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RESUMO 
A segurança do paciente em serviços de saúde é questão prioritária, é um dos 
pilares que fundamenta a qualidade.   Abrangendo a importância desta 
abordagem, este estudo objetiva analisar o conhecimento da equipe 
multiprofissional sobre segurança do paciente na atenção especializada.  Trata-
se de pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, que será realizada com 
a equipe multiprofissional em Unidades Especializadas de Saúde. Espera-se 
através deste estudo explanar a importância da implantação do programa de 
segurança do paciente na atenção especializada, visto que os gestores devem 
estar empenhados na melhoria dos processos, no compartilhamento de 
responsabilidades, nos processos de capacitação e desenvolvimento de 
competências dos profissionais.  
 

Palavras-Chave: Enfermagem. Segurança do Paciente. Atenção Especializada.  

 

ABSTRACT 
The safety of the patient in health services is a priority, one of the pillars that 
underpins quality. Covering the importance of this approach, this study aims to 
analyze the knowledge of the multiprofessional team on patient safety in 
specialized care. This is a descriptive research with a quantitative approach, 
which will be carried out with the multiprofessional team in Specialized Health 
Units. It is expected through this study to explain the importance of implementing 
the patient safety program in specialized care, since managers must be 
committed to improving processes, sharing responsibilities, training processes 
and developing competencies of professionals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A qualidade do cuidado e a segurança do paciente são preocupações 

emergentes em âmbito mundial (CESTARI et. al., 2017). Constitui-se em 

problema de saúde pública, visto que as consequências de danos ou lesões 

decorrentes dos cuidados assistenciais podem ser graves ou fatais, além de 

serem dispendiosas, tanto para suas vítimas quanto para os serviços de saúde 

devido aos custos apresentados (SILVA; CARVALHO, 2016).  

 Mudanças sociais, econômicas, e o crescente avanço científico e 

tecnológico, surgem estimulando gestores de saúde a se preocuparem com a 

qualidade dos serviços (SILVA; MELLEIRO, 2015).  

 A segurança do paciente não significa garantia de cuidado integralmente 

qualificado, é um dos pilares que fundamenta a qualidade, visto que os riscos 

associados ao atendimento na saúde são notórios (RIGOBELLO et. al., 2014). 

Assim, a busca pelo atendimento seguro necessita ser um objetivo incessante, 

além de um compromisso ético, e amplamente disseminado nas organizações 

de saúde (BRASIL, 2014). 

A complexidade dos serviços de saúde e a incorporação de tecnologias 

elaboradas tem sido atribuída a riscos adicionais na prestação do cuidado. No 

entanto, estratégias simples e efetivas podem prevenir e reduzir riscos e danos 

nestes serviços, por meio do seguimento de protocolos específicos, associadas 

às barreiras de segurança nos sistemas e à educação permanente (PREDEIRA, 

2011). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu, em 2013, o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o objetivo de implementar 

medidas assistenciais, educativas e programáticas e iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão 

de serviços de saúde por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos 

de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2014). 

Os profissionais de saúde são responsáveis pelas ações assistenciais e, 

portanto, se deparam em posição privilegiada para reduzir a possibilidade de 

incidentes que atingem o cliente, além de detectar as complicações 

precocemente e realizar as condutas necessárias para minimizar os danos 

(PEDREIRA, 2011).  



Na atenção especializada o atendimento ambulatorial proporciona ações 

e procedimentos diversificados. A identificação do cliente realizada de forma 

correta oferece a equipe multiprofissional a certeza de que o mesmo foi 

encaminhando ao tipo de procedimento e/ou tratamento correto, prevenindo a 

ocorrência de erros que possam causar incidentes ou eventos adversos 

(HOFFMEISTER; MOURA, 2015).  

 Considerando-se que o processo de atendimento à saúde o risco do 

paciente sofrer danos e maior quando os processos institucionais não são 

planejados ou são planejados de forma inadequada, este estudo é de suma 

importância, para divulgação de informações que contribuam para a prevenção 

de danos ao paciente, principalmente quando se refere ao conhecimento da 

equipe multiprofissional e estratégias voltadas à segurança do paciente. Com 

base no exposto, questiona-se: será que a equipe multiprofissional tem 

conhecimento sobre a importância da segurança do paciente na atenção 

especializada? Com o intuito de solucionar a situação problema mencionada o 

presente estudo tem com objetivo: Analisar o conhecimento da equipe 

multiprofissional sobre segurança do paciente na atenção especializada.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO:  

2.1. Eventos Adversos 
 
A ocorrência dos eventos adversos (EAs) é reconhecida como uma falha 

na segurança do paciente, podendo ocorrer entre 5% e 17%, dentre os quais 

60% podem ser preveníveis. Portanto, a segurança do paciente deve ser vista 

como um conjunto de estratégias/intervenções capazes de prevenir e reduzir o 

risco de dano ao paciente decorrente do cuidado em saúde. (BATISTA, 2015).  

Dentre as consequências dos danos ou lesões causadas ao paciente em 

decorrência da assistência, destacam-se o aumento dos custos de internações 

hospitalares, a permanência em hospitais, a necessidade de intervenção 

diagnóstica e terapêutica, os custos sociais, como o aumento dos 

medicamentos, a ausência do trabalho e morte prematura. (BRASIL, 2014).  

Para que ocorra o evento adverso (EA) são necessárias diversas falhas, 

tais como estruturais, práticas inadequadas, descuidos ou comportamentos 

impróprios dos profissionais, desencadeados por múltiplos fatores. Os eventos 



adversos (EAs) podem ser analisados por meio do modelo do queijo suíço, o 

qual consiste em um modelo de barreiras, também chamado como a lógica da 

cascata, se adequa a sistemas de alta tecnologia por suas camadas defensivas, 

como alarmes, indivíduos em ações finalistas ou controles administrativos com 

funções de proteger potenciais vítimas e situações do risco. (LOPES; SANTOS, 

2010).  

Quando ocorre um incidente é útil determinar se esse constituiu um evento 

adverso (EA), ou seja, se gerou dano ao paciente. Para identificar e recuperar 

incidentes é significativo conhecer os tipos e as consequências para o paciente. 

Contextualizando, os incidentes (relacionados ao cuidado de saúde) podem ser 

classificados como circunstância de risco; quase incidente (near-miss), incidente 

sem danos. Incidente com dano pode ser referido também como evento adverso, 

que são complicações permanentes indesejadas decorrentes do cuidado 

prestado (SILVA, CARVALHO, 2016). 

 O evento adverso (EA) deve ser notificado à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) através do Sistema Nacional de Notificações para 

a Vigilância Sanitária (NOTIVISA), que é um sistema informatizado onde 

profissionais, instituições e indivíduos podem notificar problemas relacionados 

ao uso de tecnologias, de processos assistenciais, produtos para a saúde, 

incidentes e eventos adversos. (BRASIL, 2014).  

 
2.2. Núcleo de Segurança do Paciente (NUSP) 

 
Segundo a RDC nº 36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente (NUSP) 

corresponde a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a 

implantação e implementação de ações voltadas à segurança do paciente, 

consistindo em um componente extremamente importante na busca pela 

qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde (MS, 2013). 

A integração das diferentes instâncias que trabalham com riscos na 

instituição, considerando o paciente como sujeito e objeto final do cuidado em 

saúde, configura-se como função primordial deste núcleo. Esta integração 

garante ao paciente a segurança necessária, independentemente do processo 

de cuidado que ele está submetido. Ainda, consiste em tarefa do Núcleo de 

Segurança do Paciente (NUSP), promover a articulação dos processos de 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/caderno-6-implantacao-do-nucleo-de-seguranca-do-paciente


trabalho e das informações que impactem nos riscos ao paciente (SANTOS, 

2014). 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NUSP) deve adotar princípios e 

diretrizes como a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de 

tecnologias da saúde (por meio de fomento às ações de gestão de risco, 

amparados por processos investigatórios delineados de acordo com cada 

objeto); a disseminação sistemática da cultura de segurança; a articulação e a 

integração dos processos de gestão de risco; a garantia das boas práticas de 

funcionamento do serviço de saúde dentro de seu âmbito de atuação. Deve 

ainda funcionar como um articulador entre todos os departamentos (BRASIL, 

2014).  

É de responsabilidade do Núcleo de Segurança do 
Paciente (NUSP) a elaboração do Plano de Segurança 
do Paciente em Serviços de Saúde (PSPSS) , 
contendo as estratégias e ações de gestão de risco, 
conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de 
saúde e ainda, pelo monitoramento e notificação dos 
incidentes e eventos adversos ao Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio de ferramenta 
eletrônica (NOTIVISA). (BRASIL, 2014). 

 

 

2.3.  Protocolo Identificação do Paciente 

 

O Protocolo de Identificação do Paciente, segundo Ministério da Saúde se 

faz primordial no atendimento ambulatorial, existe uma demanda e variedade de 

procedimentos consideráveis. Esse protocolo tem a finalidade de garantir a 

correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes e 

assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina, 

prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar (BRASIL, 2014).  

Erros de identificação podem acarretar eventos adversos (EAs) graves 

relacionados a administração de medicação, transfusão de hemocomponentes, 

em testes diagnósticos, procedimentos realizados em pacientes errados e/ou em 

locais errados, entrega de bebês às famílias erradas, entre outros 

(REBRAENSP, 2010).  

Para garantir que o paciente seja corretamente identificado, todos os 

profissionais devem participar ativamente do processo de identificação, desde a 

admissão, transferência ou recebimento de pacientes de outra unidade ou 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/caderno-6-implantacao-do-nucleo-de-seguranca-do-paciente
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/caderno-6-implantacao-do-nucleo-de-seguranca-do-paciente


instituição, antes do início dos cuidados. A identificação deve ser feita por meio 

de pulseira ou etiquetas/crachás de identificação, com pelo menos dois 

identificadores (ex.: nome e data de nascimento), em pediatria também é 

indicada a utilização do nome da mãe da criança (REBRAENSP, 2010).  

 

2.4. Atenção Especializada 

 A Atenção Especializada compreende um conjunto de ações e 

serviços de saúde realizada em ambiente ambulatorial, que incorporam a 

utilização de equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados 

para a produção do cuidado em média e alta complexidade”. Fonte: Secretaria 

Estadual de Saúde de Sergipe - 2013. 

  Os Serviços Especializados visam garantir aos usuários o 

cumprimento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e a sua utilização 

possibilita ordenar, orientar e definir o acesso do usuário aos serviços de saúde 

conforme sua real necessidade (CANONICI, 2014). 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis a Diretoria de 

assistência especializada, conforme descrito no fluxograma abaixo:  

 

Figura 1: Fluxograma da assistência especializada. 

 

Fonte: SEMUSA (2017) 
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As consultas e procedimentos médicos especializados são agendados 

para o próprio Município de referência e para Municípios que possuem 

pactuação com o município de referência conforme fluxo e cotas pré-

estabelecidas. O processo se inicia no acolhimento do paciente pela Atenção 

Básica e encaminhada para que seja agendada a consulta/procedimento à 

Atenção Especializada, através do formulário de Referência/Contra-Referência. 

A marcação ocorre através da Central de Marcação de Consultas no Sistema 

Nacional de Regulação (SISREG) da Secretaria de Saúde do Município de 

referência (BATISTA, 2015). 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral:  
 

Analisar o conhecimento da equipe multiprofissional sobre a segurança 

do paciente na atenção especializada.  

 

3.2. Objetivos Específicos:  
 

✓ Averiguar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a segurança 

do paciente; 

✓ Propiciar subsídio, através da pesquisa, para que os profissionais de 

saúde possam conhecer a importância da segurança do paciente;  

✓ Entender os motivos que levam a não implantação do Programa Nacional 

de Segurança do Paciente (PNSP) na atenção ambulatorial.  

 
 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Pesquisa 
 

Pesquisa descritiva, segundo os pressupostos da metodologia 

quantitativa. 

Segundo Souza (2007):  

“...a pesquisa quantitativa, o pesquisador envolve a 
análise dos números para a obtenção da resposta à 
pergunta ou hipótese da pesquisa, enquanto a pesquisa 
qualitativa envolve a análise das palavras.” 

 

O método quantitativo se aplica em níveis de realidade onde existe a 

necessidade de extrair e evidenciar indicadores e tendências a partir de grande 

quantidade de dados. A investigação desenhada na abordagem quantitativa 

trabalha a partir de dados e das evidências coletadas. Os dados são filtrados, 

organizados e tabulados para depois serem submetidos a técnicas de 

organização e classificação bem como testes estatísticos para transformá-los em 

informações a serem analisadas e discutidas à luz do de um referencial teórico, 

bem como de outras pesquisas correlatas (MARTINS, 2013). 

  

4.2. Cenário de estudo 
 

 A pesquisa foi realizada em Anápolis – Goiás em duas instituições 

municipais de saúde: CREFA - Centro de Reabilitação e Fisioterapia Dr. Syrio 

Quinan e AMEA – Ambulatório Municipal de Especialidades de Anápolis, ambas 

se integram a Atenção Especializada. 

 

4.3. Participantes 
 

Os participantes foram compostos pela equipe multiprofissional atendendo 

aos critérios de inclusão e exclusão.  

Critérios de inclusão: Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, 

fisioterapeuta, nutricionista que atuavam diretamente na atenção especializada 

no cenário do estudo, que estavam presentes no período do trabalho de campo 

e que concordaram em participar da pesquisa através da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).  



Critério de exclusão: Serão exclusos da pesquisa os colaboradores 

que não contemplaram os critérios de inclusão, que não desejassem participar 

voluntariamente da pesquisa ou não compareceram no dia da aplicação do 

instrumento de coleta de dados.  

Fizeram parte desse estudo 32 profissionais que compõem a equipe 

multiprofissional. 

  

4.4. Trabalho em campo 

 

O trabalho em campo ocorreu no período de agosto a outubro de 

2018, por meio de entrevistas semiestruturadas e norteadas pelas questões 

conforme Apêndice B.  

Foram realizadas entrevistas individuais, pelas pesquisadoras 

responsáveis, durante o horário de trabalho e em local privativo dentro das 

Unidades de Saúde. Cada entrevista durou em média 10 minutos. A entrada nas 

unidades se deu por meio da anuência da Secretaria Municipal de Saúde.  

O número médio de participantes por unidade de saúde foram 

seis, contudo, foi necessário retornar algumas vezes para atingir maior número 

de entrevistas. Os dados obtidos nas entrevistas foram selecionados, com o 

consentimento do informante e, posteriormente, transcritos na íntegra. O critério 

para a finalização da coleta de dados foi no momento em que ocorreu a 

saturação dos dados. 

Ao abordar os participantes nas unidades de saúde não houve recusa, 

e ficaram alguns que gostariam de participar, porém com a saturação dos dados, 

a coleta foi encerrada. Embora os profissionais encontravam-se muito 

atarefados, foram muito receptivos, e valorizaram a importância da pesquisa 

para melhoria dos serviços. Devido à alta demanda de pacientes, em alguns 

locais foi necessário aguardar para poder abordar os profissionais e justificar o 

objetivo da pesquisa. 

Em razão de uma das pesquisadoras possuir vínculo funcional com a 

Secretaria Municipal de Saúde nessa área de atuação, junto à equipe de 

enfermagem, facilitou a entrada nas unidades e o acesso aos participantes, 

bem como o estabelecimento de confiança mútua. 

 



4.5. Aspectos Éticos 

 

Os aspectos éticos foram respeitados em relação à pesquisa com 

seres humanos, seguindo critérios da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012). 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa e aguarda aprovação.  

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste capítulo, será apresentada a caracterização dos participantes, e 

posteriormente a análise dos dados atribuídos a análise do conhecimento da 

equipe multiprofissional sobre segurança do paciente na atenção especializada.  

 

5.1. Caracterização dos participantes  

 

Foram entrevistados 32 participantes da equipe multiprofissional, 

sendo (75%) do sexo feminino e (25%) profissionais do sexo masculino. 

feminino, com idades entre 25 e 59 anos. 

 

 

  Gráfico 1: Distribuição dos profissionais, segundo o gênero. Anápolis, 2018.            
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O gráfico 2 apresenta a distribuição dos participantes segundo a faixa 

etária, entre 19 a 30 anos apresentou-se (22%) dos entrevistados, 31 a 40 anos 

(47%), 41 a 50 anos (19%) e 50 a 61 anos (12%).   

  Gráfico 2: Distribuição dos profissionais, segundo a faixa etária. Anápolis, 2018.            

 

O gráfico 3 apresenta o tempo de exercício na profissão dos participantes 

da pesquisa, inferior a 1 ano de serviço apresentou-se (6%) os que trabalham 

entre 1 a 10 anos representaram o maior quantitativo (41%), entre 11 a 20 anos 

(37%) e acima de 21 anos no exercício profissional (16%).  
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Gráfico 3: Distribuição dos profissionais, segundo ao tempo de exercício na profissão. Anápolis, 

2018 

O gráfico 4 representa a divisão da equipe multiprofissional atuante, onde 

66% tem formação superior e 34% com formação técnica. 
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 Gráfico 4: Distribuição dos profissionais, segundo a sua formação. Anápolis, 2018.            

 

 O gráfico 5 apresenta a análise dos dados sobre a percepção da equipe 

multiprofissional com formação superior (enfermeiros, médicos, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais) sobre os 

conhecimentos teóricos que envolvem o processo sobre segurança do paciente. 

Esses conhecimentos foram denominados teóricos porque as questões 

aplicadas se referiam somente ao conhecimento bibliográfico. Teoricamente 

61,90% desses profissionais conhecem o conceito de evento adverso (EA), 

23,80% o conceito de Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

26,50% os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente (PBSP), 58,20% 

compreendem a importância dos identificadores exigidos para identificação do 

paciente (IIP) e 22,90% conhecem sobre o plano estratégico para identificação 

do paciente (PEIP). 

0

10

20

30

40

50

60

70

FORMAÇÃO SUPERIOR FORMAÇÃO TÉCNICA

66%

34%



 

 

Gráfico 5: Percepção dos profissionais com formação superior, segundo seus conhecimentos 
teóricos sobre segurança do paciente. Anápolis, 2018. 

   

  

 

O gráfico 6 apresenta a análise dos dados sobre a percepção da equipe 

multiprofissional com formação técnica (técnicos em enfermagem e técnicos 

administrativos) sobre os conhecimentos práticos associados ao processo sobre 

segurança do paciente. Esses conhecimentos são denominados práticos porque 

as questões aplicadas se referiam à aplicabilidade desses conceitos. Na prática 

54,54% desses profissionais se referiram a aplicação da cultura de segurança 

(CS) na sua instituição, 27,27% da gestão de risco (GR), 0% do Núcleo de 

Segurança do Paciente (NUSP), 18,18% do Protocolo de Identificação do 

Paciente (PIP) e 72,72% do Sistema Nacional de Regulação (SISREG). 
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 Gráfico 6: Percepção dos profissionais com formação técnica, segundo seus conhecimentos 
práticos sobre segurança do paciente. Anápolis, 2018.            

  
 

O estudo evidencia o predomínio do sexo feminino, corroborada por Passos 

(2012), quando relata que as práticas assistenciais e de cuidado, desde sempre 

foram associadas à caridade, abnegação, religiosidade, altruísmo e obediência 

às normas e hierarquias, características vista como parte da natureza feminina.  

A pesquisa intitulada “Perfil da Enfermagem no Brasil” realizada pela 

FIOCRUZ/COFEN (2013) as mulheres no serviço da enfermagem ainda é 

predominante com 90% de atuação.  A pesquisa do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), intitulada “Demografia Médica no Brasil” (2011) relata que a 

evolução no registro de novos médicos segundo o sexo é 52,46% do sexo 

feminino. 

Quanto a faixa etária, o estudo demonstra percentual de 46,87% de 

indivíduos ativos entre 31 a 40 anos de idade, dentro de um universo total entre 

19 a 60 anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define como 

população economicamente ativa, aquela como a mão de obra com a qual o 

setor produtivo pode contar, ou seja, é o número de habitantes em idade e 

condições físicas para exercer algum ofício no mercado de trabalho. 
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Dentre os participantes desse estudo obteve-se 66% tem formação 

superior e 34% com formação técnica. O ponto relacionado diretamente a esses 

dados é o local da coleta dos mesmos, ou seja, na Atenção Especializada, que 

conceitua como um conjunto de ações e serviços de saúde realizados em 

ambiente ambulatorial, que incorporam a utilização de equipamentos médico-

hospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado em 

média e alta complexidade (CANONICI,2014). 

A percepção da equipe multiprofissional com formação superior e técnica 

sobre os conhecimentos que envolvem o processo sobre segurança do paciente 

apresentam um saber teórico bem próximo, pois, na formação superior 61,90% 

desses profissionais conhecem o conceito de evento adverso (EA), 23,80% o 

conceito de Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 26,50% os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente (PBSP), 58,20% compreendem a 

importância dos identificadores exigidos para identificação do paciente (IIP) e 

22,90% conhecem sobre o plano estratégico para identificação do paciente 

(PEIP) e no nível técnico 54,54% desses profissionais conhecem o conceito de 

evento adverso (EA), 18,18% o conceito de Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP), 27,27% os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente 

(PBSP), 54,54% compreendem a importância dos identificadores exigidos para 

identificação do paciente (IIP) e 27,27% conhecem sobre o plano estratégico 

para identificação do paciente (PEIP). 

Com relação a prática a formação superior conta com 52,38% desses 

profissionais  que se referiram a aplicação da cultura de segurança (CS) na sua 

instituição, 42,85% da gestão de risco (GR), 38,0% do Núcleo de Segurança do 

Paciente (NUSP), 9,52% do Protocolo de Identificação do Paciente (PIP) e 

61,90% do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) e no nível médio 54,54% 

desses profissionais se referiram a aplicação da cultura de segurança (CS) na 

sua instituição, 27,27% da gestão de risco (GR), 0% do Núcleo de Segurança do 

Paciente (NUSP), 18,18% do Protocolo de Identificação do Paciente (PIP) e 

72,72% do Sistema Nacional de Regulação (SISREG). 

O estudo explana que apesar de haver uma coesão entre as respostas 

obtidas, há uma discrepância entre o saber teórico e prático. Os dados descritos, 

o que mais chama-se atenção é a aplicação Núcleo de Segurança do Paciente 

(NUSP), onde a referência da aplicabilidade desse setor foi nula, 0% de 



funcionários ligados a parte prática do serviço em saúde. Segundo a RDC nº 

36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente (NUSP) corresponde a instância 

do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implantação e 

implementação de ações voltadas à segurança do paciente, consistindo em um 

componente extremamente importante na busca pela qualidade das atividades 

desenvolvidas nos serviços de saúde (MS, 2013).  

Portanto, esse dado revela que, ainda não foi implantada e implementada 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) nas instituições 

pesquisadas, porém há uma discussão teórica do tema e isso é de extrema 

relevância para o futuro.  

  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou analisar o conhecimento da equipe 

multiprofissional sobre a segurança do paciente na atenção especializada. 

Entretanto, toda instituição deverá adotar uma cultura que prioriza a segurança 

acima das metas financeiras e operacionais; que encoraja e recompensa a 

identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à 

segurança; e que, a partir da ocorrência de incidentes, promova o aprendizado 

organizacional; além de proporcionar recursos, estrutura e responsabilização 

para a manutenção efetiva da segurança. 

 Partindo desse conceito e dos aspectos revelados, a equipe 

multidisciplinar demostra-se preocupada e em discussão com a temática da 

segurança do paciente.  

 Espera-se que este estudo possa explanar a importância da 

implantação do Programa de Segurança do Paciente na Atenção Especializada, 

visto que os gestores devem estar empenhados na melhoria dos processos, no 

aumento do nível de satisfação dos clientes, na definição e compartilhamento de 

responsabilidades, nos processos de capacitação e desenvolvimento de 

competências dos profissionais envolvidos.  
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ANEXO: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, de uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida sobre 

seus direitos você pode procurar a Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e 

Tecnologia – FIBRA, por meio do telefone: (62) 3313-3500. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: CONHECIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.  

Pesquisadoras responsáveis: Adriana Patrícia de Oliveira Lopes e Lílian Gleyce 

Lopes Costa.   

Telefone para contato: (62) 9 9193-5415 / (62) 9 9914-4131  

Orientadora: Prof.(a) Ma. Mariangela Sousa Rodrigues dos Santos.  

Contato: (62) 99145-8477 

FINALIDADE: Pretendemos através desta pesquisa, analisar o conhecimento 

da equipe multiprofissional sobre Segurança do Paciente na Atenção 

Especializada.   A aceitação para participar desta pesquisa não terá nenhum 

custo financeiro. Todos os dados coletados serão mantidos em sigilo, 

preservando assim sua privacidade. Suas respostas serão publicadas parcial ou 

totalmente no relatório, preservando sua identidade. Também é garantido pleno 

direito de retirar seu consentimento em qualquer tempo sem sofrer qualquer 

prejuízo pelo serviço. Lembramos que o benefício de você contribuir com esta 

pesquisa está em analisar conhecimento da equipe multiprofissional sobre 

Segurança do Paciente na Atenção Especializada. Ainda que aceite você irá 

contribuir com a expansão do conhecimento proporcionando maior visibilidade 

da prática clínica da enfermagem, destacando a participação de enfermeiros na 

construção de práticas de saúde, além de esclarecer dúvidas e reconhecer 

melhor as dificuldades sobre a temática pesquisada.  



A não aceitação após início ou qualquer fase da pesquisa não lhe trará 

nenhum dano nem prejuízo à continuidade de sua vida acadêmica, e reforçamos 

que poderá ser realizado em qualquer etapa da pesquisa. 

Desde já agradecemos sua participação. 

Atenciosamente, 

 

Adriana Patrícia de O. Lopes                                     Lílian Gleyce L. Costa                 

                Autora da pesquisa                    Autora da pesquisa 

   

 

 

______________________________________ 

Prof.(a). Ma. Mariangela Sousa Rodrigues dos Santos. 

Orientadora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,_    _______________________, RG  

nº________________, concordo voluntariamente em participar do estudo acima 

descrito, como sujeito. Declaro ter sido devidamente informado e esclarecido 

pelas pesquisadoras Adriana Patrícia de Oliveira Lopes e Lílian Gleyce Lopes 

Costa, sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. Fui 

orientado para entrar em contato com a Faculdade do Instituto Brasil – FIBRA 

por meio do telefone: (62) 33133500, caso me sinta lesado ou prejudicado. Foi-

me garantido que não sou obrigado a participar da pesquisa e posso desistir a 

qualquer momento, sem ser prejudicado. Afirmo que recebi uma cópia deste 

documento. 

   

 

Anápolis, ____ de________________ de 2018.  

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito. 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 

e aceite do sujeito em participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE: 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL  

Idade ________anos        Data: _____/______/2018. 

Gênero: (     ) feminino (     ) masculino 

Estado Civil: Solteiro (a) (     ) Casado(a) (     ) Divorciado(a) (     ) Viúvo(a) (     )  

Profissão: Técnico/ Auxiliar (a) de enfermagem (     ) Médico (    ) Psicóloga (  )      

Enfermeiro (a) (     )  Farmacêutico (a)  (    ) Outras (   ) _____________________    

Tempo de exercício na profissão: 

(     ) menos de 1 ano       

(     ) 1 a 5 anos          

 (     ) 6 a 10 anos     

(     ) 11 a 15 anos                          

(     ) 16 a 20 anos              

(     ) 21 a 25 anos 

(     ) Mais de 26 anos 

1. Você sabe a diferença de incidente e efeito adverso?   

 (   )Sim              (   )Não 

2. Na instituição de sua atuação é aplicada a cultura de segurança do 

paciente?  

(    )Sim              (   )Não 

3. Na instituição que você atua se aplica a gestão de riscos assistenciais 

como um fator orientador nos processos de tomada de decisão na identificação 

de prioridades e definição de intervenções nos serviços de saúde? 

(   )Sim              (   )Não 

4. A Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013: Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP). Você tem acesso a esta portaria impressa no 

setor onde trabalha? 

(   )Sim              (   )Não 

5. A  Portaria MS nº. 1377 de 9 de julho de 2013  e Portaria MS nº 2095 de 

24 de setembro de 2013 instituem os Protocolos Básicos de Segurança do 

Paciente que garantem a  trabalho integrado voltado para a qualidade e 

segurança do paciente. Você tem acesso a esses protocolos impressos no seu 

setor de atuação? 



(   )Sim              (   )Não 

6. Na instituição que você trabalha possui Núcleo de segurança (NUSP) do 

paciente? 

(   )Sim              (   )Não 

7. Há algum mecanismo/protocolo de identificação do paciente afixado em 

local de livre acesso voltado para orientação do paciente na instituição que você 

trabalha? 

(   )Sim              (   )Não 

8. Na instituição que você trabalha possui um impresso voltado para os 

pacientes informando sobre os indicadores de identificação e os documentos 

necessários/obrigatórios para a realização da consulta? 

(   )Sim              (   )Não 

9. Na instituição de sua atuação são traçadas estratégias de identificação do 

paciente como, por exemplo, a ênfase da responsabilidade do profissional em 

garantir a correta identificação do paciente? 

(   )Sim              (   )Não 

10. A Atenção Especializada se compõe de ações e práticas realizadas em 

ambiente ambulatorial, pois oferecem consultas em especialidades médicas, 

além de procedimentos diagnósticos de média e alta complexidade. Nessa 

unidade possui marcação de consultas através de um sistema de internet 

facilitando a escolha pelo usuário do melhor dia e horário para tais 

procedimentos? 

(   )Sim              (   )Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


