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Avaliar a cultura de segurança nas unidades de assistência à saúde é relevante pois é através desta que
torna-se possível identificar falhas organizacionais que oferecem riscos de danos aos pacientes assistidos
em ambientes de atenção à saúde. Por meio desta avaliação, torna-se possível estabelecer melhorias para o
cuidado fornecido na assistência, garantindo assim, a segurança do paciente. O presente estudo apresenta
como objetivo avaliar a cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico, a partir da equipe
multidisciplinar na pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem
quantitativa. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número 4.638.444. Os participantes
elegíveis para esta pesquisa incluem a equipe de profissionais de saúde do centro cirúrgico de um hospital
universitário, localizado no Rio de Janeiro que atuaram durante a pandemia da COVID-19. A coleta de
dados foi realizada entre o período de julho a setembro de 2021, por meio do instrumento Safety Attitudes
Questionnaire/Operating Room. Posteriormente, a organização e tratamento dos dados coletados foi
realizada através do programa Microsoft Excel. De acordo com a escala Likert, foram avaliados 6
domínios, dentre esses, apenas o de comunicação alcançou uma pontuação positiva, contabilizando o total
de 75.76%. Seguido dos domínios de Clima de Segurança (68.69%), Condição de Trabalho (62.52%),
Percepção da Gerência (62.42%), Percepção do Estresse (49.66%) e o domínio de Percepção do
desempenho profissional, que obteve a menor pontuação (25.96%), todos eles obtiveram um escore
negativo. Em relação à qualidade da comunicação, foi possível observar que os profissionais circulantes
de sala e instrumentadores apresentaram uma maior pontuação nesta categoria. A coleta de dados do
vigente estudo foi dificultada pelo atual período pandêmico, contudo, tornou possível a obtenção de
resultados preliminares que permitem avaliar a cultura de segurança deste centro cirúrgico universitário
durante a pandemia da COVID-19. Os resultados preliminares, apontam para necessidade de melhoria nos
demais domínios, tendo em vista que apenas o domínio de comunicação apresentou um resultado
satisfatório. Entretanto, torna-se relevante ressaltar que o estudo vigente está em andamento e pode
apresentar novos resultados.
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