 

trabalho, percepção da gerência da unidade e do hospital, clima de 

segurança, condições de trabalho, percepção do estresse. Cada 

item tem como resposta uma escala de cinco pontos de Likert, 

variando de “discorda totalmente” a “concorda totalmente”. O escore 

varia de zero a 100, onde zero é a pior percepção e 100 a melhor 

percepção. São considerados valores positivos quando o escore é 

maior ou igual a setenta e cinco pontos. 

O instrumento HSOPSC layout alterado (APÊNDICE C), também 

utiliza escala Likert de 5 pontos variando de “concordo totalmente” a 

“discordo totalmente”, além de outros itens respondidos por uma 

escala de frequência de 5 pontos, variando entre “sempre” e 

“nunca”. A variável de resultado relacionada ao grau de segurança 

do paciente, também possui resposta em escala de 5 pontos, 
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oscilando de  “excelente” a “muito ruim”. A variável de resultado 

“número de eventos que você notificou nos últimos 12 meses” possui 

campo aberto de resposta. 

A relação entre as dimensões avaliadas - dimensões da unidade, 

dimensões do hospital e variáveis de resultado, estão estabelecidas 

na figura 3: 

Fonte: Reis, 2013. p. 27 

                          Figura 3 - Relação entre as Dimensões do HSOPSC 

 

Os itens que compões cada dimensão do HSOPSC e domínio do 

SAQ estão descritos nos quadros 1 e 2, respectivamente. 
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Quadro 1- Itens e dimensões do instrumento HSOPSC 

R   indica itens reversos                                                                            (continua) 
**   indica posição no questionário 
***   indica sentença escrita negativamente 
 

 

 

 

(continuação) 
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R   indica itens reversos 
**   indica posição no questionário 
***  indica sentença escrita negativamente 
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Quadro 2 - Itens e domínios do instrumento SAQ 

   

(continua) 
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(continuação) 

 

 

4.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO 
 

Cultura de segurança: medido por meio do instrumento Hospital 

Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). Após a inversão dos 

itens reversos, percentuais superiores a 75 de respostas positivas 

representam resultados satisfatórios quanto a cultura de segurança 

do paciente e quando iguais ou inferiores a 50 demonstram 

dimensões frágeis para o fenômeno. 
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Atitudes de segurança: medido por meio do instrumento “Safety 

Attitudes Questionnaire” (SAQ), com pontuação máxima de 100. 

Pontuações acima de 75 sugerem área fortalecida com relação a 

segurança do paciente e pontuações abaixo de 50 representam 

áreas frágeis com relação a segurança do paciente (Sexton et al, 

2006). 

Tipo de UTI: Adulto, Neonatal e Pediátrica 

Categorias profissionais: Profissional médico (médico), 

Profissional enfermagem (enfermeiro, técnico de enfermagem e 

auxiliar de enfermagem), Outros profissionais (nutricionista, 

fisioterapeuta, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo)  

Idade: em anos 

Sexo: masculino e feminino 

Escolaridade: primeiro grau completo, segundo grau completo, 
ensino superior, pós-graduação 

Contato com o paciente: sim e não 

Tempo de trabalho no hospital: em meses 

Tempo de atuação na unidade: em meses 

Tempo na profissão: em meses 

Carga horária semanal: em horas 

Tipo de unidade intensiva: neonatal, pediátrica e adulto 

 

4.7 ANÁLISE DE DADOS 
 

Após a aplicação do critério de exclusão: trabalhar ao menos 6 

meses na unidade, foram excluídos ainda 20 questionários da 

análise de dados por possuírem uma seção do HSOPSC não 

preenchida por completo, conforme efetuado no estudo de validação 
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do instrumento por Reis (2013). Assim, foram incluídos na análise 

de dados 88 participantes. 

Foi verificada a confiabilidade de ambos os instrumentos através da 

do Alfa de Cronbach. Os itens dos instrumentos foram analisados 

por domínio/dimensão e como escala completa por meio de médias 

ou medianas de acordo com a distribuição da população (normal ou 

não). Realizou-se também a análise dos instrumentos de cultura e 

clima de segurança por unidade de terapia intensiva, conforme 

cálculo proposto pelos autores dos instrumentos.  

SAQ: Primeiramente faz-se a inversão dos itens reversos. Então, a 

ordem da pontuação é: discordo totalmente (A) equivale a 0 pontos, 

discordo parcialmente (B) equivale a 25 pontos, neutro (C) equivale 

a 50 pontos, concorda parcialmente (D) equivale a 75 pontos e 

concordo totalmente (E) equivale a 100 pontos. Desta forma se em 

um domínio de quatro itens o indivíduo responder para cada 

questão neutro, concorda parcialmente, neutro e discordo 

parcialmente, temos: (50 + 75 + 50 + 25)/4 = 50. Assim, a 

pontuação desse domínio seria  50. 

Outra maneira para calcular o SAQ é através da analise descritiva 

do questionário. Após a inversão dos itens reversos, o cálculo de 

cada item é feito com base na formula (m-1)x25, onde m é a média 

dos itens do domínio em questão e variam de 0 a 100. (Lima, 2011 

e Sexton, 2006) 

A contagem dos escores foi realizada conforme os passos a seguir: 

itens reversos foram recodificados, itens foram agrupados por 

domínios, calculou-se a soma das respostas por domínio e dividiu-

se pelo número de itens do domínio. 

HSOPSC: Após a inversão dos itens reversos, o percentual de 

respostas positivas para cada dimensão foi calculado utilizando a 

fórmula abaixo (Sorra e Nieva, 2004):  
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% de respostas positivas da dimensão X= 

[número de respostas positivas da dimensão X / número total de 

respostas válidas aos itens da dimensão X (positivas, neutras e 

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

 

A pontuação do HSOPSC varia de 1 a 5, sendo 1 discordo 

totalmente/ nunca, 2 equivale a raramente ou discordo, 3 equivale a 

não concordo nem discordo ou às vezes, 4 equivale a concordo ou 

quase sempre e 5 equivale a concordo totalmente ou sempre. 

Foi verificada a presença de associações das escalas com variáveis 

como tipo de profissional, tempo de atuação na unidade, idade do 

participante. Para as variáveis qualitativas utilizou-se o teste de qui-

quadrado de Pearson ou teste exato de Fischer; para as variáveis 

quantitativas utilizou-se o teste de diferença de médias, a ANOVA, 

pela distribuição normal dos dados. 

A presença de correlação entre os instrumentos SAQ e HSOPSC. 

foi verificada pelo teste de correlação de Pearson.  

O nível de significância estatística considerado foi de 5% para todos 

os testes estatísticos. 

Para a questão aberta do instrumento HSOPSC foi realizada análise 

de conteúdo utilizando o referencial de Bardin (2007) e foram 

estabelecidas categorias para a análise.  

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O estudo foi submetido à Comissão de Ética da Escola de 

Enfermagem da USP e à instituição co-participante pela Plataforma 

Brasil - CAAE: 24166713.0.3001.5404 (ANEXO 3) e CAAE: 

24166713.0.0000.5392 (ANEXO 4). Enviou-se uma solicitação para 
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a autorização ao hospital para coleta de dados (ANEXO 5). Após 

estas etapas, e o aceite de todos os envolvidos a pesquisadora 

visitou as unidades para realização da coleta de dados. Os 

participantes que concordaram em participar da pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias 

(APÊNDICE A). 

5. RESULTADOS 
 

5.1 SÓCIODEMOGRÁFICOS 
 

A amostra total de participantes (88) ficou assim distribuída nas três 

Unidades de Terapia Intensiva, Adulto (n=27; 30,7%), Pediátrica (26; 

29,5%) e Neonatal (n=35; 39,8%). 

O sexo predominante foi o feminino (94,3%) em todas as unidades 

de terapia intensiva (Tabela1). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre sexo e tipo de UTI (p=1,00) 

A idade dos participantes variou de 21 a 58 anos, com média de 

37,3 anos (DP±9) e mediana de 36,5 anos (Tabela 2). Não houve 

diferença de média de idade entre os tipos de UTI (p=0,174) 

Quanto a escolaridade, todos tinham curso de segundo grau 

completo ou superior, a exceção de um (3,7%) respondente da UTI 

pediátrica que tinha apenas o primeiro grau completo. Houve maior 

proporção de profissionais com ensino superior na UTI adulto 

(74,1%) (Tabela 1) e diferença estatística (p=0,029) entre as UTIs. 

Dos profissionais de ensino superior, 32 (36,4%) tinham curso de 

pós-graduação, sendo 27 pós-graduação sensu lato (especialização) 

e cinco pós-graduação sensu stricto(mestrado ou doutorado). As 

UTIs pediátrica e adulto tinham profissionais com pós-graduação 

sensu stricto. 
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Os questionários foram respondidos por profissionais de diversas 

categorias: fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

médicos, psicólogo, nutricionistas, auxiliares de serviços gerais e 

assistentes administrativos. No entanto, como o número de 

profissionais por cada categoria foi bastante distinto, optou-se por 

categorizá-los em três grupos: Profissionais Médicos, Profissionais 

de Enfermagem e Outros Profissionais. O maior grupo profissional 

foi de Profissionais de Enfermagem (71,6%), sendo maior na UTI 

Neonatal (82,9%) e menor na UTI Adulto (55,6%), por consequência, 

o número de Outros Profissionais foi maior na UTI Adulto (Tabela 1). 

A nutricionista trabalhava nas UTIs Adulto e Pediátrica, e para a 

análise seu questionário foi replicado para cada uma das unidades. 

Não houve diferença estatística significativa entre as categorias 

profissionais e o tipo de UTI (p=0,309). 

A maioria dos respondentes tinha contato direto com o paciente nas 

suas funções no trabalho, 96,5% (percentual válido), e não houve 

diferença em relação ao tipo de UTI (p=0, 478). 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis sóciodemográficas e de contato do paciente relativas aos profissionais de terapia intensiva, por tipo de unidade. 
Sumaré, 2014. 

Variáveis Qualitativas 
UTI Neonatal UTI Pediátrica UTI Adulto Total p 
N % N % N % N %  

Sexo 
Masculino 2 5,7 1 3,8 2 7,4 5 5,7 1,000 

Feminino 33 94,3 25 96,2 25 92,6 83 94,3  
Cargo 

Médico 4 11,4 3 11,5 4 14,8 11 12,5 0,309 

Profissionais de Enfermagem 29 82,9 19 73,1 15 55,6 63 71,6  

Outros 2 5,7 4 15,4 8 29,6 14 15,9  
Grau de instrução 

Até ensino médio completo 17 48,6 13 50,0 6 22,2 36 40,9 0,029 

Ensino superior incompleto 2 5,7 3 11,5 1 3,7 6 6,8  

Ensino superior completo 16 45,7 10 38,5 20 74,1 46 52,3  
Contato com 

Paciente Sim 34 97,1 25 100,0 24 92,3 83 96,5% 0,478 

Não 1 2,9 - - 2 7,7 3 3,5%   

Total  35 39,8 26 29,5 27 30,7 88 100,0%  
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O tempo de trabalho no hospital foi variável com uma média de 80,8 

meses (DP±53,1) e o de trabalho na unidade, embora com uma 

média um pouco menor (69,5 meses), também mostrou uma ampla 

variabilidade. Com relação ao tempo de formado, a média mostrou-

se bastante elevada (130,4 meses) e a amplitude de variação foi de 

menos de 1 ano a 35 anos de profissão (Tabela 2). A carga horária 

semanal de trabalho teve uma média de 36 horas, provavelmente 

dado o maior número de profissionais de enfermagem. 

 

Tabela 2 - Frequência  e medidas de tendência central e de variabilidade das 
variáveis relacionadas ao tempo de trabalho e idade dos profissionais de saúde 
das UTIs. Sumaré, 2014. 

Quantitativa 
Total 

N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 64 37,8 9,0 36,5 21 58 
Tempo de trabalho hospital 
(meses) 88 80,8 53,2 72,0 6 180 

Tempo na unidade (meses) 88 69,5 51,4 60,0 6 168 
Tempo na profissão 
(meses) 87 130,4 92,2 120,0 9 420 
Carga horária semanal 
(horas) 86 36,0 7,6 36,0 12 48 

 

A idade média dos respondentes da UTI Adulto, não diferiu da 

média geral (Tabela 3). Com relação ao tempo de profissão e local 

de atuação, as médias também se mostraram elevadas e a variação 

mínima no tempo de profissão foi de 18 meses (1 ano e meio). 
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Tabela 3 - Frequência e medidas de tendência central e de variabilidade das 
variáveis relacionadas ao tempo de trabalho e idade dos profissionais de saúde da 
UTI Adulto. Sumaré, 2014. 

Quantitativa 
Adulto 

N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 20 36,2 8,1 36,0 25 51 

Tempo de trabalho 
hospital (meses) 27 66,7 45,7 60,0 6 168 

Tempo na unidade 
(meses) 27 52,6 46,4 36,0 6 168 

Tempo na profissão 
(meses) 27 108, 2 70,1 108,0 18 300 

Carga horária semanal 
(horas) 27 35,7 7,3 36,0 12 48 

 

Na UTI Pediátrica, as médias e variabilidades também foram 

elevadas e para o tempo de profissão, o tempo mínimo foi superior 

(2 anos), um pouco maior que na UTI adulto (Tabela 4). A mediana 

de carga horária nesta unidade foi superior à das demais UTIs. 

Tabela 4 - Frequência e medidas de tendência central e de variabilidade das 
variáveis relacionadas ao tempo de trabalho e idade dos profissionais de saúde da 
UTI Pediátrica. Sumaré, 2014. 

 

Na UTI Neonatal, os dados das variáveis de tempo de profissão e 

de local de trabalho também apresentaram grande amplitude, 

principalmente no tempo de profissão dada a presença de recém-

formados e de um funcionário com 35 anos de profissão. (Tabela 5) 

Quantitativa 
Pediátrica 

N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 21 34,9 8,6 34,0 21 54 
Tempo de trabalho hospital 
(meses) 26 75,5 51,8 70,5 11 168 

Tempo na unidade (meses) 26 62,5 46,4 52,5 7 168 

Tempo na profissão (meses) 25 138,0 97,8 96,0 24 360 
Carga horária semanal 
(horas) 25 36,7 6,6 40,0 18 48 
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Tabela 5 - Frequência e medidas de tendência central e de variabilidade das 
variáveis relacionadas ao tempo de trabalho e idade dos profissionais de saúde da 
UTI Neonatal. Sumaré, 2014. 

Quantitativa 
Neonatal 

N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 23 40,2 9,4 39,0 25 58 

Tempo de trabalho hospital 
(meses) 35 95,5 55,8 120,0 9 180 

Tempo na unidade (meses) 35 87,8 52,7 96,0 6 168 

Tempo na profissão (meses) 35 142,1 99,7 132,0 9 420 

Carga horária semanal 
(horas) 34 35,8 8,37 36,0 12 48 
 

Observa-se pela tabela 6 que não houve diferença estatística 

significativa entre as UTIs para idade, tempo de trabalho no hospital, 

tempo de trabalho na profissão e carga horária. No entanto, houve 

diferença estatística significativa para a variável tempo de trabalho 

na unidade e o maior tempo de trabalho na unidade foi observado na 

UTI Neonatal. 

 

Tabela 6 - Teste de diferença de médias para as variáveis quantitativas e tipo de 
UTIs. Sumaré, 2014 

 

 

Em meses, os profissionais da UTI Neonatal têm em média 87,5 

meses de trabalho na unidade, enquanto os da UTI Pediátrica e 

Adulto têm, respectivamente, 62,5 meses e 52,6 meses. 

Tipo de UTI
Neonatal Pediatria Adulto p

média (DP) média (DP) média (DP)

Idade (anos) 40,2 (9,6) 34,9 (8,8) 36,2 (8,3) 0,2019

Tempo de trabalho no hospital (meses) 95,5 (56,6) 75,5 (52,9) 66,7 (46,6) 0,1235

Tempo de trabalho na unidade (meses) 87,8 (53,5) 62,5 (47,4) 52,6 (47,2) 0,0272

Carga horária semanal (horas) 35,8 (8,5) 36,7 (6,8) 35,7 (7,5) 0,7147

Tempo de trabalho na profissão (meses) 142,1 (101,2) 138,0 (99,8) 108,2 (71,5) 0,4947

Variáveis
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Pode se verificar na Tabela 7 que ao se considerar a categoria 

profissional houve diferença estatística significativa somente para a 

carga horária semanal, em que os médicos tem uma menor carga 

horária quando comparados aos demais profissionais da unidade. 

Tabela 7 - Teste de diferença de médias para as variáveis quantitativas e 
categoria profissional. Sumaré, 2014 

 

 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA DO 
PACIENTE SEGUNDO OS INSTRUMENTOS SAQ E 
HSOPSC 

 

5.2.1 Análise das propriedades psicométricas 
 

A escala SAQ obteve boa confiabilidade pelo alfa de Cronbach 

(0,853). No entanto, na avaliação da confiabilidade por domínio da 

escala, apenas os domínios “Satisfação no trabalho”, “Percepção de 

estresse” e “Percepção da gerência” obtiveram valores de alfa acima 

de 0,700 (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

profissional enfermagem médico outros p
média (DP) média (DP) média (DP)

Tempo de trabalho no hospital (meses) 77,6 (54,2) 107,2 (53,8) 74,3 (47,2) 0,1888

Tempo de trabalho na unidade (meses) 64,9 (51,2) 101,7 (51,3) 65,2 (48,1) 0,0811

Carga horária semanal (horas) 38,3 (6,0) 25,6 (99,6) 34,0 (4,7) <0,0000

Tempo de trabalho na profissão (meses) 123,5 (96,0) 179,5 (99,0) 122,6 (61,0) 0,1363

Categoria profissional

Variáveis
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Tabela 8 - Valores de alfa de Cronbach para a escala SAQ e seus domínios. 
Sumaré, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se decompor os itens da dimensão “percepção da gerência”, 

observou-se melhor alfa de Cronbach para a sub-dimensão 

“percepção da gerência do hospital”. 

A escala HSOPSC obteve boa confiabilidade pelo alfa de Cronbach 

(0,889) no conjunto dos itens. No entanto, na avaliação da 

confiabilidade por dimensão da escala, apenas as dimensões 

“Aprendizado organizacional-melhoria contínua”, “Apoio da gestão 

para a segurança do paciente”, “Trabalho de equipe entre as 

unidades do hospital”, “Frequência de notificação de eventos” e 

“Transferências e passagem de informações entre turnos” obtiveram 

valores de alfa acima de 0,700 (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidade – SAQ Alfa  

Global 0,853 

Clima de trabalho da equipe SAQ 0,669 

Clima de segurança SAQ 0,604 

Satisfação no trabalho SAQ 0,729 

Condição de trabalho SAQ 0,688 

Percepção de estresse - SAQ 0,743 

Percepção da gerência SAQ 0,775 

Percepção da gerência de unidade 0,629 

Percepção da gerência do hospital 0,727 
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Tabela 9 - Valores de alfa de Cronbach para a escala HSOPSC e suas 
dimensões. Sumaré, 2014. 

 

“Nota da segurança do paciente” e “Número de eventos relatados 

nos últimos 12 meses” embora componham a escala, são 

dimensões compostas por apenas um item cada e, portanto, não há 

valores de confiabilidade. 

 

5.2.2 Unidades de terapia intensiva agrupadas 
 

Na avaliação do SAQ nas UTIs, apenas o domínio “Satisfação no 

Trabalho” teve pontuação igual ou superior a 75 e nenhum domínio 

obteve 50 pontos ou menos (Figura 4). 

Os domínios “Satisfação no Trabalho” e o “Clima de Trabalho em 

Equipe” apresentaram as maiores pontuações, 81,2 e 74,9, 

respectivamente.  

Confiabilidade – HSOPSC Alfa  

Global 0,899 

Trabalho em equipe dentro das unidades  0,668 

Ações e expectativas sobre seu supervisor/chefe e  
ações promotoras da segurança do paciente 0,550 

Aprendizado organizacional - melhoria contínua  0,712 

Apoio da gestão para segurança do paciente 0,710 

Percepção geral da segurança do paciente 0,437 

Retroalimentação da informação e comunicação sobre erro  0,674 

Abertura da comunicação  0,487 

Frequência de notificação de eventos 0,823 

Trabalho em equipe entre as unidades  0,789 

Adequação de profissionais 0,304 

Passagem de plantão ou turno/transferências  0,742 

Resposta não punitiva aos erros  0,468 
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A pontuação mais baixa foi observada no domínio “Percepção da 

Gerência - Administração do Hospital” (55,3). 

 

 

Figura 4 - Pontuação média do SAQ por Domínios nas UTIs. Sumaré, 2014. 

 

A análise do HSOPSC nas UTIs evidenciou que as dimensões 

“Expectativas do supervisor/chefe” e “Ações de promoção da 

segurança” obteve 75,4%, de respostas positivas sendo 

consideradas fortes, pela categorização proposta pelos autores do 

instrumento. A dimensão ”Resposta não punitiva aos erros” obteve o 

menor percentual de repostas positivas (29,6%) (Figura 5). 

As dimensões com proporção de neutros maior de 30% foram 

“Abertura da comunicação” e “Retorno da comunicação e das 

“Informações sobre o erro”. 
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Figura 5 - Percentual de respostas positivas por dimensão do HSOPSC nas UTIs. 
Sumaré, 2014. 
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Na figura 6 observa-se que a maioria dos profissionais avaliou a nota 

de segurança do paciente como muito bom (69,3%) e não houve 

nenhuma avaliação ruim ou muito ruim. 

 

 

Figura 6 - Frequência de respostas sobre a nota de segurança do paciente. 
Sumaré, 2014. 

 

Em ambos os instrumentos, seja na avaliação da cultura pelo 

HSOPSC, seja na de atitudes de segurança do paciente através do 

SAQ, menos da metade das dimensões e domínios obtiveram 

valores considerados “fortes” para a segurança do paciente – mais 

de 75% de respostas positivas no HSOPSC ou mais de 75 pontos no 

SAQ 

Apesar da maior parte dos domínios ou dimensões terem obtido uma 

pontuação intermediária entre áreas fortes e frágeis para segurança 

do paciente, a nota dada pelos profissionais para segurança do 

paciente na unidade foi considerada em 84,1% “Muito boa” ou 

“Excelente”. 

 

14,773%

69,318%

15,909%

,000%

Excelente Muito boa Regular Ruim/Muito ruim

Nota de segurança do paciente
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5.2.3 Comparativo entre as Unidades de Terapia Intensiva 
Adulto, Pediátrica e Neonatal utilizando o instrumento 
SAQ 

 

Ao se comparar os domínios do SAQ entre as UTIs (Figura 7), 

observou-se que a UTI adulto (UTI-A) apresentou apenas o domínio 

“Satisfação no trabalho” com pontuação superior a 75 ( 77,7 pontos). 

 

Figura 7 - Pontuação do SAQ por domínios nas UTIs Adulto, Pediátrica e 
Neonatal. Sumaré, 2014. 

 

A UTI Pediátrica (UTI-P) e Neonatal (UTI-N) apresentaram dois 

domínios com pontuação superior a 75: “Clima de trabalho em 

equipe” (76,3 pontos na UTI Pediátrica e 75,6 na UTI Neonatal) e 

“Satisfação no trabalho” (78,5 pontos na UTI Pediátrica e 86,7 

pontos na UTI Neonatal). 

O domínio satisfação no trabalho foi expressivamente maior na UTI 

Neonatal (pontuação de 86,7) do que na UTI Adulto e Pediátrica, 

77,7 e 78,5 pontos, respectivamente. 
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O domínio percepção do estresse também apresentou-se mais 

elevado na UTI – Neonatal (71,3) do que na UTI Adulto (67,5) e 

Pediátrica (56,1). 

Nenhuma das unidades separadamente apresentou domínio com 

pontuação inferior a 50. As pontuações mais baixas na UTI Adulto e 

Neonatal foram no domínio 5 – Percepção da Gerência da Unidade 

e do Hospital. Na UTI Pediátrica as pontuações mais baixas foram 

nos domínios Percepção da Gerência – Administração do hospital 

(55,6) e Percepção do Estresse (56,2). 

 

 

5.2.4 Comparativo entre as Unidades de Terapia Intensiva 
Adulto, Pediátrica e Neonatal utilizando o instrumento 
HSOPSC 

 

Com relação às dimensões relacionadas a Unidade (dimensões de 1 

a 7) observou-se que: 

“Ações e expectativas sobre o seu supervisor/ chefe e ações 

promotoras da segurança do paciente” e “Aprendizado 

Organizacional e melhoria contínua” obtiveram percentuais elevados 

de respostas positivas, próximos ou superiores a 75% de respostas 

positivas (Figura 8). 

A dimensão “Trabalho em equipe dentro das unidades” obteve 

elevado percentual de respostas positivas na UTI Pediátrica (82,5%). 

Na UTI – Adulto e Neonatal este percentual ficou em torno de 67,0% 

(Figura 9). 

“Abertura da comunicação” obteve percentuais de respostas 

positivas inferiores a 50% nas UTIs Pediátrica e Neonatal, 48,7% e 

46,7%, respectivamente. Na UTI – Adulto o percentual de respostas 

positivas para esta dimensão foi de 56,8%. (Figura 9).
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Figura 8 - Percentual de respostas positivas, neutras e negativas para as dimensões 1 e 2 da Unidade HSOPSC nas UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal. 
Sumaré, 2014. 
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Figura 9 - Percentual de respostas positivas, neutras e negativas para as dimensões 3 e 4 da Unidade HSOPSC nas UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal. 
Sumaré, 2014. 
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A dimensão “Retorno das informações e da comunicação sobre o 

erro” obteve percentuais de respostas próximas a 50%, sendo 53,1% 

na UTI – Adulto 55,1% na UTI Pediátrica e 55,3% na UTI Neonatal. 

O percentual de respostas “neutro” variou entre 30,0 e 40,0%.(Figura 

10). 

“Respostas não punitivas aos erros” foi a dimensão do HSOPSC 

com mais baixo percentual de respostas positivas, variando de 25% 

na UTI – Adulto a 32,5% na UTI Pediátrica (Figura 10). 

A dimensão 7 - Adequação de profissionais obteve percentual de 

respostas positivas inferior a 50% na UTI – Adulto. (Figura 11). 

Nesta dimensão são abordadas questões referentes a carga de 

trabalho na unidade e o número de profissionais, bem como o 

emprego de profissionais temporários. Nas UTIs Pediátrica e 

Neonatal o percentual de respostas positivas foi semelhante, 61,2% 

e 61,9%, respectivamente. (Figura 11). 

As dimensões de 8 a 10 referem-se ao hospital. Para a dimensão 8  

- “Apoio da gestão para segurança”, a UTI – Adulto apresentou um 

percentual de respostas positivas de 65,43% e obteve o maior 

percentual de respostas neutras comparada com as demais UTIs, 

totalizando 24,7%, enquanto as demais mantiveram respostas 

neutras em torno de 15,0%. (Figura 11). 
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Figura 10 - Percentual de respostas positivas, neutras e negativas para as dimensões 5 e 6 da Unidade HSOPSC nas UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal. 
Sumaré, 2014. 
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Figura 11 -  Percentual de respostas positivas, neutras e negativas para as dimensões 7 e 8 da Unidade HSOPSC nas UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal. 
Sumaré, 2014. 
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A dimensão “Trabalho em equipe entre as unidades” apresentou, 

nas três unidades de terapia intensiva baixos percentuais de 

respostas positivas, entre 48,5% na UTI – Adulto  e 53,5% na UTI 

Pediátrica. Esta dimensão trata das relações entre as unidades do 

hospital, abordando a cooperação e a coordenação de atividades 

entre elas. (Figura 12). 

A dimensão “Passagem de plantão ou de turno” aborda a 

transferência de informações entre turnos e entre unidades, 

apresentou percentual de respostas positivas abaixa de 50% na UTI 

– Adulto (41,7%). Na UTI Neonatal o percentual de respostas 

positivas totalizou 52,6%. (Figura 12). 

Diferentemente destas unidades, a UTI Pediátrica apresentou 

valores intermediários de respostas positivas 65,05%. (Figura 12). 

Na dimensão 11 de resultado “Percepção geral da segurança do 

paciente” as UTIs Adulto e Neonatal apresentaram comportamento 

diferente da UTI Pediátrica. A UTI – Pediátrica apresentou 61,8%, 

novamente um valor intermediário entre 50 e 75% de respostas 

positivas. A UTI – Adulto apresentou menos de 50% nesta dimensão 

e na UTI – Pediátrica 50,4% de respostas positivas. (Figura 13). 

A “Frequência de eventos notificados”, também está relacionada 

como dimensão de resultado (Figura 13). O percentual de respostas 

positivas da UTI – Pediátrica se aproximou de 75,0%, alcançando 

72,7%. A UTI – Neonatal obteve, entre as UTIs o mais baixo 

percentual de respostas positivas nesta dimensão, 59,1%.  
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Figura 12 -: Percentual de respostas positivas, neutras e negativas para as dimensões 9 e 10 da Unidade HSOPSC nas UTIs Adulto, Pediátrica e 
Neonatal. Sumaré, 2014. 
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Figura 13 - Percentual de respostas positivas, neutras e negativas para as dimensões 11 e 12 da Unidade HSOPSC nas UTIs Adulto, Pediátrica e 
Neonatal. Sumaré, 2014. 
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A “Nota de segurança do paciente” foi avaliada predominantemente 

como “excelente” ou “muito boa” nas três UTIs, sendo 77, 8% na UTI 

– Adulto, 88,5% na UTI – Pediátrica e 85,7% na UTI Neonatal. A UTI 

– Adulto apresentou maior percentual de respostas “regular” para 

esta avaliação. (Figura 14). 

 

Figura 14 - Nota de segurança do paciente por UTI, Sumaré 2014 

 

Nas três UTIs, a maioria dos participantes respondeu que não 

notificou nenhum evento de segurança nos últimos 12 meses. 

Apenas a UTI – Adulto declarou que notificou 21 ou mais; 14 

participantes deixaram essa questão em branco, ou seja sem 

resposta. (Figura 15) 
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Figura 15 - Número de eventos modificados nos últimos 12 meses por UTI, 
Sumaré 2014. 

 

5.2.5 Associação entre as escalas e as variáveis 
sóciodemográfica e de caracterização profissional 

 

Foi realizado o teste de diferença de médias ou de variância para 

verificar se haveria alguma diferença nas pontuações obtidas nas 

escalas, domínios e variáveis de estudo 

Comparando os domínios do SAQ e sexo (Apêndice D), houve 

significância estatística (p=0,004) no domínio “Percepção do 

estresse”, em que homens apresentaram maior percepção do 

estresse que as mulheres. Comparando os domínios das escalas 

com o tipo de UTI através do teste ANOVA, a UTI Neonatal tem 

melhor percepção do Domínio Satisfação no trabalho do que a UTI 

Adultos, com p=0,049.  

Houve correlação entre as variáveis quantitativas idade e o domínio 

“Percepção do estresse” da SAQ. Quanto maior a idade do 

respondente maior a percepção do estresse, p=0,049. 
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Na comparação da escala HSOPSC (APÊNDICE D) entre as 

categorias profissionais, os “profissionais de enfermagem” 

mostraram melhor percepção nas dimensões do “Aprendizado 

Organizacional - Melhoria Continua” e “Adequação de Profissionais” 

do que “outros profissionais”, respectivamente, p=0,026 e p=0,019. 

Comparando os cargos agrupados com os domínios através da 

ANOVA, “médicos” apresentaram melhor percepção sobre o domínio 

Clima de Trabalho em equipe do que “outros profissionais” 

(p=0,034). 

Entre o HSOPSC e as variáveis quantitativas houve correlação 

positiva entre “Grau de segurança do Paciente” e carga horária 

semanal, p=0,020, onde quanto maior a carga horaria semanal do 

respondente melhor a percepção do grau de segurança do 

paciente”. Também foi observado correlação positiva entre a 

dimensão “Adequação de Profissionais” e  carga horaria semanal 

(p=0,011). 

Houve correlação negativa entre a dimensão “Frequência de 

notificação de eventos” e tempo de trabalho no hospital, ou seja, 

quanto menor o tempo de trabalho no hospital, maior a frequência de 

notificação de eventos (p=0,049). 

 

5.2.6 Correlação entre as escalas 

 

Diversos domínios da SAQ e dimensões do HSOPSC tiveram 

correlação estatisticamente significativa, porém com valores 

moderados de correlação. 

Os maiores valores de correlação de Pearson ocorreram entre: 

• HSOPSC Global e SAQ – Domínio Clima de Segurança: r= 

0,69 e p= 0,000 

• HSOPSC Global e SAQ Global: r= 0,66 e p<0,000 
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• HSOPSC domínio “Retorno da informação e Comunicação 

sobre o Erro” e SAQ Total: r=  0,58 e p<0,000. 

• HSOPSC Domínio “Retorno da informação e Comunicação 

sobre o Erro” e SAQ Domínio Clima de Segurança: r=  0,57 e 

p<0,000 

• HSOPSC Domínio “Retorno da informação e Comunicação 

sobre o Erro” e SAQ domínio Condições de Trabalho: r=  0,52 

e p<0,000 

 

 

5.2.7 Análise de conteúdo da questão aberta – Seção H – 
“Sinta-se a vontade para escrever qualquer comentário 
sobre segurança do paciente, erros ou relatos de evento 
no seu hospital 

 

Através da análise de conteúdo, os conteúdos das respostas foram 

agrupados em quatro categorias: Reconhecimento da 

Preocupação com a Segurança do Paciente, Comunicação 

Interna e Gestão de Pessoas, Cultura da Culpa e Medo de 

Punição e Críticas, Sugestões e relatos de erros. 

 
• Reconhecimento da Preocupação com a Segurança do 

Paciente 

 

Nesta categoria os conteúdos de maior significado foram observados 

nas UTIs que envolvem a assistência de neonatos e crianças. Um 

profissional da UTI Pediátrica reconhece as mudanças ocorridas no 

hospital em decorrência dos processos de acreditação, com maior 

preocupação voltada para a segurança do paciente: 

 

“[...] acredito que por parte do mesmo se 

preocupem muito com a segurança do paciente, 

neste tempo em que trabalho aqui .. 5 anos, muita 

coisa mudou nessa questão, até porque o hospital 
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passou por 3 tipos de acreditação”- (Enfermagem 

UTI Pediátrica). 

 
Outro profissional também da UTI Pediátrica relata a importância da 

notificação de eventos e o desfio para a mudança do paradigma que 

envolve o erro e a punição: 

 

“[...]incentivar os colaboradores a notificar os 

eventos, trabalhar com as questões preventivas e 

mitigar os danos é fundamental. Mudar o 

paradigma do erro como punitivo para um olhar 

construtivo, favorecendo mais qualidade na 

assistência foi um desafio para a instituição [...]” – 

(Enfermagem UTI Pediátrica). 

 
Uma visão compartilhada da segurança do paciente se evidencia na 

fala a seguir: 

 

“Por ser hospital modelo, a segurança do paciente, 

os cuidados e o comprometimento com os 

mesmos, são de responsabilidade de todos, e 

creio que todos se comprometem neste sentido, 

pois ninguém sabe o que pode ocorrer no 

momento seguinte, pois de funcionário você pode 

ser paciente.”(Enfermagem – UTI Neonatal). 

 
• Comunicação Interna e Gestão de Pessoas 

 
Em duas respostas da UTI – Adulto e uma da UTI - Pediátrica os 

profissionais demonstraram a percepção e preocupação quanto a 

política de gestão de pessoas e treinamento e o impacto na 

segurança do paciente: 

 

“Má remuneração acarreta perda de ótimos 

profissionais que aqui estiveram. Nós somos os 

últimos, a saber, da s mudanças devido o noturno 

ser esquecido dos outros horários [...]”-

Enfermagem UTI Adulto 
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“Não há plano de carreira para a área médica, o 

que dificulta a permanência de profissionais mais 

experientes e melhor qualificados, o que tem 

relação direta com a segurança do paciente 

(qualidade e quantidade) os profissionais que só 

trabalham de fim de semana são mal informados 

sobre mudanças de processos”- Médico UTI 

Adulto 

“[...] não me sinto preparado com relação aos 

pacientes críticos [....] - Enfermagem UTI 

Pediátrica 

 
As dificuldades de comunicação interna com o turno de trabalho 

noturno e com o plantonista dos finais de semana também foram 

evidenciadas. 

 

 
• Cultura da Culpa e Medo de Punição 

 
O receio de que haja sanções aos profissionais diante de 

erros na assistência ao paciente também se revelou na 

resposta de um dos respondentes: 

 

“[...] Observo que alguns colaboradores acreditam 

em ações punitivas, o que não é verdade, pois 

quando acontece o erro, buscamos rever o 

processo de trabalho... Talvez esse medo das 

notificações colabore com o aumento das 

subnotificações. “Enfermagem UTI Pediátrica. 

 

“Não me sinto preparada em relação aos 

pacientes críticos, porém, se não existe 

preparação e houver erros somos repreendidas e 

apontadas”- Enfermagem UTI Pediátrica. 
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• Críticas, sugestões e relatos de erros 
 
Alguns dos participantes expressaram sugestões, como na 
questão de um respondente da UTI Neonatal sobre pulseiras 
de identificação adequadas a recém nascidos. 

“Poderia melhorar as pulseiras de identificação do 

RN pois a atual causa lesão aos RN. Ter mais 

atenção na compra de material para que eles 

tenham mais qualidade. Ter cursos em horários 

que os profissionais da noite possam participar [...] 

– Enfermagem UTI Neonatal 

 
Na resposta de um profissional da categoria “Outros 
profissionais” da UTI – Adulto aparece a crítica a um modelo 
burocrático na integração de novos profissionais em 
detrimento ao acompanhamento/supervisão direta. 

 

“Hoje existe uma preocupação muito grande com a 

burocracia de se treinar funcionários, passar os 

protocolos existentes, mostrar dados e 

fluxogramas perfeitos, sendo que na prática não 

existe uma supervisão direta e específica para 

contabilizar os possíveis riscos que os pacientes 

estão expostos. Os objetivos se perderam ao 

longo do tempo, o paciente já não e mais o foco 

[...]” – Outros profissionais  UTI-Adulto. 

 

Também se expressou a diferença de comportamento 
em relação ao cumprimento de normas de acordo com 
a categoria profissional: 

“Concordo com as regras, porém tem que ser para 

todos os funcionários, de medico e enfermeiro até 

o técnico [...]”- Enfermagem UTI Neonatal 
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6. DISCUSSÃO 
 

Este estudo selecionou unidades de terapia intensiva para pacientes 

adultos, pediátricos e neonatos, a fim de aplicar concomitantemente 

os instrumentos SAQ e HSOPSC, recentemente validados para o 

Brasil (Lima, 2011; Reis, 2013). 

Outros trabalhos aplicando o instrumento HSOPSC, não 

mencionando validação do construto, foram realizados no país. 

(Batalha, 2012; Clinco, 2007)  

Ambos os instrumentos, são largamente utilizados em outros países 

em unidades abertas (enfermaria) e fechadas como UTIs e centros 

cirúrgicos (Huag et al., 2011; Pronovost et al. 2008; Speroff et al., 

2010). 

Na validação para o Brasil, os instrumentos SAQ e HSOPSC foram 

aplicados em profissionais de unidades de internação. O presente 

estudo os aplicou, portanto, em população diferente da estudada no 

trabalho de adaptação transcultural e validação dos instrumentos. 

Valores de alfa de Cronbach superiores a 0,70 indicam boa 

confiabilidade (Terwee et al., 2007). Como observado no presente 

estudo o alfa de Cronbach para o SAQ e HSOPSC foram elevados, 

assim como os obtidos nos estudos de validação para o português 

aplicado em profissionais de unidades de internação não críticas. 

As autoras (Lima, 2011; Reis, 2013) dos estudos de validação do 

SAQ e HSOPSC sugerem que o alfa de Cronbach seja calculado em 

estudos futuros com os instrumentos no Brasil. Dessa maneira, as 

figuras 16 e 17 apresentam a comparação dos valores de alfa de 

Cronbach obtidos nos estudos de validação para o Brasil com os do 

presente estudo. 
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Com exceção dos subdomínios supramencionados os demais 

valores de alfa de Cronbach foram semelhantes aos encontrados no 

estudo de validação do instrumento, sendo os mais elevados 

encontrados em “Percepção do estresse”, “Satisfação no trabalho” e 

os mais baixos em “Clima de trabalho em equipe”,” Clima de 

segurança” e “Condições de trabalho”, como observado na figura 16. 

 

Figura 16 - Comparação dos Alfas de Cronbach do SAQ obtido no estudo de 
validação de Lima (2011) com os do presente estudo. 

 

Os participantes desta pesquisa puderam preencher os instrumentos 

em momento posterior, caso desejassem. No momento da coleta 

dos envelopes preenchidos houve relatos por parte da equipe que o 

layout do SAQ foi mais atrativo para preenchimento, por estar em 

página única e ser colorido. 

Também existiram relatos, principalmente por profissionais de nível 

médio, que os itens reversos ofereceram maior dificuldade para 

compreensão, tanto no SAQ quanto no HSOPSC. Situação 

semelhante foi encontrada no estudo de validação do SAQ no Brasil. 

(Lima, 2011). 
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Na comparação dos valores de alfa de Cronbach do HSOPSC do 

presente estudo (Figura 17) com os do estudo de validação por Reis 

(2013) observou-se a maior diferença para os domínios “Ações e 

expectativas sobre seu supervisor/chefe e ações promotoras da 

segurança do paciente” e “Aprendizado organizacional melhoria 

contínua”.  

Figura 17 - Comparação dos Alfas de Cronbach do HSOPSC validado por Reis 
(2013) e o do presente estudo. 

 

 

Poderia se supor que o maior alfa para o domínio “Aprendizado 

organizacional melhoria contínua” nas UTIs do presente estudo 

estivesse relacionado ao fato do hospital ser acreditado, o que exige 

um processo de melhoria contínua para alcançar outros níveis de 

acreditação. 

A possibilidade de utilizar instrumentos sobre clima e cultura de 

segurança adaptados e validados para a cultura local brasileira é de 

grande valor. 

Diversos estudos vem mostrando o impacto do cuidado inseguro nos 

sistemas de saúde e na sociedade como um todo, tanto do ponto de 

vista social quanto financeiro (Jha, 2013;  Khol, 1999; Vincent 2009; 
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Wachter, 2013). Esta é, provavelmente, uma realidade também para 

o Brasil.  

Pesquisas relacionando a percepção das equipes assistenciais 

sobre o clima/cultura de segurança do paciente e resultados 

assistenciais vem crescendo nos últimos anos. Há tentativas de 

avaliar se melhores percepções a cerca da segurança do paciente 

estariam relacionadas com melhores resultados assistenciais e 

menores taxas de eventos adversos. 

Huang et al (2010) relatam em estudo em UTIs que a baixa 

percepção sobre a gerência estiveram moderadamente associados 

com maior mortalidade hospitalar e que baixos clima de segurança, 

satisfação no trabalho e percepção da gerência estiveram 

associados com aumento do tempo de permanência no hospital.  

Em estudo em UTIs no Michigan Pronovost et al. (2008) observaram 

melhoria nas pontuações do SAQ após intervenções no ambiente de 

trabalho, o que demonstraria a sensibilidade do instrumento em 

refletir resultado de mudanças realizadas no contexto da unidade. 

Como já mencionado a população alvo deste estudo foi a equipe 

multiprofissional das UTIs adulto, pediátrica e neonatal, 

compreendendo tanto profissionais ligados diretamente a assistência 

como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, entre outros e profissionais de serviços de apoio e 

administrativo, numa tentativa de compreender as percepções da 

unidade como um todo, não exclusivamente de uma categoria 

profissional.  

As três UTIs apresentaram distribuição homogênea quanto a 

categoria profissional, sexo, predominando profissionais de 

enfermagem e do sexo feminino. Cargos de chefias das UTIs – 

médico coordenador e enfermeiro supervisor - foram convidados a 

participar da pesquisa e foram agrupados com os demais 

participantes nos grupos “Profissionais médicos” e “Profissionais de 
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enfermagem”. Nestas unidades esses profissionais, com exceção da 

coordenação médica da UTI Pediátrica, desempenham função de 

liderança, concomitante com atividades assistenciais diretas ao 

paciente em alguns momentos. 

Na avaliação pelo SAQ nenhuma das três UTIs obteve pontuação 

inferior a 50, o que sinalizaria áreas frágeis para segurança do 

paciente. A maioria dos domínios permaneceu em faixa 

intermediária entre 50 e 75 pontos. Segundo os autores do 

instrumento pontuações iguais ou superiores a 75 indicam áreas 

fortes quanto a segurança do paciente. 

Portanto, na avaliação do SAQ houve predomínio de nível 

intermediário de pontuação, sem apontamento de áreas francamente 

frágeis (pontuação abaixo de 50). 

Quanto ao HSOPSC, alguns domínios obtiveram percentuais de 

respostas positivas inferiores a 50%, o que, segundo os autores do 

instrumento, demonstra a sinalização de áreas de fragilidade (Sorra, 

Nieva, 2004). Apesar de, na avaliação geral, também haver 

predomínio de percentual de respostas positivas em faixas 

intermediárias, entre 50 e 75%. 

Para o SAQ, o domínio de mais baixa pontuação no agrupamento 

das três UTIs foi “Percepção da gerência” tanto da unidade (61,2%) 

como do hospital (55,3%). 

Há relatos na literatura de que é frequente que a percepção dos 

profissionais da operação seja diferente da percepção da liderança 

sobre as questões de segurança (Wachter, 2013).  

Aspectos relacionados a treinamento, capacitação e carreira 

estiveram presentes nas respostas dos profissionais da questão 

aberta do HSOPSC. A capacitação de recursos humanos em saúde 

é um desafio em nosso país. É frequente a contratação de 

profissionais sem adequada avaliação de conhecimento, com 
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formação de qualidade prejudicada e que acumulem mais de uma 

jornada de trabalho devido aos baixos salários. 

A liderança desempenha um papel importante no desenvolvimento 

de sua equipe (Limongi-França, Arellano, 2002; Schein, 2009). 

Pontuações baixas na avaliação deste quesito podem estar 

relacionadas a percepção do desenvolvimento profissional do 

indivíduo dentro da organização. 

Os modelos de educação permanente dentro dos hospitais estão 

estruturados, com frequência, para atender necessidades técnicas 

pontuais, específicas, principalmente da equipe de enfermagem. A 

noção de integralidade na saúde, do processo de saúde doença e da 

coordenação de ações da equipe multiprofissional é pouco 

abordada. 

Tronchin et al. (2009) relata o foco no aspecto técnico pontual, em 

estudo a cerca da educação permanente de três hospitais em São 

Paulo.  

No presente estudo a dimensão “Aprendizado organizacional-

melhoria continua” foi melhor avaliada pela categoria “profissionais 

de enfermagem” do que pela categoria “outros profissionais”.  

Apesar das baixas pontuações quanto a percepção da gerência, o 

domínio “Satisfação no trabalho” do SAQ na UTI Neonatal 

apresentou diferença estatisticamente significativa quando 

comparada a UTI de adultos. Outros aspectos relacionados a 

satisfação no trabalho apresentaram-se maiores nas UTIs infantis 

(pediátrica e neonatal) do que na UTI Adulto. “Adequação de 

profissionais” do HSOPSC obteve o menor percentual de respostas 

positivas na UTI adulto.  Não foram encontrados relatos na literatura 

que expliquem os dados encontrados.  

A UTI neonatal concentrou também profissionais com mais tempo de 

experiência, quando comparada às demais UTIs estudadas.  Este 
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fato pode ser reflexo da melhor satisfação no trabalho onde, 

portanto, a rotatividade de profissionais seria menor. 

O domínio “Percepção do estresse” do SAQ aborda o quanto o 

profissional consegue perceber que a carga de estresse favorece 

situações de risco para segurança do paciente. Neste quesito, a UTI 

Neonatal apresentou melhor percepção de estresse que as demais 

unidades.  

Há estudos que relatam que, quanto maior a idade e a experiência 

dos profissionais, melhor a forma de lidar com estresse (Cavalheiro, 

2008; Ferreira,1998). Talvez o aspecto tempo na especialidade, 

explique a superior pontuação da UTI Neonatal no domínio 

“Percepção do estresse”, no presente estudo.  

Uma investigação sobre estresse em enfermeiros de UTIs pediátrica, 

neonatal e adulto encontrou resultados que corroboram com a 

hipótese de que a experiência profissional parece estar 

inversamente relacionada com o estresse, como se o tempo de 

trabalho oferecesse suporte a mediação dos estressores no trabalho 

(Cavalheiro, 2008; Ferreira,1998). 

Para Taylor (2013), o domínio “Percepção do estresse”, que compõe 

a escala SAQ destoa dos demais domínios. Diferentemente dos 

outros cinco, que tratam a respeito da percepção do respondente 

sobre seu ambiente de trabalho, sua relação com a equipe e com 

seus superiores, o domínio “percepção do estresse” tem entonação 

de auto avaliação, sobre como o respondente se percebe frente as 

situações de estresse e relaciona isso com situações de 

vulnerabilidade à segurança do paciente em seu trabalho. Para os 

autores a percepção do estresse é uma medida distinta do clima de 

segurança e mais estudos devem ser produzidos para avaliar a 

separação deste domínio do restante da escala. 

Profit et al. (2014) utilizou o SAQ em estudo em 44 UTIs neonatais 

nos Estados Unidos e seu estudo revelou que profissionais que 
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sofriam de burnout tendiam a ter pior percepção da cultura de 

segurança, o que estabeleceria uma relação entre estresse e cultura 

de segurança. 

A dimensão “Trabalho em equipe dentro das unidades” apresentou 

percentual de resposta positiva expressivamente maior na UTI 

Pediátrica do que na UTI Adulto e Neonatal. A UTI Pediátrica integra 

o grupo das Unidades pediátricas deste hospital, formada também 

pela Emergência Referenciada Pediátrica e pela Enfermaria de 

Pediatria. As lideranças médica e de enfermagem são comuns às 

três áreas. Provavelmente isso tenha colaborado para que a 

percepção do trabalho em equipe dentro das unidades fosse melhor. 

Na dimensão “Trabalho em equipe entre as unidades”, que 

compreende questões sobre a cooperação e a noção de impacto do 

trabalho de outros setores na sua unidade, as três UTIs obtiveram 

percentuais de repostas positivas semelhantes, em torno de 50%, 

demonstrando que a interação intersetorial do hospital pode 

apresentar algumas fragilidades. 

A importância da comunicação e seu impacto na segurança do 

serviços de saúde é amplamente reconhecida nos dias atuais. 

A UTI adulto apresentou percentual de respostas positivas inferior a 

50%  na dimensão “Passagem de plantão ou turno”. Essa dimensão 

obteve melhor a avaliação na unidade de terapia intensiva 

pediátrica, do que nas outras duas UTIs. Por outro lado, na 

dimensão “Abertura da comunicação” as UTIs pediátrica e neonatal 

apresentaram percentuais de respostas positivas inferior a 50%.  

Outro aspecto relevante ligado a comunicação é a dimensão “retorno 

da informação” e comunicação sobre o erro que apresentou 

percentuais de respostas positivas em torno de 50% nas UTIs. 

O percentual de respostas positivas mais baixo, para todas as UTIs, 

foi na dimensão “Resposta não punitiva aos erros”.  Esse aspecto 
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levanta a temática  sobre a cultura justa e a cultura da não 

culpabilidade e a avaliação das dimensões relacionadas a  

comunicação e relato de erro pode sugerir  a necessidade de 

maiores investimentos nesses quesitos. 

O hospital que comporta as três UTIs participantes desse estudo é 

acreditado, pela metodologia nacional da Organização Nacional de 

Acreditação e pelo Accreditation Canada. O trabalho de melhoria da 

qualidade e segurança da assistência nesta instituição é de longa 

data e sua importância é reconhecida tanto pelos programas de 

acreditação quanto por outras instituições de saúde da região. 

A preocupação com a qualidade e a segurança da assistência a 

saúde é percebida pelos profissionais tanto na atribuição da “Nota 

para segurança do paciente”, dimensão do HSOPSC, onde 

predomina a avaliação excelente ou muito boa nas três UTIs, e 

também expressa na questão aberta de um dos respondentes. 

Mesmo possuindo reconhecimento na área da qualidade dos 

serviços os instrumentos demonstraram áreas com oportunidades de 

melhoria. 

Numa contextualização de cenário, a discussão sobre o erro no 

serviço de saúde é relativamente recente no Brasil e a imputação de 

culpa aos profissionais que erram é fortemente arraigada e está 

presente desde a formação desses profissionais. 

Algumas matrizes de decisão, como, por exemplo, a apresentada na 

figura 18, tem sido utilizada a fim de subsidiar a tomada de decisão e 

evitar posturas mais extremistas de culpar sempre ou nunca 

responsabilizar os profissionais envolvidos em incidentes que afetem 

a segurança do paciente.  
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Figura 18 - Algoritmo de Frankel, Wachter, 2013, p 346. 

 

Durante muitos anos o foco da “cultura da não culpabilidade” teve 

seu espaço, mas vem sendo recentemente confrontada com o 

conceito de “cultura justa”. 

Em entrevista a publicada no site Proqualis, os especialistas Sidney 

Dekker e Robert Wachter discutiram a responsabilização dos 

profissionais envolvidos em incidentes. Sidney Dekker aponta um 

fato curioso e ainda bastante presente no setor saúde: a soberania 

do senso de autonomia dos profissionais. O autor relata também que 

outras indústrias de alta confiabilidade, como a aviação, enfrentaram 

situações semelhantes no passado. (Proqualis, 2014) 

É frequente no cotidiano dos hospitais que este “senso de 

autonomia” prevaleça em detrimento a questões já bem 

estabelecidas pela ciência, através de saúde baseada em evidência 

ou mesmo regulamentada por protocolos institucionais. Há uma 

relutância dos indivíduos em abandonar esse papel. Corroborando 
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com isto, Gawande (2011) aponta que estamos vivendo um 

momento de transição cultural na saúde. A crença ainda vigente é 

que atividades complexas e de alto risco, como cirurgias, exigem 

profissionais arrojados e corajosos. O estímulo a adoção de 

protocolos ou ferramentas como checklist de segurança cirúrgica 

são iniciativas que consideram a falibilidade humana e vão na 

contramão da crença relatada. 

A imprevisibilidade dentro dos serviços de saúde, a variabilidade 

clínica e outras características frequentemente reportadas como 

empecilho para adoção de ferramentas de qualidade e padronização 

estão presentes  e precisam ser reconhecidas, mas há muitos 

aspectos previsíveis, onde esses instrumentos seriam aplicáveis e 

provavelmente benéficos. (Vincent, 2009; Gawande, 2011). 

Em 2013 através da RDC 36, o Brasil estabelece em território 

nacional a obrigatoriedade das instituições de saúde adotarem um 

plano para segurança do paciente. A legislação estabelece a 

formação de núcleos de segurança do paciente dentro dos serviços 

de saúde e a necessidade de criar fluxo de notificação e tratamento 

dos incidentes relacionados a segurança do paciente, incluindo a 

notificação obrigatória a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

(Brasil, 2013). Trata-se de um importante passo para ampliação da 

discussão sobre o assunto segurança do paciente em âmbito 

nacional. 

Concomitantemente a publicação da RDC 36/2013, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma série de manuais para 

apoio e instrução das organizações de saúde sobre o assunto. 

As relações de poder dentro do serviço de saúde também são 

observadas, entre categorias profissionais como médicos e 

enfermeiros e na própria estrutura hierárquica da organização entre 

liderança e subordinados. 
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Speroff et al. (2010) aponta que culturas organizacionais mais 

burocráticas são menos propensas ao desenvolvimento da 

qualidade do que as organizações com maior equilíbrio de trabalho 

em grupo. 

Em estudo comparando a aplicação do HSOPSC em diferentes 

países, Japão, Taiwan e estados Unidos da América, os autores 

encontraram baixos percentuais de respostas positivas quanto a 

dimensão “Abertura da Comunicação” em Taiwan (Fujita et al, 2013). 

No presente estudo esta foi uma dimensão de baixas respostas 

positivas em todas as UTIs.  

Para os autores do estudo comparativo (Fujita et al, 2013) entre os 

três países, a cultura chinesa tem como característica lideranças 

bastante autoritárias, o que poderia implicar em receio por parte dos 

colaboradores em manifestar suas preocupações e problemas com 

relação a segurança do paciente. Apesar de ser um país asiático, o 

Japão tem uma política nacional para reportar erros e problemas na 

segurança do paciente desde 2002. 

Apesar da obtenção de resultados estatisticamente significativos na 

correlação entre HSOPSC e SAQ, os valores de correlação mais 

elevados encontrados se enquadram em força de correlação 

moderada. 

Etchegaray (2012) em estudo de comparação entre os dois 

instrumentos também encontrou força de correlação moderada entre 

algumas dimensões. 

O autor também obteve boa confiabilidade em ambos os 

instrumentos e valores preditivos de algumas dimensões do SAQ e 

do HSOPSC relacionados as dimensões de resultado do HSOPSC. 

Concluíram, portanto, que as instituições poderiam escolher entre 

um ou outro para aplicação em seu contexto. 
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7. CONCLUSÃO 
 

As UTIs neonatal, pediátrica e adulto, mesmo lotadas dentro de um 

mesmo hospital, apresentaram percepções distintas em alguns 

aspectos da cultura e clima de segurança do paciente, o que reforça  

a presença de microculturas locais dentro das organizações. 

Em consonância com a literatura mundial sobre segurança do 

paciente, os aspectos relacionados a comunicação dentro dos 

serviços de saúde precisam ser desenvolvidos. Foram evidenciadas 

oportunidades de melhoria nesse quesito na avaliação por ambos os 

instrumentos, SAQ e HSOPSC. Esforços nesse sentido 

provavelmente facilitarão o relato de informações importantes para 

melhoria da segurança dentro do sistema. Estratégias que 

favoreçam a transferência segura de informações nas trocas de 

plantões e no manejo de pacientes entre as unidades também se 

mostraram necessárias. 

Esse estudo não demonstra que os instrumentos sejam 

equivalentes, apesar de ambos avaliarem fenômenos semelhantes e 

possuírem correlação moderada entre as escalas num todo e entre 

alguns domínios. 

O impasse sobre a denominação clima e cultura de segurança do 

paciente não foi elucidado neste estudo. Provavelmente a área da 

saúde se beneficiaria do apoio de antropólogos e sociólogos para a 

maior delimitação desses conceitos. 

Sugere-se, para pesquisas futuras amostras populacionais maiores 

para o estudo de correlação entre os instrumentos SAQ e HSOPSC. 

Por fim, sugere-se também que amplas discussões sobre os 

problemas de segurança nos serviços de saúde precisam ser 

estimuladas, tanto na esfera das organizações de saúde e centros 

formadores, quanto na sociedade. 
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APÊNDICE B – Informações Sócio-Demográficas 
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APÊNDICE C – HSOPSC layout alterado 
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APÊNDICE D – Dimensões HSOPSC Categorias 
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ANEXO 1 – SAQ Short Form Validado Brasil 
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ANEXO 2 – HSOPSC Validado Brasil 
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ANEXO 3 – CAAE Parecer consubstanciado CEP 
UNICAMP 
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ANEXO 4 – CAAE Parecer CEP USP 
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ANEXO 5 – Carta de autorização hospital 
 

 
 


