
E-mail para contato: cintiadelimagarcia@hotmail.com IES: ESTÁCIO FMJ

Autor(es): Cintia de Lima Garcia; Janaine de Souza da Paz; Joice Fabrício de Souza; Italla Maria Pinheiro Bezerra; Luiz Carlos de 
Abreu

Palavra(s) Chave(s): Cultura; Segurança do Paciente; Pediatria.

Título: CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM HOSPITAIS PEDIÁTRICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, 
NORDESTE DO BRASIL

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

A segurança do paciente tem sido considerada como um dos maioires desafios para a qualidade da assistência em saúde. No mundo, estudos tem 
evidenciado elevados índices de eventos adversos que contribuem para piora do quadro do paciente e morbimortalidade. As crianças, por não 
participarem ativamente do cuidado, sofrem três vezes mais eventos adversos quando comparados aos adultos. Para mudança desse cenário, 
desenvolver a cultura de segurança do paciente é fundamental. Nesse modelo, propõem-se um ambiente de comunicação aberta, analise 
sistêmica dos erros, apoio ao profissional e aprendizado diante dos eventos adversos ocorridos. Objetivo: Analisar a cultura de segurança do 
paciente em hospitais pediátricos. Método: Pesquisa quantitativa realizada com profissionais de saúde que atuam na assistência direta a criança 
hospitalizada em três instituições da Região Metropolitana do Cariri, Interior do Ceará, Brasil. Os dados foram coletados entre setembro de 2017 
e fevereiro de 2018, mediante a aplicação do questionário da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), intitulado Hospital Survey on 
Patient Safety Culture - HSOPSC traduzido para o Português e adaptado da versão original em inglês. Esse instrumento avalia 12 dimensões de 
cultura de segurança do paciente, e incorpora uma escala sociopsicológica - técnica de escala de Likert, com uma variação em 5 graus de 
percepção que vai de “Discordo fortemente” a “Concordo fortemente” e de “Nunca” a “Sempre”. Foram consideradas “áreas fortes da segurança 
do paciente” no hospital aquelas cujos itens escritos positivamente obtiveram 75% de respostas positivas (“concordo totalmente” ou 
“concordo”), ou aquelas cujos itens escritos negativamente, obtiveram 75% das respostas negativas (“discordo totalmente” ou “discordo”). De 
modo semelhante, “área frágeis da segurança do paciente” e que necessitam melhoria foram consideradas aquelas cujos itens obtiveram 50% ou 
menos de respostas positivas. Os aspectos éticos e legais foram respeitados, e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, com parecer número 1.935.510 Resultados: Participaram da pesquisa 148 profissionais, 128 do sexo feminino, 20 do sexo masculino, 
média de idade 34,5 anos, 21 médicos, 31 enfermeiros, 86 técnicos de enfermagem e oito fisioterapeutas. A maioria (63.5%) atuavam na clínica 
pediátrica, 16.2% atuavam na emergência e 20,3% na unidade de terapia intensiva. Das doze dimensões de cultura de segurança do paciente 
analisadas, apenas três (“aprendizado organizacional e melhoria mutua”, “trabalho em equipe dentro das unidades” e “passagens de 
plantão/transferências internas) não foram classificadas como frágeis pela maioria dos participantes. As dimensões mais frágeis foram “resposta 
não punitiva ao erro” (89% dos profissionais), “adequação profissional” (73%), “abertura para comunicação” (70,3%) e “frequência de erros 
relatados” (69,6%). Com base nisso, percebe-se que a resposta não punitiva ao erro é uma área que necessita de melhoria imediata, uma vez que, 
essa sensação impede o relato dos erros ocorridos na assistência. A notificação dos eventos adversos é fundamental para a cultura de segurança 
do paciente, a partir do perfil dos incidentes ocorridos, é possível a implementação de estratégias que melhorem a segurança das instituições. A 
abertura para comunicação também está fragilizada nos hospitais estudados, isso impede os trabalhadores de discutirem questões que afetem 
negativamente os pacientes, e até mesmo de questionar questões identificadas no dia-a-dia que precisem de melhoria. A maioria também 
apontou a adequação profissional como uma área frágil, ou seja, os participantes sentem-se sobrecarregados diante das suas funções e das horas 
trabalhadas. Conclusão: A cultura de segurança do paciente em instituições de atenção a criança é considerada frágil, e, portanto, necessitam de 
melhoria imediata.
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