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RESUMO

Introdução: A segurança do paciente constitui-se eixo fundamental para qualidade

do cuidado,  ao  ser  considerada  como a  redução,  ao  mínimo possível,  de  erros

decorrentes da assistência.  A Atenção Primária  a Saúde (APS) é considerada a

principal porta de entrada para o sistema de saúde, consequentemente, suscetível a

erros.  Aplicar práticas que fortaleçam a segurança do paciente é fundamental para

que as instituições de saúde melhorem o seu desempenho e a qualidade dos seus

serviços.  Objetivo:  Descrever a cultura de segurança do paciente com a equipe

multiprofissional de uma Unidade Básica de Saúde de Vitória,  no Espírito Santo.

Metodologia: Estudo  transversal,  quantitativo  e  descritivo  realizado  na  APS,  no

município de  Vitória – Espírito Santo.  A coleta de dados foi  realizada a partir  da

versão brasileira do MOSPSC, instrumento composto por 52 itens, com opções de

resposta  por  meio  de escala  tipo  Likert  que permite  avaliar  doze dimensões da

cultura de segurança do paciente.  Resultados: Foram abordados 32 profissionais,

dos quais 18 aceitaram participar, com predomínio da equipe de enfermagem, que

representa  38,9%  da  amostra.  Destes  profissionais,  13  (72,2%)  possuem  carga

horária  de  trabalho  de  33  a  40  horas  semanais.  Dentre  os  itens  analisados

destacam-se questões como o não funcionamento adequado de um equipamento

necessário ao atendimento (72,2%), o seguimento dos processos padronizados para

realização  das  atividades  (83,3%),  a  boa  relação  entre  os  médicos  e  demais

profissionais  (72,2%),  a  discussão  de  maneiras  de  evitar  que  erros  aconteçam

novamente existe (83,3%), a fala a respeito dos problemas no serviço se dar de

forma aberta (77,8%),  entre outros. Em relação à qualidade de cuidado da saúde,

notou-se que os profissionais relatam que o cuidado em saúde pode ser classificado

como  centrado no paciente, efetivo, pontual, eficiente e imparcial.  Considerações

finais: O presente estudo demonstrou que estabelecer uma cultura de segurança

construtiva,  com valores  compartilhados,  atitudes  e  comportamentos  seguros  na

prática diária são fatores importantes para aprimorar a segurança do paciente em

ambientes e equipes de cuidados primários.

Descritores: Atenção  primária  à  saúde;  Segurança  do  paciente;  Qualidade  do

cuidado.
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1. INTRODUÇÃO

A segurança do paciente constitui-se eixo fundamental para qualidade do cuidado,

ao ser considerada como a redução, ao mínimo possível, de erros decorrentes da

assistência (WHO, 2009; BRASIL, 2013). Suas ações devem ser desenvolvidas em

todos os serviços de saúde (BRASIL, 2013), entretanto, mesmo com a implantação

do Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013, o incentivo à segurança

do paciente e a efetivação da cultura de segurança na Atenção Primária à Saúde

(APS)  só  foram  mencionados  na  atualização  da  Política  de  Atenção  Básica

Brasileira, publicada pela Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 (BRASIL,

2017).

A portaria coloca como atribuição a todo profissional de saúde da APS a obrigação

de  estabelecer  ações  para  segurança  do  paciente  nesse  nível  de  atenção,  e  a

necessidade de estimular a prática assistencial segura, objetivando a redução de

riscos (BRASIL,  2017).  Por  isso  os  estudos  ainda são incipientes  neste  campo,

apesar  da  maior  visibilidade  do  tema no  Brasil  com o  surgimento  do  programa

(GALHARDI et al., 2018).

No presente momento, vale ressaltar que a Política Nacional  de Atenção Básica

(PNAB)  considera  os  termos  Atenção  Básica  (AB)  e  Atenção  Primária  à  Saúde

(APS)  como  termos  correspondentes  (BRASIL,  2017).  Orientando-se  pelos

princípios do SUS, a APS, segundo a PNAB (2012),  é um conjunto de ações de

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da

saúde,  a  prevenção  de  agravos,  o  diagnóstico,  o  tratamento,  a  reabilitação,  a

redução de danos e a manutenção da saúde, objetivando o desenvolvimento de uma

atenção integral que impacte nos determinantes sociais de saúde dos territórios. As

suas práticas são dirigidas às populações de territórios definidos, considerando a

situação de cada um. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS -

(1978),  ela  deve  representar  o  primeiro  contato  da  comunidade  com  o  sistema

nacional de saúde, iniciando um processo continuado de assistência à saúde. Para

isso é importante que a APS seja a mais descentralizada e capilarizada possível,

para  que  chegue  próximo  aos  lugares  onde  as  pessoas  vivem  e  trabalham,

funcionando como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado. 
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Como os procedimentos realizados na APS requisitam menor densidade tecnológica

quando  comparados  aos  do  contexto  hospitalar,  pensa-se  que  nesse  nível  de

atenção não ocorrem eventos adversos (EA’s) - incidentes que resultam em algum

dano para o paciente  -,  porém esses ocorrem,  mesmo que numa escala  menor

(GALHARDI et al., 2018). Exemplificando isso, um estudo brasileiro que trata das

características  dos  eventos  adversos  nesse  âmbito  mostrou  que  a  razão  de

incidentes  na  APS  é  de  1,11%  (mesma  razão  de  erros),  e  apesar  da  menor

complexidade no atendimento, 82% dos incidentes ocasionaram ou causaram dano

ao paciente (MARCHON et al., 2015).

Segundo Souza e Mendes (2014), uma boa comunicação interprofissional, confiança

mútua e  percepções comuns sobre  a  importância  da  segurança e  a  eficácia  de

ações  preventivas,  caracterizam  organizações  com  uma  cultura  de  segurança

positiva.  Assim,  atuar  com  humanização,  habilidade,  responsabilidade  e

comprometimento com a segurança e a saúde do paciente (RAIMONDI et al., 2019),

ofertando  uma  assistência  baseada  nos  princípios  do  SUS,  bem como  em sua

resolutividade e reduzindo riscos ou danos no cuidado,  é  atuar  baseando-se na

cultura de segurança do paciente.

Aplicar práticas que fortaleçam a segurança do paciente é fundamental para que as

instituições de saúde melhorem o seu desempenho e a qualidade dos seus serviços.

A segurança do paciente deve ser integrada à formação dos profissionais de saúde

e incorporada na base das estruturas organizacionais (EL-JARDALI et al.,  2014).

Uma avaliação da cultura de segurança pode ajudar uma organização a identificar

áreas  que  são  consideradas  mais  problemáticas  do  que  outras,  partindo  do

pressuposto de que há muitos pontos de partida potenciais para realizar melhorias

num serviço de saúde; sendo assim, como consequências dessa avaliação,  há o

aumento dos níveis de conscientização sobre o papel da cultura na promoção de um

ambiente mais seguro para os pacientes, a comunicação do que é importante para

uma organização, qual  é o estado final esperado daquela instituição, entre outros

(CHURCH; WACLAWSKI, 1998; KRAUT, 1996).

E, de acordo com o que foi relatado, o objetivo do estudo em questão é analisar a

cultura  de  segurança  do  paciente  na  equipe  multiprofissional  de  uma  Unidade

Básica de Saúde de Vitória, no Espírito Santo.
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2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e descritivo realizado na APS, no

município de Vitória – Espírito Santo (Carta de Apresentação da Prefeitura de Vitória

no  ANEXO  A), com  população  estimada  em  365.855  habitantes,  cuja  rede  é

composta por 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Entre estas, foi selecionada

uma UBS que é campo de prática para acadêmicos de diversos cursos da área da

saúde, a Unidade de Saúde da Penha - Dr. Gilson Santos. Fundada no dia 18 de

junho de 1993, a unidade possui 03 equipes de Estratégia de Saúde da Família, que

se dividem entre as 16 Microáreas da região para atender uma população estimada

em 6536 habitantes (dado de 07/04/2021, extraído da Rede Bem Estar, da Prefeitura

de Vitória).

A população foi composta pelos profissionais que atuam diretamente na assistência,

a  qual  corresponde  a  33  profissionais.  Excluiu-se  profissionais  que  estavam em

período de férias ou qualquer tipo de licença durante o período da coleta. A coleta

de  dados  foi  realizada  no  período  de  4  a  18  de  março  de  2021.  Todos  os

profissionais foram convidados a participar, a abordagem ocorreu no próprio local de

trabalho.  Aqueles  que  aceitaram  participar  preencheram  questionário  “Pesquisa

sobre  Cultura  de  Segurança  do  Paciente  para  Atenção  Primária”  (TIMM;

RODRIGUES, 2016), versão brasileira do  Medical Office Survey on Patient Safety

Culture,  criado pela  Agency for  Healthcare Research and Quality.  O instrumento

(ANEXO B) é composto por 52 itens, divididos em nove seções, com opções de

resposta por meio de escala tipo Likert que permite avaliar as doze dimensões da

cultura de segurança do paciente: comunicação aberta, comunicação sobre o erro,

troca  de  informações  com  outras  instituições,  padronização  dos  processos,

aprendizagem  organizacional,  percepção  geral  de  segurança  do  paciente  e

qualidade, suporte da liderança para segurança do paciente, acompanhamento do

cuidado, segurança do paciente e problemas de qualidade, treinamento da equipe,

trabalho em equipe e pressão e ritmo de trabalho (TIMM; RODRIGUES, 2016).

O MOSPSC permite identificar se a cultura de segurança do paciente no serviço de

saúde em questão é positiva e para isso o percentual de percepções positivas deve

ser igual ou maior do que 50%, identificando também as áreas que necessitam de

melhorias (de acordo com a Agency for Health Care Research and Quality, se a
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dimensão  recebeu  menos  de  60%  de  respostas  positivas,  ela  necessita  de

melhorias) (AHRQ, 2015).

Para obtenção do percentual de respostas positivas, foi  realizado o agrupamento

das respostas, no qual para as perguntas de teor positivo foram consideradas as

respostas: várias vezes em 12 meses; uma ou duas vezes em 12 meses ou não

aconteceu; concordo totalmente ou concordo; quase sempre ou sempre; bom, muito

bom e excelente. Já nas questões de teor negativo, consideraram-se as respostas

discordo  totalmente  ou  discordo  como  respostas  positivas  para  a  cultura  de

segurança do paciente (AHRQ, 2015). Além disso, o referido instrumento permite a

identificação das dimensões consideradas “pontos fortes” da cultura de segurança

do paciente,  quando em média,  o  percentual  de respostas positivas for  igual  ou

superior  a  75%  e  como  “pontos  fracos”  quando  os  percentuais  de  respostas

positivas forem inferiores a 60% (AHRQ, 2015).

Os dados foram organizados e armazenados em planilhas do programa Microsoft

Excel, por dupla digitação. Para o tratamento e a análise, foi utilizado o Statistical

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. Para análise descritiva dos

dados, foi calculada a frequência de resposta para cada item e a média para cada

dimensão. Seguindo a recomendação do instrumento original (JONES et al., 2016)

estas  foram  classificadas  como  fortes,  quando  75%  ou  mais  dos  participantes

responderam  concordo  totalmente/concordo  ou  frequentemente/sempre  para  as

perguntas  formuladas  positivamente;  e  discordo  totalmente/discordo  ou

nunca/raramente para as perguntas formuladas negativamente. Foram classificadas

como  fracas,  quando  50%  ou  mais  dos  sujeitos  responderam  negativamente,

optando  por  discordo  totalmente/discordo  ou  nunca/raramente  para  perguntas

formuladas  positivamente,  ou  usando  concordo  totalmente/concordo,  sempre/

frequentemente para perguntas formuladas negativamente (JONES et al., 2016).

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

do Espírito Santo, Parecer nº 3.679.598, CAAE: 19625819.0.0000.5060 (ANEXO C),

e a Resolução Nº 466 de 12 de Dezembro de 2012, do Ministério da Saúde, foi

inteiramente respeitada.
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3. RESULTADOS 

Foram  abordados  32  profissionais  (1  excluído  por  não  atender  aos  critérios  de

inclusão),  dos  quais  18  aceitaram  participar  (56,25%).  Dentre  eles,  houve

predomínio  da  equipe  de  enfermagem,  que  representa  38,9%  da  amostra.  Em

segundo lugar,  destacou-se a profissão de Agente Comunitário  de Saúde (ACS)

(27,8%). Quanto ao tempo de serviço na unidade, houve variação dos resultados

sendo que 1 profissional trabalha há menos de dois meses; 2, de 1 ano a menos de

3 anos, 2, de 3 anos a menos de 6 anos; 4, de 6 anos a menos de 11 anos e 9, há

11 anos ou mais. Desses, 13 (72,2%) possuem carga horária de trabalho de 33 a 40

horas semanais (TABELA 1). 

TABELA 1 – Características socioeconômicas dos profissionais abordados na UBS

selecionada. Vitória (ES), Brasil, 2021. 

Variável N %

Sexo

Masculino 

Feminino

Total

4

14

18

22,2

78,8

100,0

Profissão

Enfermeiro

Técnico de enfermagem

Odontólogo

Médico

Assistente social 

Farmacêutico

Agente Comunitário de Saúde
(ACS)

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de saúde bucal 

Técnico de laboratório

Equipe administrativa 

Total

3

3

1

0

1

1

5

1

1

1

1

0

0

18

16,7

16,7

5,5

0,0

5,5

5,5

27,8

5,5

5,5

5,5

0,0

0,0

100,0
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Tempo de trabalho

Há menos de 2 meses

De 2 meses a menos de 1 ano

De 1 ano a menos de 3 anos

De 3 anos a menos de 6 anos

De 6 anos a menos de 11 anos

Há 11 anos ou mais

Total  

1

0

2

2

4

9

18

5,6

0,0

11,1

11,1

22,2

50,0

100,0

Carga horária semanal

1 a 4 horas por semana

5 a 16 horas por semana

17 a 24 horas por semana

25 a 32 horas por semana

33 a 40 horas por semana 

41 horas por semana ou mais 

0

0

4

0

13

1

0,0

0,0

22,2

0,0

72,2

5,6

As dimensões analisadas estão representadas na tabela 2, que indica todos os itens

avaliados na pesquisa. Quando se trata da “Lista de questões sobre segurança do

paciente  e  qualidade”,  destacam-se  o  não  funcionamento  adequado  de  um

equipamento necessário ao atendimento (72,2%), a não disponibilidade dos exames

laboratoriais (61,1%), a não disponibilidade do prontuário de um paciente quando

necessário (50%) e a inserção das informações de um paciente no prontuário errado

(50%).  No item B, que trata da troca de informações com outras instituições,  os

problemas com a farmácia ganharam destaque (61,1%). No terceiro item, no qual os

entrevistados  opinam sobre  trabalhar  no  serviço  avaliado,  é  percebido  que  são

seguidos processos padronizados para realização das atividades (83,3%), há uma

boa relação entre os médicos e demais profissionais (72,2%), há um número maior

de pacientes que a capacidade para atendê-los de maneira eficiente (66,7%), os

profissionais tratam uns aos outros com respeito (66,7%), quando alguém está muito

ocupado outros colegas ajudam (61,1%), a quantidade de pacientes é muito alta em

relação  ao  número  de  médicos  disponíveis  (61,1%),  o  trabalho  em  equipe  é

valorizado  no  cuidado  aos  pacientes  (61,1%),  a  equipe  recebe  atualizações
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necessárias ao atendimento (61,1%) e há procedimentos para verificar se o trabalho

foi realizado corretamente (50%).

Quanto à comunicação e acompanhamento no serviço vimos que os médicos se

encontram abertos para as ideias de melhoria dos demais integrantes da equipe

(61,1%), bem como a equipe é incentivada a expressar seu ponto de vista (55,6%).

Pode-se averiguar ainda, que embora demonstrem um receio quanto ao uso de seus

erros contra si próprios (61,1%), a fala a respeito dos problemas no serviço se dá de

forma aberta (77,8%) e a discussão de maneiras de evitar que erros aconteçam

novamente  existe  (83,3%).  No  mesmo  item vemos  que  a  comunicação  com os

pacientes é estabelecida, orientando-os quando precisam agendar consulta de rotina

(83,3%). A mesma afirmação se dá quanto ao acompanhamento, sendo registrado a

maneira  como  os  pacientes  crônicos  seguem  tratamento  (77,8%),  seguindo  os

pacientes que precisam de monitoramento (77,8%) e por fim acompanhando quando

não se obtém relatórios esperados de outro serviço (66,7%). 

A seção F traz consigo questionamentos a respeito do serviço de saúde prestado

pela unidade, e neste quesito observamos que ao se deparar com um problema

ocorre a avaliação a respeito de uma possível mudança (66,7%), os processos de

trabalho visam a prevenção de erros que poderiam afetar os pacientes (72,2%), e o

serviço apresenta eficiência quanto a modificação dos processos e prevenção de

erros (50%). Finalizando com a afirmação de que ao realizarem mudanças, estas

são  avaliadas  quanto  a  seu  funcionamento  (50%).  Em  relação  à  qualidade  de

cuidado da saúde, notou-se que na UBS selecionada, o cuidado em saúde pode ser

classificado como um cuidado centrado no paciente,  efetivo,  pontual,  eficiente  e

imparcial. 
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TABELA 2 - Percepção positiva associadas aos itens das dimensões da cultura de 

segurança do paciente. Vitória (ES), Brasil, 2021.

Itens por dimensão da cultura de segurança do paciente
Percepções positivas

n (%)

A. Lista de questões sobre segurança do paciente e qualidade

A1: Um paciente não conseguiu consulta em até 48h para um 
problema sério

A2: No atendimento de um paciente foi utilizado o prontuário de outro

A3: O prontuário de um paciente não estava disponível quando 
necessário

A4: Informações de um paciente foram arquivadas no prontuário 
errado

A5: Um equipamento necessário ao atendimento não funcionou 
adequadamente

A6: O paciente retornou à unidade para esclarecer/corrigir a 
prescrição

A7: Os medicamentos utilizados pelo paciente não foram revisados na
consulta

A8: Os exames laboratoriais/imagem não foram realizados quando 
necessário

A9: Os resultados de exames laboratoriais não estavam disponíveis

A10: Um resultado anormal de um exame não foi avaliado em tempo 
hábil

7(38,9)

8(44,4)

9(50)

9(50)

13(72,2)

7(38,9)

8(44,4)

8(44,4)

11(61,1)

8(44,4)

B. Troca de informações com outras instituições

B1: Problemas com centros de Imagem/laboratório da rede

B2: Problemas com outros serviços de saúde da rede de atenção

B3: Problemas com farmácias

B4: Problemas com hospitais

8(44,4)

6(33,3)

11(61,1)

6(33,3)

C. Trabalhando neste serviço de saúde

C1: Quando alguém está muito ocupado, outros colegas ajudam

C2: Há uma boa relação entre os médicos e demais profissionais

C3: Frequentemente nos sentimos apressados ao atender o paciente

C4: Há treinamento para a equipe sempre que novos processos são 
implantados

C5: Tratamos uns aos outros com respeito

11(61,1)

13(72,2)

6(33,3)

8(44,4)

12(66,7)
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C6: A quantidade de pacientes é muito alta em relação ao número de 
médicos disponíveis

C7: A equipe recebe atualizações necessárias ao atendimento

C8: A desorganização é maior do que o aceitável

C9: Há procedimentos para verificar se o trabalho foi realizado 
corretamente

C10: Somos solicitados a realizar tarefas para as quais não fomos 
treinados

C11: A quantidade de profissionais da equipe é suficiente para 
atender o número de pacientes 

C12: Há problemas com o fluxo de trabalho

C13: Valorizamos o trabalho em equipe no cuidado aos pacientes

C14: Há número maior de pacientes que a capacidade para atendê-
los de maneira eficiente

C15: Seguimos processos padronizados para realizar nossas 
atividades

11(61,1)

11(61,1)

2(11,1)

9(50)

4(22,2)

5(27,8)

8(44,4)

11(61,1)

12(66,7)

15(83,3)

D. Comunicação e acompanhamento

D1: Os médicos estão abertos para as ideias dos demais integrantes 
da equipe sobre como melhorar os processos de trabalho

D2: Neste serviço a equipe é incentivada a expressar outros pontos 
de vista

D3: Os pacientes são avisados quando precisam agendar uma 
consulta de rotina

D4: Neste serviço a equipe tem receio de fazer perguntas quando algo
não parece correto

D5: Registramos a maneira como os pacientes crônicos seguem o 
tratamento

D6: O serviço faz acompanhamento quando não recebe um relatório 
de outro

D7: A equipe deste serviço acredita que seus erros possam ser 
usados contra si 

D8: A equipe fala abertamente sobre os problemas neste serviço

D9: Acompanhamos os pacientes que precisam de monitoramento 

D10: Neste serviço é difícil expressar opiniões diferentes

D11: Neste serviço discutimos maneiras de evitar que erros 
aconteçam novamente

D12: Os funcionários estão dispostos a relatar erros que observam 
neste serviço

11(61,1)

10(55,6)

15(83,3)

2(11,1)

14(77,8)

12(66,7)

11(61,1)

14(77,8)

14(77,8)

7(38,9)

15(83,3)

8(44,4)
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E. Apoio dos gestores/administradores/líderes

E1: Não estão investindo recursos suficientes para melhorar a 
qualidade 

E2: Eles ignoram erros que se repetem no cuidado aos pacientes

E3: Eles dão prioridade à melhoria dos processos de atendimento aos
pacientes

E4: Decisões são baseadas no que é melhor para o serviço não para 
o paciente

8(44,4)

6(33,3)

7(38,9)

8(44,4)

F. Seu serviço de saúde

F1: Quando há um problema avaliamos se é necessário fazer alguma 
mudança

F2: Nossos processos de trabalho são adequados para prevenir erros 
que poderiam afetar os pacientes

F3: Neste serviço acontecem erros com mais frequência do que 
deveria

F4: E apenas por acaso que não cometemos mais erros que afetam 
nossos pacientes

F5: O serviço é eficiente em modificar processos e prevenir mesmos 
problemas

F6: Neste serviço a quantidade de atividades realizadas é mais 
importante que a qualidade do cuidado prestado

F7: Após realizarmos mudanças, avaliamos se funcionam

12(66,7)

13(72,2)

6(33,3)

3(16,7)

9(50)

5(27,8)

9(50)

G. Avaliação global

G1A: Centrado no paciente

G1B: Efetivo

G1C: Pontual

G1D: Eficiente

G1E: Imparcial

11(61,1)

18(100)

13(72,2)

15(83,8)

13(72,2)
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4. DISCUSSÃO

No Brasil, principalmente na APS, a avaliação da cultura de segurança do paciente

não é comumente trabalhada, sendo assim, é considerável uma taxa de resposta de

56,25%. Também foi um ponto favorável a participação de 10 diferentes categorias

profissionais, assegurando que a avaliação fosse ampla, o que determina mudanças

organizacionais, através da modificação da cultura de organização.

Segundo Souza et al.  (2019) e Raimondi et  al.  (2019),  assim como descrito nos

resultados  deste  estudo,  predominaram  em  suas  pesquisas  participantes

profissionais do sexo feminino e integrantes da equipe de enfermagem e agentes

comunitários de saúde. Também, semelhante aos achados do referido estudo, para

Souza et al. (2019), ter de cinco a 12 anos de trabalho foi significativo para uma

cultura positiva. Os dados apresentados por Galhardi et al. (2018) se diferenciaram

do atual estudo, quanto ao tempo de serviço na unidade e a variação dos resultados,

sendo que 87 profissionais trabalham de dois meses a menos de três anos; 80, de

três a menos de 11 anos e 41, há 11 anos ou mais;  apenas 3, há menos de 2

meses, além de 21 não terem respondido.  E, semelhante ao que foi  encontrado

nesta avaliação, a grande maioria dos profissionais entrevistados em seu estudo

possuem carga horária de trabalho de 33 a 40 horas semanais.

Para  Raimondi  et  al.  (2019),  a  “avaliação  global”  foi  a  única  dimensão  que  se

apresentou negativamente entre todos os profissionais da APS. Diferentemente do

que foi encontrado no atual estudo, que apresentou uma percepção positiva maior

do que 60% em todas as perguntas da seção. Por outro lado, semelhante ao estudo,

as  dimensões  “serviço  de  saúde”  e  “comunicação  e  acompanhamento”

apresentaram-se positivamente entre todas as categorias profissionais. Notaram-se

problemas  relacionados  com  a  troca  de  informação  com  outras  instituições  no

estudo de Macedo et  al.  (2019)  e,  tal  qual  no respectivo estudo,  destacou-se a

farmácia; para Romero, González e Calvo (2016), o item também foi considerado

como uma área importante potencial de melhora. 

A seção D refere-se à comunicação e ao acompanhamento médico. Para Macedo et

al. (2019), na UBS, o item “A equipe deste serviço acredita que seus erros possam

ser  usados  contra  si”  apresentou  a  pior  avaliação  nesta  seção  com 52,2% dos
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participantes respondendo que os  erros  podem ser  usados contra  eles  próprios,

resultado próximo ao que foi encontrado na atual pesquisa (n=11; 61,1%). A seção E

está  relacionada  aos  gestores/administradores/líderes.  Assim  como  no  presente

estudo, observou-se alto índice de insatisfação dos profissionais nessa seção, uma

vez que a maioria das respostas foi “discordo totalmente” e “discordo” (MACEDO et

al, 2019). Falhas na comunicação entre os profissionais de saúde estão entre os

principais  fatores  de  contribuição  para  ocorrência  de  eventos  adversos  e,

consequentemente, diminuição da qualidade do cuidado (BAGNASCO et al., 2013).

Os profissionais prestadores de cuidados de saúde têm dificuldades de manter uma

comunicação que favoreça o trabalho em equipe e a continuidade dos cuidados em

saúde  intra  e  extra-hospitalar,  seja  por  falta  de  tempo,  escassez  de  pessoal,

ausência  de  padronização,  imperícia  ou  desconhecimento  da  importância  de  tal

ação  (OLINO  et  al,  2019).  A  comunicação,  quer  interprofissional,  quer  dos

profissionais  de  saúde  com  o  paciente,  foi  considerada  como  fator  contribuinte

preponderante  para  a  melhoria  da  segurança.  A  troca  de  informação  entre  os

médicos de família e os especialistas, o reforço do trabalho em equipe, as reuniões

regulares para discutir  casos clínicos, e a divulgação das práticas seguras foram

apontadas  como  medidas  facilitadoras  para  a  melhoria  da  comunicação

interprofissional (MARCHON; JUNIOR, 2014). 

Trazendo o que foi identificado por Romero, González e Calvo (2016) novamente, os

itens  “aprendizagem  organizacional”  e  “trabalho  em  equipe”  foram  consideradas

áreas fortes, assim como o ilustrado neste estudo; e os itens “aspectos relacionados

com a  segurança do paciente  e  qualidade”  e  “ritmo  e  carga de trabalho”  foram

consideradas  áreas  com um importante  potencial  de  melhora,  assemelhando-se

novamente  ao presente  estudo.  Segundo  Nogueira  e  Rodrigues  (2015),  um dos

principais fatores que contribuem para erros médicos, eventos adversos e, assim,

prejuízo  na  qualidade  do  cuidado,  são  as  falhas  no  trabalho  em  equipe  e  na

comunicação  entre  os  profissionais  de  saúde,  sendo  a  maneira  como  ocorre  a

comunicação entre os profissionais fundamental para um cuidado de saúde seguro.

Infelizmente, os profissionais prestadores de cuidados de saúde têm dificuldades de

manter uma comunicação que favoreça o trabalho em equipe e, consequentemente,

a  segurança do paciente.  Seja  por  diferenças hierárquicas,  poder  e  conflitos  no

contexto do trabalho, a comunicação acaba não sendo estabelecida como deveria,



19

fazendo  com  que  as  categorias  profissionais  atuem  em  paralelo  (NOGUEIRA;

RODRIGUES, 2015).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  presente  estudo  demonstrou  que  estabelecer  uma  cultura  de  segurança

construtiva,  com valores  compartilhados,  atitudes  e  comportamentos  seguros  na

prática diária são fatores importantes para aprimorar a segurança do paciente em

ambientes e equipes de cuidados primários. A comunicação, principalmente quando

referente  ao  erro,  é  uma área bastante  frágil  no  contexto  da  APS,  o  que pode

acarretar problemas no ambiente de trabalho, prejudicar a qualidade do cuidado e

na dinâmica de atendimento. 

Estudar a cultura de segurança na APS é buscar tornar o cuidado ao paciente cada

vez  mais  eficiente  e  seguro,  a  fim  de  minimizar  os  incidentes  e  reduzir  custos

desnecessários.  Os  achados  do  estudo  sugerem  que  devem  ser  reorganizados

processos de trabalho, que a comunicação intersetorial deve ser melhorada, além da

comunicação para com os gestores, a fim de desmistificar a ocorrência dos erros e a

maneira como essa deve ser abordada. 

Nesse sentido, é necessário o diálogo sobre o tema entre a equipe e no contexto da

realidade  da  instituição,  envolvendo  toda  a  equipe  multiprofissional,  para  que

estejam cientes do seu papel na prevenção dos incidentes durante a assistência. É

interessante  que  seja  viabilizado  o  emprego  de  indicadores  que  tenham  como

finalidade avaliar a gestão do cuidado, para que a situação do serviço de saúde seja

entendida  e  discutida  pelos  profissionais  atuantes  no  local.  Essas  medidas

possibilitariam a melhoria do cuidado prestado ao paciente que, associada a ações

intervencionistas,  resultariam na elaboração de planos de ação que reduzam as

fragilidades  observadas.  Por  fim,  este  estudo  contribuiu  para  a  percepção  da

importância de a cultura de segurança ser mais investigada no contexto da APS e da

formação de um Núcleo de Segurança do Paciente nesse mesmo contexto.
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