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RESUMO

A preocupação com os erros humanos no campo da saúde não é recente e não apresenta uma solução fácil para uma problemática complexa. As 
políticas de Segurança do Paciente e Qualidade em Saúde vêm produzindo orientações e estratégias para enfrentar um problema que é inerente à 
condição humana. “Errar é humano”. Esta máxima nos coloca em uma dialética de êxito e medo. A inquietação com a qualidade e segurança do 
paciente está em todas as ações de saúde, podendo ser considerada como elemento determinante e estruturante das Políticas de Atenção Básica. 
Neste âmbito, incentivar a criação de uma cultura de aprendizagem baseada em práticas, possibilita a promoção de uma cultura justa que 
incentive a inovação e reduza os prejuízos causados por comportamentos inadequados. Este trabalho teve o objetivo de realizar uma investigação 
sobre a cultura de orientação ao erro em estudantes de um curso de especialização em Saúde da Família, de uma Universidade privada no Rio de 
Janeiro. A finalidade foi realizar um levantamento inicial para posterior teste de hipóteses da pesquisa de doutorado sobre o tema em 
andamento. Para a coleta de dados foi aplicado o Questionário de Orientação para o Erro (EOQ) disponível em português e com pequenas 
adaptações do original do português de Portugal para o brasileiro. Para o tratamento dos dados e análise foi utilizada estatística de medidas de 
tendência central (média e moda) e de dispersão relativa (desvio padrão e variância). Neste levantamento participaram 52 alunos de pós-
graduação, sendo 33 enfermeiros e 19 de outras habilitações da área de saúde, a saber, serviço social, médico, psicólogo, fisioterapeuta, agente 
comunitário de saúde.  Sem desconsiderar nenhuma dimensão da ferramenta, neste estudo nos detemos apenas em duas dimensões: tensão do 
erro, que trata das emoções associadas ao erro, ele avalia o receio e o medo da ocorrência de erros e o encobrimento dos erros que faz 
referência aos aspectos culturais de evitação da culpabilização do erro. A hipótese central é que a cultura de orientação do erro, nas dimensões 
tensão do erro e encobrimento do erro, afeta mais os profissionais de enfermagem do que os outros profissionais de saúde que também atuam 
na Atenção Básica. Encontramos nos resultados, que 52% dos respondentes apresentam predominância do medo de errar independente do setor 
atuante, público ou privado.  No levantamento efetuado, encontramos algumas percepções distintas quanto o tema do  compartilhamento do 
erro. Embora afirmem que preferem não manter os erros em sigilo (61%), quando a questão é a punição a partir do compartilhamento do erro, 
44% respondem que os colaboradores podem eventualmente ser punidos. Esta avaliação reforça que a percepção do ambiente de medo e de 
punição ainda é muito forte. Portanto, mais uma hipótese nesta teia de complexidade se apresenta para análises posteriores: a ausência de 
relações de confiança nos parceiros e nas respectivas equipes favorece o medo de errar. As respostas dos participantes revelam que apesar das 
politicas de Qualidade e Segurança do Paciente e das várias pesquisas existentes sobre o tema, ainda é necessário aprofundar os trabalhos nesta 
temática, especialmente nos aspectos comportamentais associados ao medo de errar. As respostas encontradas reforçaram a idéia da tendência 
a “ocultação” dos erros para evitar sanções ou punições. Embora apresentando correlação positiva entre as categorias profissionais ficou 
demonstrado que há maior tensão do erro nos profissionais de enfermagem e por outro lado apresenta-se uma percepção negativa quanto ao 
encobrimento dos erros nos demais profissionais. Este ponto é critico para a compreensão da importância da interação das equipes e das práticas 
compreendidas na visão sistêmica de que um erro é consequência não intencional, mas produto de um sistema de encobrimentos de erros.
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