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RESUMO
O objetivo deste estudo foi sistematizar o conhecimento produzido acerca da cultura
de  segurança  do  paciente  percebido  por  profissionais  de  saúde  que  atuam em
unidades  de  terapia  intensiva.  O  método  de  pesquisa  utilizado  foi  a  revisão
integrativa da literatura. Foram utilizadas as bases de dados MEDLINE, LILACS,
IBESC e  BDENF-Enfermagem,  e  os  descritores  “Cultura  de  Segurança and
Segurança do Paciente and Pessoal da Saúde and Unidades de Terapia Intensiva”.
Os  artigos  avaliados  referem-se  ao  período  de  2015  a  2019,  disponíveis  em
português,  inglês  e  espanhol.  Por  fim,  foram  selecionado  nove  artigos.  As
publicações evidenciaram a existência de informações pertinentes sobre o tema.
Concluindo, os  profissionais  devem  ser  atualizados  quanto  às  expectativas
referentes a cultura de segurança, e quanto as ações que promovam a segurança e
o trabalho em equipe contribuem para a percepção de segurança do paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura de Segurança, Segurança do Paciente, UTI.
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PATIENT SAFETY CULTURE PERCEIVED BY HEALTH PROFESSIONALS
WORKING IN INTENSIVE CARE UNITS

ABSTRACT
The aim of this study was to systematize the knowledge produced about the safety
culture of the patient perceived by health professionals who work in intensive care
units.  The research method used was the integrative review of the literature. We
used  the  databases  MEDLINE,  LILACS,  IBESC  and  BDENF-Nursing,  and  the
descriptors "Culture of Safety and Patient Safety and Health Personnel and Units of
Intensive  Care".  The  articles  evaluated  refer  to  the  period  from  2015  to  2019,
available in Portuguese, English and Spanish. Finally,  nine papers were selected.
The publications evidenced the existence of pertinent information on the subject. In
conclusion, professionals should be updated regarding safety culture expectations,
and  how  actions  that  promote  safety  and  teamwork  contribute  to  the  patient's
perception of safety.
KEYWORDS: Safety Culture, Patient Safety, ICU.

INTRODUÇÃO
Cultura é conhecida como um conjunto de valores expressos em informações

simbólicas, o modo de pensar, sentir e agir, que atribuem sentidos, para construir a
identidade  de  uma  organização  ou  grupos  sociais,  agindo  como  elemento  de
comunicação  e  consenso.  A  cultura  de  uma  forma  geral,  não  depende  só  da
educação  escolar,  envolve  também  aspectos  sociais  relacionados  à  formação,
valores  e  princípios  que  se  formam na  estrutura  familiar,  mas  que pode  sofrer
influências do meio social em que o indivíduo está inserido (ANTUNES, 2018). 

A abordagem da segurança do paciente no ambiente hospitalar, associada à
busca pela melhoria da qualidade da assistência das instituições de saúde, vem
adquirindo força nos últimos anos. O conceito de segurança do paciente se refere à
diminuição até um mínimo aceitável do risco de danos desnecessários relacionados
ao cuidado em saúde. Esse dano ocorre quando há prejuízo na estrutura ou função
do  corpo  ou  qualquer  efeito  daí  resultante,  como  doença,  incapacidade,  lesão,
sofrimento ou morte. Nesse caso, são denominados de eventos adversos (WHO,
2019). O desenvolvimento de uma cultura de segurança do paciente foi uma das
recomendações feitas pelo Institute of Medicine (IOM) para ajudar as instituições de
saúde a melhorar a segurança (GOMIDES et al., 2019).

Dessa maneira, a cultura de segurança, em uma configuração simples, pode
ser definida como os eventos ligados a segurança, os quais são praticados em um
determinado local, abrangendo os valores, as crenças e a maneira como ocorre esta
interação com a estrutura da organização,  visando influenciar  hábitos,  atitudes e
comportamentos, o que sempre resulta em transformações continuas de acordo com
o tempo, geração e região (LIMA; LIMA, 2017). 

O alcance de uma cultura de segurança requer compreensão destes valores,
além das crenças, das normas e das atitudes sobre o que é importante em uma
instituição  e  que  costumes  e  comportamentos  relacionados  à  segurança  são
confiados, tolerados e ressarcidos pelos colaboradores (LEMOS et al., 2018). 

Para  a  efetiva  cultura  de  segurança  é  necessário  atuar  na  cultura
organizacional  da  instituição e  com o comprometimento  dos gestores  mostrando
através de treinamento, metas de desempenho, regras, procedimentos, controles e
acompanhamentos,  além  de  disciplina  operacional  e  de  redução  de  desvios
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comportamentais.  Passar  a  ter  um  olhar  voltado  para  o  conhecimento,
comprometimento e padronização de atividades, o reconhecimento de pessoas é
valorizado.  Focar  no  trabalho em equipe através  de ajuda e proteção mútua.  O
comportamento seguro, então, é a capacidade de identificar e controlar os riscos
numa atividade,  de  forma a  reduzir  a  possibilidade  de  ocorrências  acontecerem
(LIMA; LIMA, 2017).  

Unidades  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  destinam-se  ao  atendimento  de
pacientes críticos que exigem cuidados complexos e especializados, realizados por
uma  equipe  multiprofissional  e  interdisciplinar.  Nestas  unidades  a  segurança  do
paciente merece atenção diferenciada, já que os pacientes estão mais vulneráveis
aos eventos adversos devido à gravidade de suas doenças e à maior necessidade
de cuidados específicos (SANTOS et al., 2018).  

Assim, objetivou-se sistematizar o conhecimento produzido acerca da cultura
de segurança  do  paciente,  percebida  por  profissionais  de  saúde que atuam em
unidades de terapia intensiva. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Tratou-se de uma Revisão Integrativa (RI) da literatura, que contribuiu para o

processo de estruturação e análise dos resultados, visando a compreensão do tema
a partir de estudos originais executados por meio de seis fases. São: 1. Identificação
do tema e seleção da pergunta norteadora; 2. Definição dos critérios de inclusão e
seleção de  amostras;  3.  Representação dos  estudos  selecionados em figura;  4.
Análise crítica dos achados; 5. Interpretação dos resultados; e 6. Conclusão com a
evidência encontrada (SOUSA et al., 2017).

Diante  disso,  utilizou-se  a  estratégia  PICO,  acrônimo  para  “P”  paciente,
Intervenção, Comparação e Resultado (traduzido de ‘Outcomes’), para elaborar a
pergunta norteadora, assim constituída: Como é percebida a cultura de segurança
dos  pacientes  por  profissionais  de  saúde  que  atuam  em  unidades  de  terapia
intensiva? 

Para  a  estratégia  de  identificação  e  seleção  dos  estudos,  foram buscadas
publicações  indexadas  nas  bases  de  dados  Medical  Literature  Analysis  and
Retrieval System Online  (MEDLINE),  Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde
(IBESC)  e  Banco de Dados em Enfermagem (BNENF-Enfermagem).  A pesquisa
ocorreu entre 10 de junho e 14 de junho de 2019.

Nas referidas bases foram inseridos os Descritores Controlados em Ciências
da Saúde (DeCS) que retratassem o objeto de estudo, acrescidos de marcadores
booleanos, a saber: “Cultura de Segurança and Segurança do Paciente and Pessoal
da Saúde and Unidades de Terapia Intensiva”.  Adotou-se os critérios de inclusão:
artigos originais, disponíveis na íntegra, gratuitos, nos idiomas inglês, português e
espanhol, e publicados no período de 01 de janeiro do 2015 à 09 de junho de 2019.
Excluíram-se os artigos repetidos nas bases de dados. Posteriormente aos artigos
selecionados, realizou-se a busca manual (hand search) a fim de ampliar a busca
por produções sobre o tema. A trajetória metodológica da referida busca pode ser
visualizada na figura abaixo (Figura 1).
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FIGURA 1 – Fluxograma de Seleção de Artigos.

Fonte: Os autores (2021) 

Posteriormente os artigos foram organizados em um quadro (Quadro 1) com as
informações de interesse extraídas, como: autoria, ano, base de dados, idioma, título
do artigo, delineamento do estudo, nível de evidência, país de origem, resultados e a
síntese de conclusões. 

Para  avaliar  o  nível  de  evidência  dos  estudos,  considerou-se  Nível  I  para
metanálises com estudos controlados; Nível II para estudos experimentais individual;
Nível  III  para  estudos  quase-experimentais,  não  randomizados,  controlados,  ou
casos  controle;  Nível  IV  para  estudos  não  experimentais,  pesquisa  descritiva,
qualitativa ou estudo de caso; Nível V para relatórios de casos ou dados obtidos
sistematicamente; Nível VI para opiniões de autoridades respeitadas baseados em
experiências clínicas, opinião de órgãos de regulamentação e comitês de peritos
(SOUSA et al., 2017). 

RESULTADOS
No presente trabalho analisou-se nove artigos, e a síntese dos dados extraídos

foi organizada em um quadro. Em relação aos anos de publicação dos artigos, os
mesmos  apresentaram  a  seguinte  distribuição:  2015  (22,2%/2),  2016  (44,4%/4),
2017 (22,2%/2), 2018 (11,1%/1). Foi observado que no ano de 2019 não houveram
publicações de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos, e o ano de 2016
apresentou  o  maior  número  de  publicações.  Encontrou-se  nas  bases  de  dados
MEDLINE, sete artigos (7/77,8%), na base de dados LILACS, um artigo (1/11,1%), e
na base de dados IBESC, um artigo (1/11,1%). Destaca-se a relevância da base de
dados MEDLINE, onde foi encontrado o maior número de publicações. 

Em relação à análise do nível de evidência dos trabalhos selecionados, 77,8%
(7)  dos  artigos  selecionados  tiveram  nível  IV,  sendo  considerados  estudos  não
experimentais, pesquisa descritiva, qualitativa ou estudo de caso, seguindo, 22,2%
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(2) nível III, classificado como estudos quase-experimentais como grupo único, não
randomizado, controlado, com pré e pós-teste, ou estudos tipo caso controle.

Os países de origem dos estudos ficaram assim distribuídos: 33,3% (3) nos
Estados Unidos da América, 22,2% (2) na China, 11,1% (1) no Reino Unido, 11,1%
(1) na Noruega, 11,1% (1) na Espanha, e 11,1 (1) no Brasil.  O maior número de
publicações americanas pode estar relacionado com a base de dados MEDLINE,
visto  que  esta  é  uma  base  de  dados  bibliográficos  da  Biblioteca  Nacional  de
Medicina dos Estados Unidos da América. Os artigos foram organizados no quadro
1 com as informações de interesse extraídas, apresentados a seguir.

DISCUSSÃO
Através da análise dos resultados apresentados, uma das evidências obtidas

refere-se a variedade de conceitos sobre a responsabilidade pessoal de minimizar
riscos. Os autores D’Lima et al. (2018) relatam que os profissionais de saúde têm
conceitos  variados  sobre  os  limites,  início  e  término,  da  sua  responsabilidade
pessoal para minimizar o risco, o que é chamado de “horizontes de risco”. Estes
horizontes podem afetar o comportamento do profissional de saúde dentro e fora da
UTI  independentemente  da  função  exercida  pelo  mesmo,  porém  esse
comportamento pode sofrer mudanças ambientais e influência da equipe. Portanto,
há implicações de relacionamentos, gerenciamento, e liderança em UTIs, podendo
estes  fatores,  afetar  a  percepção  de  cultura  de  segurança  dos  pacientes  por
profissionais de saúde que atuam em UTIs. 

A  pesquisa  realizada  por  Tarling  et  al. (2017)  aponta  que  existe  diferença
significativa de percepção de clima de segurança em diferentes contextos clínicos.
Foi sugerido que essas diferenças estão associadas à gravidade ou complexidade
da condição do paciente, alta rotatividade de pacientes ou complexidade tecnológica
dos cuidados prestados pela unidade. 

Apesar  do  crescente  reconhecimento  da  importância  da  comunicação  para
proteger a segurança do paciente em cuidados críticos, pouca pesquisa foi realizada
nesta área em UTI. Além disso, foi percebido no estudo que enfermeiros e médicos
apresentam diferentes percepções de comunicação, sendo necessária a criação de
uma atmosfera de segurança e igualdade em que os membros da equipe se sintam
confiantes em expressar suas opiniões pessoais sem medo de represália. Ou seja, é
necessário incentivar a comunicação pelos membros da equipe, independentemente
da sua posição (NG et al., 2017).  

O estudo realizado por Ling et al. (2016) reforça que a cultura de segurança do
paciente é um aspecto integrante do bom padrão de atendimento. Acredita-se que a
boa cultura de segurança do paciente pode ser um pré-requisito para assistência
médica  segura.  No  entanto,  há  pouca  evidência  que  comprova  se  a  educação
continuada para os profissionais de saúde pode melhorar a cultura de segurança do
paciente. Portanto, os autores propuseram uma pesquisa com o objetivo de avaliar o
impacto  de  um curso  sobre  segurança do paciente  na  cultura  de segurança do
paciente. O estudo demonstrou que o curso pode estar associado ao aprimoramento
em vários domínios na cultura de segurança do paciente na UTI. 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.19 n.39; p. 78             2022



 QUADRO  1 – Extração de informações dos estudos selecionados, Brasil, (2019). 

Autor
Ano
Base de 
Dados
Idioma

Título Delineamento do
Estudo
Nível de 
Evidência 
País de Origem

Resultados Síntese das Conclusões

- D’Lima et 
al.  
- 2018
- MEDLINE 
- Inglês 

Percepções de 
Risco e 
Segurança na 
UTI: Um Estudo
Qualitativo dos 
Processos 
Cognitivos 
Relacionados 
ao Pessoal 

- Estudo 
qualitativo  
- Nível IV
- USA

Quatro temas (indivíduo, equipe, 
unidade e organizacional) foram 
identificados. A prestação de 
cuidados individuais foi 
influenciada pela postura 
pragmatista versus perfeccionista 
dos indivíduos e dinâmica de 
equipe pelo conceito de equipe “A” 
e tensões interdisciplinares. As 
percepções de segurança giravam 
em torno da importância de 
alcançar um “equilíbrio dinâmico” 
influenciado pela carga das 
circunstâncias predominantes e 
pelo estado clínico dos pacientes. 
Organizacionalmente, as 
percepções de risco dos 
profissionais afetaram sua 
disposição de assumir 
responsabilidade pessoal por 
interações além a unidade.

Este estudo baseou-se em pesquisas 
cognitivas, especificamente teorias de 
dissonância cognitiva, segurança psicológica 
e conscientização para explicar como os 
processos cognitivos dos profissionais 
impactaram os comportamentos na UTI. Os 
resultados podem ter implicações para 
relacionamentos, gestão e liderança na UTI. 
Primeiro, a prestação de cuidados ao paciente
pode ser afetada pela abordagem 
perfeccionista ou pragmática dos 
profissionais. O trabalho em equipe dos 
perfeccionistas pode ser comprometido e eles 
podem experimentar dissonância cognitiva e 
subsequente isolamento/estresse. Em 
segundo lugar, a segurança psicológica em 
uma equipe pode ser melhorada dentro dos 
limites de uma equipe “A” percebida, mas 
diminuída por tensões interdisciplinares. 
Terceiro, contra intuitivamente, uma maior 
consciência “situacional” para alguns 
indivíduos aumentou seu estresse e 
ansiedade. Por fim, os resultados sugerem 
que os profissionais têm conceitos variados 
de onde começa e termina sua 
responsabilidade pessoal de minimizar o 
risco, o que denomina-se “horizontes de risco”
e que esses horizontes podem afetar seu 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.19 n.39; p. 79             2022

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:


comportamento dentro e fora da unidade.
-  Tarling 
et al. 
-2017
- MEDLINE
- Inglês

Comparando o 
clima de 
segurança para 
enfermeiros que
trabalham em 
salas de 
cirurgia, 
cuidados 
intensivos e 
áreas de 
enfermaria no 
Reino Unido: 
um estudo de 
métodos mistos 

- Estudo 
transversal  
- Nível IV
-  United Kingdom

A CFA indicou que houve um bom 
ajuste do modelo em alguns 
critérios (x2=1683.699, df=824, 
p<0.001; χ2/df=2.04; root mean 
square error of 
approximation=0.058) mas um 
ajuste menos aceitável no índice 
de ajuste comparativo que é 0,804.
Houve diferença estatisticamente 
significativa entre as 
especialidades clínicas no 
comprometimento da gestão 
(F(4,266)=4.66, p=0.001). 
Enfermeiros que trabalham em 
salas de cirurgia tiveram 
pontuações mais baixas em 
comparação com áreas de 
enfermaria e também relataram 
percepções negativas sobre 
gerenciamento em seu grupo focal.
Houve variação significativa nos 
escores de comunicação entre 
especialidades clínicas 
(F(4,266)=2.62, p=0.035) mas 
nenhuma das comparações 
pareadas alcançou significância 
estatística. A análise temática 
identificou temas de fatores 
humanos, manejo clínico e 
proteção de pacientes. O sistema e
o lado humano do cuidar foi 
identificado como meta-tema. 

Os resultados sugerem que o SCQ tem 
alguma utilidade, mas requer mais 
exploração. Os achados indicam que a 
segurança na prática de enfermagem é uma 
interação complexa entre os sistemas de 
segurança e os aspectos sociais e 
interpessoais da prática clínica. 

- Ng et al. 
 -2017

Cultura de fala 
em uma 

-  Um design de 
métodos mistos 

Os membros da equipe da UTI 
participantes tiveram percepções 

Criar uma atmosfera de segurança e 
igualdade em que os membros da equipe se 
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- MEDLINE
- Inglês

unidade de 
terapia intensiva
em Hong Kong: 
uma pesquisa 
transversal 
explorando as 
percepções de 
abertura de 
comunicação de
médicos e 
enfermeiros 
chineses

com quantitativos 
e qualitativos 
sequenciais 
- Nível IV
- China

semelhantes de sua abertura à 
comunicação. No entanto, os 
médicos responderam mais 
positivamente do que os 
enfermeiros a muitos aspectos da 
abertura da comunicação. Os dois 
grupos também tinham percepções
diferentes de falar. Os funcionários
da UTI entrevistados que 
indicaram um alto nível de abertura
de comunicação relataram que 
seus principais motivos para se 
manifestar foram buscar e 
esclarecer informações, o que foi 
conseguido por meio de perguntas.
Outros fatores percebidos para 
influenciar a motivação para falar 
incluíram antiguidade, 
relacionamentos e familiaridade 
com os casos dos pacientes. 

sintam confiantes para expressar suas 
opiniões pessoais sem medo de represálias 
ou constrangimentos é necessário para 
estimular os membros da equipe da UTI, 
independentemente de sua posição, a se 
manifestar. Como a harmonia e a preservação
da face são valorizadas na cultura chinesa, é 
desejável treinar enfermeiros e médicos para 
falar, concentrando-se em fatores e valores 
humanos, em vez de simplesmente abordar a 
gestão de conflitos. 

- Ling et al. 
-2016
- MEDLINE
- Inglês

O efeito de um 
curso de sala de
aula invertida 
disponível 
gratuitamente 
na cultura de 
segurança do 
paciente dos 
profissionais de 
saúde: um 
estudo 
prospectivo 
controlado 

- Estudo 
prospectivo 
controlado
- Nível III
- China 

Foram distribuídos 127 
questionários nos dois hospitais 
com uma taxa de resposta geral de
74,8% (95 respondentes). Após o 
curso de segurança, a UTI A 
melhorou significativamente no 
trabalho em equipe dentro das 
unidades hospitalares (P=0,008) e 
no suporte da gestão hospitalar 
para a segurança do paciente 
(P<0,001), mas diminuiu a 
frequência de relatos de erros em 
comparação com a pesquisa inicial
(P=.006). No geral, a equipe da 
UTI A mostrou um aumento 

O estudo demonstra que um curso de curta 
duração estruturado e reprodutível sobre 
segurança do paciente pode estar associado 
a um aprimoramento em vários domínios da 
cultura de segurança do paciente em UTI. 
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significativamente maior nas 
respostas positivas em cinco 
domínios do que a equipe da UTI 
B. Os dados agrupados indicaram 
que a cultura de segurança do 
paciente era mais pobre nas duas 
UTIs do que a UTI média no banco
de dados da Agency for Healthcare
Research and Quality, tanto em 
geral e em todos os domínios 
individuais, exceto suporte de 
gestão hospitalar para segurança 
do paciente e transferências e 
transições hospitalares.

-  Sheth et al.
- 2016
- MEDLINE 
- Inglês

Mudanças na 
cultura de 
eficiência e 
segurança após
a integração de 
um processo de
transferência 
suportado pelo 
I-PASS 

- Estudo de 
coorte 
prospectivo
- Nível III
- USA

O tempo entre a transferência 
verbal e a transferência do 
paciente diminuiu desde a linha de 
base (397 ± 167 minutos) até o 
período pós-intervenção (24 ± 21 
minutos) (P<0,01). A porcentagem 
de escores positivos para o 
domínio de 
transferência/transições de uma 
pesquisa nacional de cultura de 
segurança melhorou (39,8% vs 
15,2% e 38,8% vs 19,6%; P= 0,005
e 0,03, respectivamente). A 
satisfação do provedor melhorou 
em relação às informações 
transmitidas (34% a 41%; P=0,03), 
tempo de transferência (5% a 34%;
P<0,01) e experiência geral (3% a 
24%; P<.01). A satisfação da 
família melhorou para várias 
questões, incluindo: "satisfação 

A implementação de um processo de 
transferência multidisciplinar com suporte do I-
PASS para pacientes transferidos da UTI 
cardiovascular para a unidade de cuidados 
agudos resultou em melhor eficiência de 
transferência, pontuações de cultura de 
segurança e satisfação de profissionais e 
familiares. 
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com as informações transmitidas" 
(42% a 70%; P=0,02), 
"oportunidades para fazer 
perguntas" (46% a 74%; P<0,01) e 
"Conhecimento da equipe de 
Cuidados Agudos sobre os 
problemas do meu filho” (50% a 
73%; P=0,04). Não foram 
observadas diferenças nas taxas 
de reinternação, chamadas da 
equipe de resposta rápida ou 
mortalidade. 

- Vifladt et al.
- 2016
- MEDLINE
- Inglês 

Mudanças na 
cultura de 
segurança do 
paciente após 
reestruturação 
de unidades de 
terapia 
intensiva: dois 
estudos 
transversais

- Dois estudos 
transversais 
- Nível IV
- Norway

Nos momentos 1 e 2, participaram 
217/302 (72%) e 145/289 (50%) 
enfermeiros. A reestruturação 
esteve negativamente associada à 
mudança da cultura de segurança, 
em especial, das dimensões da 
cultura de segurança no âmbito da 
unidade. As dimensões mais 
vulneráveis à reestruturação foram 
expectativas dos gestores e ações 
de promoção da segurança, 
trabalho em equipe nas unidades 
hospitalares e pessoal. 

Neste estudo, a reestruturação das unidades 
de terapia intensiva foi associada a um 
impacto negativo na cultura de segurança. Na 
reestruturação, a gestão deve estar 
particularmente atenta às mudanças nas 
dimensões da cultura de segurança, 
expectativas do gestor e ações que 
promovam a segurança, o trabalho em equipe
nas unidades hospitalares e o quadro de 
pessoal. 

- Profit et al. 
- 2016
- MEDLINE
- Inglês 

Comparando o 
trabalho em 
equipe da UTIN 
e o clima de 
segurança em 
dois 
instrumentos de
pesquisa 
comumente 
usados

- Estudo de 
pesquisa 
transversal 
- Nível IV
- USA

Encontramos variação significativa 
entre as UTINs nas escalas de 
segurança e clima de trabalho em 
equipe do SAQ e HSOPSC 
(p<0,001). As escalas de 
segurança (clima de segurança e 
percepção geral de segurança) e 
as escalas de trabalho em equipe 
(clima de trabalho em equipe e 
trabalho em equipe dentro das 

Existe uma grande variação e oportunidades 
de melhoria na cultura de segurança do 
paciente nas UTINs. Existem diferenças 
sistemáticas importantes entre SAQ e 
HSOPSC, de modo que esses instrumentos 
não devem ser usados de forma 
intercambiável. 
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unidades) dos dois instrumentos 
correlacionaram-se fortemente 
(segurança r=0,72, p<0,001; 
trabalho em equipe r=0,67, 
p<0,001). No entanto, as médias e 
as concordâncias percentuais para
todas as pontuações da escala e 
até mesmo pontuações de itens 
aparentemente semelhantes foram
significativamente diferentes. Além 
disso, as comparações dos quartis 
de pontuação da escala entre os 
dois instrumentos revelaram que 
metade das UTINs caiu em quartis 
diferentes ao traduzir entre os 
instrumentos. 

-Esqué Ruiz 
et al. 
- 2015
- IBECS - ES
- Espanhol 

Caminhando 
para uma 
cultura de 
segurança na 
unidade 
neonatal: 
experiência de 6
anos / Rumo a 
uma cultura de 
segurança na 
unidade 
neonatal: 
experiência de 
seis anos 

- Estudo de caso 
- Nível IV
- España

Durante 6 anos, foram recebidas 
1.287 notificações de eventos 
adversos dos quais 600 (50,8%) 
ocorreram na UTI neonatal. Quinze
(1,2%) graves contribuíram à morte
do paciente; 1.282 (99,6%) 
eventos adversos foram 
considerados evitáveis. Medidas 
corretivas simples (notificação, 
alertas, etc.) foram adotadas em 
559 (43,4%), medidas 
intermediárias (protocolos, 
newsletter, etc.) em 692 (53,8%) e 
medidas mais complexas (análise 
de causa raiz, roteiros, educação 
continuada, vagas em perspectiva 
etc.) em 66 (5,1%). Em relação a 
trabalhar em infecções 
relacionadas à assistência à 

Um caminho para uma cultura de segurança 
foi iniciado. A declaração do eventos adversos
é um elemento chave na obtenção de 
informações sobre o tipo, etiologia e curso, e 
decidir sobre possíveis estratégias de 
prevenção.
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saúde, foi mostrado como 
estratégias de prevenção (lavagem
das mãos, inserção e manutenção 
de linhas) repercutem diretamente 
no seu declínio. Foram realizados 
dois inquéritos, obtendo-se um 
grau de satisfação da comissão de 
7,5/10. Com a versão em espanhol
do Hospital Survey on Patient 
Safety Culture foi obtido um grau 
de cultura de segurança de 7,26 
em 10. 

- Santiago e 
Turrini 
- 2015
- LILACS
- Português 
(brasileiro) 

Cultura e clima 
organizacional 
para segurança 
do paciente em 
Unidades de 
Terapia 
Intensiva

- Estudo 
transversal
- Nível IV
- Brasil 

As escalas apresentaram boa 
confiabilidade. Maiores fragilidades
para a segurança do paciente 
foram observadas nos domínios 
“condições de trabalho” e 
“percepções da gerência” do SAQ 
e “resposta não punitiva aos erros” 
do HSOPSC. As fortalezas no SAQ
foram o “clima de trabalho em 
equipe” e a “satisfação no trabalho”
e para o HSOPSC “expectativas e 
ações de promoção de segurança 
supervisores/gerentes” e 
“aprendizado organizacional e 
melhoria mútua”. Na UTI Neonatal 
houve maior satisfação no trabalho
do que nas demais UTI. A UTI 
Adulto apresentou menores 
pontuações para a maioria dos 
domínios do SAQ e HSOPSC. A 
correlação entre as escalas foi de 
força moderada (r=0,66).

Há diferenças de percepções quanto à 
segurança do paciente entre as UTIs, o que 
corrobora com a existência de microculturas 
locais. O estudo não demonstra que o SAQ e 
o HSOPSC sejam equivalentes. 
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Um grande desafio no ambiente hospitalar é a troca de informações sobre o
paciente durante a transferência do mesmo entre as unidades afetando diretamente
a cultura de segurança. No estudo realizado por Sheth  et al. (2016) encontraram
melhorias  na  transferência  de  pacientes  entre  unidades  de  um  mesmo hospital
suportada  pelo  processo  I-PASS  (illness  severity,  patient  summary,  action  list,
situation awareness and contingency plans, and synthesis by receiver). 

 Vifladt  et al.,  (2016) relataram que a reestruturação de unidades de terapia
intensiva  foi  associada  a  um  impacto  negativo  na  cultura  de  segurança.  Ao
reestruturar,  a  gerência  deve  estar  particularmente  atenta  às  mudanças  nas
expectativas do gestor referente a cultura de segurança e ações que promovam a
segurança e o trabalho em equipe nas unidades hospitalares.

Os autores Esqué Ruiz et al., (2015) reforçam que a cultura de segurança é o
esforço coletivo de uma instituição hospitalar em direcionar os seus recursos em
direção a segurança do paciente. O estudo realizado em uma UTI neonatal concluiu
que relatórios de eventos adversos são a chave para obter informações sobre a
natureza,  etiologia  e  evolução,  além  de  empreender  possíveis  estratégias  de
prevenção. 

No estudo desenvolvido por Santiago e Turrini  (2015) constataram que UTIs
neonatal, pediátrica e adulta embora estejam localizadas em um mesmo hospital,
apresentam  percepções  distintas  em  alguns  aspectos  da  cultura  e  clima  de
segurança  do  paciente.  Geralmente,  UTI  neonatal  e  UTI  pediátrica  apresentam
maior percepção de segurança do paciente, sugerindo que a relação afetiva entre o
profissional  de  saúde  e  a  criança  contribui  para  um  melhor  desempenho  na
segurança do paciente. 

Avaliações de cultura de segurança entre UTIs variam amplamente. Diferentes
instrumentos/escalas  de  pesquisa  (SAQ,  Safety  Attitudes  Questionnaire;  EPA,
European Practice Assessment; TSCS, Teamwork and Safety Climate Survey; PC-
SafeQuest, Safequest Safety Climate Survey; MaPSaF, Manchester Patient Safety
Assessment Framework; MOSPSC, Medical Office Survey on Patient Safety Culture;
SCOPE,  Safety  Culture  Questionnaire  for  General  Practice)  foram desenvolvidos
para medir a cultura de segurança, sendo que estes instrumentos têm propriedades
psicométricas  diferentes  e  que  são  cruciais  para  a  consistência  de  qualquer
instrumento. No entanto, reconhece-se que para estabelecer a credibilidade de um
instrumento e para aprimorar o uso destes instrumentos, são necessárias pesquisas
que abordem outros diferentes testes psicométricos (VASCONCELOS et al., 2018).
Por fim,  recomenda-se  cautela na tradução e/ou transição entre instrumentos ou
mesmo na comparação dos resultados por eles gerados.

CONCLUSÃO
A  partir  da  realização  desta  revisão  integrativa,  foi  possível  evidenciar  o

conhecimento produzido acerca da cultura de segurança dos pacientes, percebido
por profissionais de saúde que atuam em unidades de terapia intensiva. 

Conclui-se  que  profissionais  têm  conceitos  variados  sobre  sua
responsabilidade pessoal de minimizar riscos, o que pode ser esclarecido com a
presença de cursos enfatizando a segurança do paciente em UTI.  Além disso, é
necessário incentivar os membros da equipe, independente da sua posição, para
comunicar, principalmente ao que se refere a eventos adversos. Eventos adversos
são a chave para obter informações sobre sua natureza, etiologia e evolução, além
de empreender possíveis estratégias de prevenção. 
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Existe  uma  diferença  fundamental  no  clima  de  segurança  em  diferentes
contextos clínicos, e foi sugerido que essas diferenças estão associadas à gravidade
ou  complexidade  da  condição  do  paciente,  alta  rotatividade  de  pacientes  ou  a
complexidade tecnológica dos cuidados prestados pela unidade. Além disso,  UTI
neonatal e UTI pediátrica apresentam maior percepção de segurança do paciente,
sugerindo que a relação efetiva  entre profissional  e  a  criança contribui  para  um
melhor desempenho na segurança do paciente. 

Por  fim,  ressalta-se  que  os  profissionais  devem  ser  atualizados  quanto  as
expectativas referentes a cultura de segurança, e o quanto as ações que promovam
a segurança e o trabalho em equipe contribuem para a percepção de segurança do
paciente. 
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