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Introdução: As organizações hospitalares configuram-se, cada vez mais, em ambientes 

complexos e vulneráveis, e, desta forma, torna-se imprescindível que os seus processos de 

trabalho busquem se aperfeiçoar com foco na segurança do paciente. Avaliar o status da cultura 

de segurança em uma organização hospitalar permite identificar questões prospectivas relevantes 

para a segurança nos processos de trabalho e permite vislumbrar melhorias a serem implantadas 

para fortalecer a qualidade e segurança da assistência prestada1. Objetivos: Avaliar a percepção 

de trabalhadores atuantes em um hospital público no extremo oeste catarinense acerca da cultura 

de segurança do paciente por meio do Hospital Survey on Patient Safety Culture. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa desenvolvido com 238 

trabalhadores de um hospital público no extremo oeste catarinense de setembro à dezembro de 

2018. Os dados coletados foram por meio de questionário estruturado composto pelo Hospital 

Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC)2, versão em português, que abrange 12 dimensões da 

cultura de segurança do paciente, pelas quais possibilitam identificar os aspectos positivos e as 

áreas/setores que necessitam de melhorias. Utilizou-se o programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 para as análises estatísticas, a qual contou com auxílio 

de uma profissional estatisticista. Os dados quantitativos foram analisados por meio da média e 

do desvio padrão e mediana e amplitude interquartílica. A normalidade dos dados foi analisada 

pelo teste de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smimov. Foram considerados significativos os dados 

com valor de p bicaudal menor ou igual a 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Udesc sob número 2.812.377 em 10 de agosto de 2018. Resultados/discussões: 

Cultura de segurança é o produto de valores individuais e de um grupo, atitudes, percepções, 

competências e padrão de comportamento que determinam o compromisso, o estilo e a 

proficiência da administração de uma organização saudável e segura. As instituições hospitalares 

têm incorporado ações em prol da cultura do paciente com o objetivo de oferecer assistência de 

excelência, diminuir custos e assegurar satisfação. A avaliação da cultura de segurança do 

paciente permite reconhecer potencialidades e fragilidades que nortearão ações de melhorias de 

modo a construir uma cultura positiva e forte dentro das instituições de saúde. No que tange às 

características dos participantes houve predomínio de indivíduos com ensino médio completo 

(34,0%), atuantes como técnicos de enfermagem (39,9%), do sexo feminino (71,4%), com idade 

entre 21 a 40 anos (67,6%), em atividade no hospital de um a cinco anos (50,0%), com carga 

horária de 40 horas/semana ou mais (64,3%) e, que mantem contato direto com o paciente 
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(63,4%). Quanto a unidade de trabalho no hospital, os participantes discordam que “Temos 

profissionais suficiente para dar conta da carga de trabalho” (44,1%), Concordam que “Quando 

um evento é relatado, parece que o foco recai sobre a pessoa e não sobre o problema” (45,4%) e 

“Os profissionais se preocupam que seus erros, enganos ou falhas sejam registrados em suas 

fichas funcionais” (53,8%). Quanto ao supervisor/chefe, os participantes concordam que “Elogia 

quando vê um trabalho realizado de acordo com os procedimentos estabelecidos de segurança do 

paciente” (50,0%), “Leva em consideração as sugestões dos profissionais para a melhoria da 

segurança do paciente” (57,6%), “Sempre que a pressão aumenta, quer que trabalhemos mais 

rápido, mesmo que isso signifique “pular etapas” (16,8%) e “Não dá atenção suficiente aos 

problemas de segurança do paciente que acontecem repetidamente” (15,5%). No caso da 

comunicação, os participantes afirmam que “Os profissionais tem liberdade para dizer ao ver algo 

que pode afetar negativamente o cuidado do paciente” (50,8%), “Nós somos informados sobre os 

erros que acontecem nessa unidade” (49,6%), “Nesta unidade, discutimos meios de prevenir erros 

evitando que eles aconteçam novamente” (57,6%), que “os profissionais têm receio de perguntar, 

quando algo parece não estar certo” (35,7%). Em relação a frequência de eventos relatados, os 

achados demonstram que “Quando ocorre erro, engano ou falha, mas ele é percebido e corrigido 

antes de afetar o paciente, ele é relatado” (14,7%), “Quando não há risco de dano ao paciente” ele 

é relatado (11%) e, “Quando ocorre erro, engano ou falha, que poderia causar danos ao paciente, 

mas não causou” raramente é relatado (9,7%). Os participantes avaliaram a segurança do paciente 

na sua unidade de trabalho no hospital através de uma nota e consideraram a segurança muito boa 

(46,2%), regular (26,1%), não responderam (13,9%) e excelente segurança na unidade de atuação 

(7,6%). Ao avaliar o hospital, sinalizaram que “O processo de cuidado é comprometido quando 

um paciente é transferido de uma unidade para outra” (33,2%), “É comum a perda de 

informações importantes sobre o cuidado do paciente durante as mudanças de plantão ou de 

turno” (42%), “Com frequência ocorrem problemas na troca de informações entre as unidades do 

hospital” (38,2%), “As ações da direção do hospital demonstram que a segurança do paciente é a 

principal prioridade” (50,4%). Ainda, os participantes foram inqueridos sobre o número de 

relatórios de eventos que preencher e apresentou nos últimos 12 meses e sinalizaram que nenhum 

evento (25,2%), não respondeu (19,7%), de um a dois relatórios (17,2%) e três ou mais relatórios 

de eventos (37,8%). Nos comentários gerais sobre segurança do paciente, erro ou relato de evento 

adverso no hospital, os participantes abordaram a falta de efetivos (19,3%), pressão no trabalho 

(11,3%) e sobrecarga laboral (6,7%). Conclusão: Os resultados sinalizam uma cultura de 

segurança institucional satisfatória com potencial de melhorias nas diferentes dimensões 

analisadas.   
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