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O clima de segurança da organização fornece informações sobre o estado de 
segurança de um determinado grupo de trabalho ou da organização como um todo 
(CARVALHO, 2011). O estudo objetivou avaliar as atitudes individuais adotadas e 
percepção de segurança dos profissionais de saúde atuantes na área hospitalar, por 
meio da escala Safety Atitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006, traduzida e 
validada para a língua portuguesa; que permite calcular a soma das respostas para 
as questões em cada domínio, identificando a melhor e pior percepção do clima de 
segurança dos profissionais de saúde atuantes na área hospitalar; e identificar os 
fatores que precisam ser implementados na instituição e que influenciam no clima de 
segurança dos profissionais de saúde atuantes na área hospitalar. Teve como questão 
de pesquisa: Quais os fatores que influenciam o clima de segurança, sob a ótica de 
profissionais de saúde atuantes na área hospitalar? Este estudo adotou o método 
exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. Foi realizado em dois cenários 
distintos, um hospital geral (A) localizado em Curitiba/PR e um hospital (B) 
exclusivamente pediátrico, situado na região metropolitana de Curitiba/PR. Os 
participantes do estudo foram os profissionais de saúde como, médicos (incluindo 
médicos residentes), enfermeiros (assistenciais e gerentes) e técnicos de 
enfermagem, atuantes na área hospitalar no cuidado de pacientes adultos (Hospital 
A) e pacientes pediátricos (Hospital B). Utilizou-se como instrumento de coleta dos 
dados o Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006, foi traduzido e 
validado para a língua portuguesa por Carvalho (2011). É o primeiro questionário 
brasileiro capaz de avaliar clima de segurança, através da percepção de profissionais. 
Antes de iniciar o preenchimento do questionário, os profissionais foram orientados 
sobre a pesquisa, sobre o seu preenchimento e obtida assinatura do Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A análise foi efetivada utilizando-se uma 
escala Likert de cinco pontos: discordo totalmente (A), discordo um pouco (B), neutro 
(C), concordo um pouco (D), concordo totalmente e não se aplica. Os resultados da 
análise de 166 questionários, sendo 96 do Hospital A e 70 do Hospital B, demonstram 
que a maioria dos participantes é do sexo feminino para todas as categorias 
profissionais pesquisadas. O tempo de trabalho na instituição para o Hospital A foi de 
1-2 anos e para o Hospital B foi de 5-10 anos. A percepção do clima de segurança 
variou conforme a categoria profissional. Conclui-se que a pesquisa traz benefícios 
para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de alternativas efetivas para 
intervenções na assistência com segurança ao paciente. 
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