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RESUMO
A segurança  do  paciente,  na atualidade,  tornou-se  assunto  prioritário  na  área  da  saúde,  com debates  em âmbito
mundial. Cada vez mais, as organizações reconhecem a importância de oferecerem serviços com qualidade total, com
redução do risco e danos desnecessários, objetivando alcançar a satisfação e a segurança do paciente. As instituições
de saúde têm se tornado cada vez mais consciente da importância de se avaliar o clima de segurança, visto que é
fundamental para avaliar a qualidade da assistência prestada ao paciente.O objetivo desta pesquisa é identificar as
atitudes que evidenciam a cultura  da segurança do paciente  pelos profissionais  das  equipes  do  Serviço  Móvel  de
Urgência  e  Emergência  no pré-hospitalar,  SAMU -  Norte  Novo,  Maringá – Pr.  Metodologicamente trata-se de uma
pesquisa  de  natureza  aplicada,  com objetivos  exploratórios  e  descritivos,  com abordagensqualitativa/quantitativa  e
procedimentos focados em estudo de casos, com os profissionais que trabalham no serviço de atendimento móvel de
urgência do SAMU – Norte Novo, na cidade de Maringá. Os dados serão coletados por meio de um questionário validado
para avaliar a cultura de segurança do paciente. Após a coleta de dados serão realizados ações para implantação do
projeto segurança do paciente no serviço móvel de urgência. A análise dos resultados será feita por meio da estatística
descritiva, construindo-se gráficos, tabelas de frequências e medidas descritivas.

PALAVRAS-CHAVE: samu, segurança do paciente, serviço de urgência móvel, promoção de saúde.

1 INTRODUÇÃO

A segurança do paciente, na atualidade, tornou-se assunto prioritário na área da saúde, com
debates  no  âmbito  mundial.  Cada  vez  mais,  as  organizações  institucionais  reconhecem  a
importância  de  se  oferecerem  serviços  com  qualidade  total,  e  com  redução  do  risco  e  danos
desnecessários, objetivando alcançar a satisfação e a segurança do paciente. As instituições de
saúde têm se tornado cada vez mais consciente da importância de se avaliar o clima de segurança,
visto que é fundamental para avaliar a qualidade da assistência prestada ao paciente (BARBOSA et
al., 2016).

A segurança do paciente é considerada hoje como essencial na formação dos profissionais de
saúde, com potencial para revolucionar a forma como as instituições prestam serviços aos seus
usuários, por meio da aplicação de métodos e conhecimentos científicos com a meta de se alcançar
um sistema de saúde que seja confiável para minimizar a incidência e os impactos dos danos e
maximizar a recuperação com qualidade (BRASIL, 2011).Condizendo com os autores, Gama Zas et
al. (2016), diz que a segurança do paciente, se tornou prioridade dos sistemas de saúde de diversos
países, em decorrência da contribuição de importantes estudos epidemiológicos que evidenciaram o
impacto alarmante dos efeitos indesejados causados por falhas de qualidade da atenção à saúde.

No Brasil os setores de urgência e emergência são identificados como áreas deficientes e
problemáticas  dentro  do  sistema  de  saúde,  nas  quais  as  diretrizes  de  descentralização,
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regionalização  e  hierarquização  estão  pouco  implementadas.  Neste  contexto,  surge  a  Política
Nacional  de  Atenção  às  Urgências  (PNAU)  e,  consequentemente,  os  Serviços  de  Atendimento
Móveis de Urgência, com o intuito de ser um observatório do sistema de saúde, sob a ótica do
Atendimento Pré-Hospitalar (APH), induzindo a organização da rede de atenção e estruturação dos
serviços de urgência nacionais. Considerando que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é
um complexo regulador do sistema de saúde, que interfere na organização da rede de atenção e na
estruturação dos serviços de urgência, faz-se necessária a avaliação da qualidade de prestação dos
seus serviços, com a finalidade de propor soluções e melhorar sua qualidade (DANTAS et al. 2015).
Diante deste quadro e visando a promoção da saúde dos pacientes que usam o SAMU, o objetivo
desta pesquisa é pesquisar sobre como podemosidentificar as atitudes que evidenciam a cultura da
segurança do paciente pelos profissionais das equipes do Serviço Móvel de Urgência e Emergência
no pré-hospitalar, para que possamos promover a saúde dos pacientes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo tem como norte uma pesquisa de natureza aplicada e transversal, com objetivos
exploratórios e  descritivos,  com abordagens qualitativa/quantitativa e  procedimentos focados em
estudo de casos,será desenvolvida noServiço de atendimento móvel de urgência – SAMU do Norte
Novo, cujo administrado pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem
parceria com o Ministério da Saúde.Os sujeitos serão todos profissionais que trabalham no Serviço
de Urgência e Emergência Pré-hospitalar desses municípios, conforme o quadro 01:

Quadro 01 – Profissionais que trabalham no Serviço de Urgência e Emergência Pré-hospitalar.

Município
s

Tec. de
Enfermag

em

Enfermei
ro

Condut
or

Socorris
ta

Administrati
vo

Serviç
os

gerais

Operador
es   de
rádio

Médic
os

Técnico
auxiliar

de
regulaç

ão
médica

Maringá 27 17 35 04 04 05 56 20
Colorado 04 01 05 0 0 0 0 0
Paiçandu 04 01 05 0 0 0 0 0
Mandagu
ari

04 01 05 0 0 0 0 0

Sarandi 07 01 05 0 0 0 0 0
Nova 
Esperanç
a

04 01 05 0 0 0 0 0

Astorga 05 01 05 0 0 0 0 0
Total 55 23 65 04 04 05 56 20

Fonte: autora

Será  utilizado  um  instrumento  já  validado,  “Pesquisa  sobre  Cultura  de  Segurança  do
Paciente”  (PatientSafetyCultureSurvey),  da  Agency  for  HealthcareResearchandQuality
(AHRQ).Souza e Mendes, 2014, criado pela Agency for HealthcareResearchandQuality (AHRQ) dos
Estados Unidos em 2004, foi delineado com o objetivo de avaliar múltiplas dimensões da cultura de
segurança  do  paciente  e  questiona  a  opinião  de  seus  respondentes  sobre  pontos-chave
relacionados  à  segurança  –  valores,  crenças  e  normas da  organização,  notificação de  eventos
adversos, comunicação, liderança e gestão. Validação do questionário HSOPSC para uso no Brasil
foi  objeto de tese de doutorado de Cláudia Tartaglia Reis, “A cultura de segurança do paciente:
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validação de um instrumento  de mensuração para  o  contexto  hospitalar  brasileiro,  realizada na
ENSP/Fiocruz”. O estudo foi financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Considerando o instrumento específico para pesquisa hospitalar,  houve a necessidade de
adaptação para pesquisa na urgência e emergência pré-hospitalar, isto realizado pela pesquisadora
e a coordenação do Serviço. Pois é a Segurança do paciente é um trabalho “novo”, para os serviços
de urgência e emergência pré-hospitalar, e Pioneiro para a região norte do Paraná.

Para se atingir o objetivo deste estudo, foram elaboradas as seguintes questões norteadoras.
 Como caracterizar o perfil  dos profissionais das equipes do Serviço Móvel  de Urgência e

Emergência no pré-hospitalar?
 Como identificar as sugestões dos profissionais a partir de suas perspectivas para melhorar a

cultura da segurança do paciente através do Questionário de Atitudes de Segurança?

3 RESULTADOS ESPERADOS

Acredita  – se encontrar resultados negativos após avaliação estatística dos questionários,
pois a segurança do paciente é um tema pouco debatido entre os profissionais, e tão pouco no pré
hospitalar, necessitando de implantação de projetos de segurança do paciente e conscientização
dos  profissionais.  Também  avaliar  o  perfil  dos  profissionais  das  equipes  do  Serviço  Móvel  de
Urgência  e  Emergência  no  pré-hospitalar  e  as  sugestões  dos  profissionais  a  partir  de  suas
perspectivas para melhorar a cultura da segurança do paciente.
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