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1 – RESUMO 

Este estudo busca analisar os fatores que interferem na aderência dos 

profissionais de enfermagem à cultura de segurança do paciente. O método 

utilizado foi a pesquisa bibliográfica e os resultados foram discutidos nas 

categorias: recurso humano disponível, trabalho em equipe, qualificação e 

treinamento profissional, sobrecarga de trabalho e cultura de punição dos 

erros. 

2 – INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente no âmbito dos serviços de saúde é uma 

preocupação presente e vem sofrendo mudanças com novos processos para 

garantir que o paciente não sofra eventos adversos. Evento Adverso (EA) 

consiste em qualquer erro ou incidente que resulte em dano desnecessário, 

irreversível ou não ao paciente (DUARTE et al., 2015).  

Os EA podem gerar custos sociais e econômicos consideráveis e danos 

irreversíveis para os pacientes e suas famílias. No Brasil, em três hospitais da 

capital do Rio de Janeiro, levantou-se que de 7,6% de EA estimado, 67% é 

considerado evitável (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2012; REIS; MARTINS; 

LAGUARDIA, 2013). 

A recorrência desses eventos aumenta significativamente o tempo de 

internação deste paciente, trazendo consequentemente impacto financeiro às 

instituições de saúde (DUARDE et al., 2015). 

Assim, os processos de segurança do paciente ainda não são eficientes 

e tampouco eficazes para garantir a assistência adequada e prevenir a 

ocorrência de eventos adversos no Brasil. Neste contexto, questionamos quais 

os motivos que dificultam a aderência do profissional de enfermagem às 

normas de segurança estabelecidas pelas instituições de saúde em 

consonância com o Ministério da Saúde. 

3 – OBJETIVO  

Analisar os fatores que interferem na aderência dos profissionais de 

enfermagem à cultura de segurança do paciente nas instituições de saúde.  

4 – METODOLOGIA 

O método foi a pesquisa bibliográfica utilizando artigos científicos e 

cartilhas do MS, OMS, ONA e JCI. Foi feito um levantamento nas bases de 

dados da BVS: LILACS e SciELO e utilizou-se os descritores: segurança do 



paciente, seguridad del paciente, patient safety, eventos adversos, qualidade. 

Foram incluídos textos em português, inglês e espanhol publicados entre 2007 

e 2017. 

5 – DESENVOLVIMENTO  

Uma assistência segura e  com qualidade é realizada com a infusão de 

uma cultura de segurança, trabalhando fatores individuais e coletivos em 

atitudes, percepções, competências e padrões comportamentais que 

determinarão tal compromisso (CALORI; GUTIERREZ; GUIDE, 2005). 

Cultura de segurança pode ser definida como um conjunto de valores, 

experiências e atitudes que norteia o comportamento de determinado grupo 

(PAESE; SASSO, 2013). 

Seus princípios são norteadores para evitar ou detectar erros através de 

ações condicionadas, melhorias de comunicação e trabalho em equipe, 

franqueza sobre os erros, treinamentos, grandes investimentos em sistemas 

operacionais que facilitem o trabalho e quantifiquem as notificações. 

(WACHTER, 2013). 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

Os fatores que interferem na aderência à cultura de segurança são 

discutidos nas categorias: 6.1 – Recurso humano disponível: Para Oliveira et 

al. (2014); Garcia, Nogueira e Oliveira (2016); Batalha, Melleiro (2016), o déficit 

na qualidade do atendimento não depende somente da qualificação 

profissional, mas também do contingente adequado de recursos humanos 

disponíveis. 6.2 – Trabalho em equipe: quando o trabalho em equipe não 

acontece no contexto da assistência, torna o processo isolado, individualizado 

e coloca em risco a segurança do paciente. É importante que todos os 

profissionais participem de todos os processos de trabalho, sentindo-se 

responsáveis pelos resultados obtidos e integrantes da instituição, mantendo 

relações de cooperação (BATALHA; MELLEIRO, 2016). 6.3 - Qualificação 

profissional e treinamento: é imprescindível a qualidade na formação dos 

estudantes, bem como a atualização destes profissionais em treinamentos. A 

falta de treinamento dificulta a implementação de um cuidado seguro para o 

paciente (NUNES et al; OLIVEIRA et al, 2014). 6.4 - Sobrecarga de trabalho: 

Sobrecarga de trabalho faz com que o atendimento deixe de ser “humano” e 

passe a ser por “produção”, expondo o paciente a danos desnecessários 



(BATALHA; MELLEIRO, 2016). 6.5 – Cultura de punição dos erros: o erro é 

visto como algo que necessita de punição, fazendo com que haja 

subnotificação de erros, tendo como motivo o esquecimento, a não valorização 

dos eventos, o sentimento de medo e vergonha, ligado à cultura de punição 

(NUNES et al., 2014). 
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