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Segurança do paciente é a diminuição de riscos e danos que ocorrem na área da saúde.
Dentro de um ambiente de saúde o paciente acaba correndo risco, por isso os profissionais
de saúde devem atender de forma minuciosa, mantendo a qualidade de segurança para
minimizar eventos adversos, infecções, incidente e consequentemente a mortalidade.
Com isso, este trabalho visa analisar o clima de segurança em um ambiente cirúrgico no
período pré-pandêmico. O estudo é transversal, descritivo com abordagem quantitativa.
Aceito no Comitê de Ética em Pesquisa, número 4.638.444. Os profissionais deveriam
integrar a equipe cirúrgica e terem trabalhado no período pré-pandêmico do hospital para
assim participarem da pesquisa e ainda não estarem de licença e nem de férias. Foi
utilizado Safety Attitudes Questionnaire/Operating Room, dividido em três partes, são
elas questões sociodemográficas, segurança do paciente e qualidade da comunicação
entre os profissionais do centro cirúrgico, apresentando 58 questões. Coleta de dados foi
realizada entre julho e setembro de 2021, resultando 71 formulários, que foram
organizados e analisados pela plataforma Excel, uma análise estatística descritiva e
inferencial. Dessa maneira foi observado que as variáveis estudadas apresentaram
resultados negativos, segundo o instrumento utilizado só seria positivo se atingisse 75
pontos e nenhum domínio atingiu esse requisito. O escore mais alto foi do domínio
comunicação, 73.65, seguido pela percepção de gerência que alcançou 62.19. Apresentase os domínios que tiveram o escore mais baixo, são eles: condição de trabalho,60.24,
percepção de estresse, 52.74, clima de segurança, 40.13 e percepção desempenho
profissional que atingiu a menor pontuação entre os domínios avaliados, 27.05. A variável
“muito bom” foi a mais usada na qualidade de comunicação.
Instrumentadores/circulantes de sala atingiu a maior percentagem. Com menores
pontuações ficou profissionais denominados “outros”, seguido do enfermeiro assistencial
da recuperação pós-anestésica. Deve ser considerado que os resultados apresentados não
são definitivos, o estudo está em andamento, podendo apresentar novos resultados. Com
o início da pandemia a coleta de dados foi dificultada, porém continua sendo realizada.
Apesar disso, o projeto permitiu avaliar o clima de segurança de um centro cirúrgico no
período pré-pandêmico, deixando evidente que as variáveis analisadas precisam ser
melhoradas, uma vez que apontaram qualidade negativa.
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