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RESUM
MO
Objetiv
vo do Estu
udo
Num co
ontexto de preocupação
p
o global sob
bre a segura
ança dos doentes, conssiderado mu
undialmente
e
um gravve problema de saúde
e pública, o
os avanços na investiga
ação e méttodos de es
studo desta
a
problem
mática revela
am-se de exttrema impo rtância.
As organizações cie
entíficas e internaciona
ais (i.e. Orga
anização Mundial da SSaúde, União Europeia))
ndam aos Estados
E
mem
mbros a ava
aliação da cu
ultura de se
egurança, co
omo condiçã
ão essenciall
recomen
para se introduzirem
m mudanças nos comp
portamentoss dos profiss
sionais e orgganizações prestadoras
p
s
de cuida
ados de saú
úde e alcan
nçar melhor es níveis de
e segurança
a e de qualiidade nos cuidados
c
de
e
saúde prestados ao
os doentes.
gia Nacional para a Quaalidade na Saúde
S
2015-A Segurança do Doente é uma prioridade da Estratég
a o Plano Na
acional para a Segurança
a dos Doenttes 2015-20220, que no seu
s Objetivo
o
qual integra
2020, a q
Estratég
gico 1 “Aumentar a Cultura de Seg
gurança do Ambiente Interno”
I
ind
dica que as instituiçõess
hospitalares e de cu
uidados de saúde
s
primá
ários devem avaliar a cultura de seggurança do doente.
d
ente relatório visa apresentar e an alisar os resultados do
o estudo reaalizado em cinquenta
c
e
O prese
cinco un
nidades hospitalares em
m Portugal, n
2
no âm
mbito da Norrma nº 025/2013, de 24
4
no ano de 2014,
de dezembro, “Avaliação da Cultura de Seg
gurança do Doente
D
nos Hospitais”.

Metod
dologia
O estud
do foi realiza
ado a partir da aplicaçã
ão do Hospittal Survey on
n Patient Saffety Culture (HSPCS), da
a
Agency ffor Healthca
are Research
h and Qualitty (AHRQ), dos
d
Estados
s Unidos daa América, traduzido e
adaptad
do ao contex
xto portuguê
ês.
Trata-se
e de um questionário
o autopree
enchido, co
om uma distribuição
d
nsional (12
2
multidimen
dimensõ
ões), compo
osto por 42
2 itens, inccluindo, ainda, duas variáveis de item único
o: Grau de
e
Seguran
nça do Doen
nte e Númerro de Evento
dos nos últim
mos 12 messes. Apresen
nta-se sob a
os Notificad
forma d
de Escala de Likert, graduada em se is níveis parra os 42 iten
ns, desde “d iscordo forttemente” ou
u
ncordo forte
emente” ou “sempre” (5
5), havendo ainda a posssibilidade de
d assinalarr
“nunca” (1) até “con
“não se aplica”(6).
análise e in
nterpretação
o dos resulttados, seguiindo a meto
odologia prroposta pela
a Agency forr
Para a a
Healthca
are Research and Qualityy (Sorra e Nie
eva, 2004), procedeu-se
p
e à recodificaação da esca
ala, sendo o
percentual de respo
ostas positiv
vas específiccas na dimen
nsão ou item
m o principa l indicador de
d análise.
os são descrritos e analis
sados por diimensão da escala (dom
mínio de funccionalidade)) e por itenss
Os dado
(indicadores de funcionalidade)).
ades hospita
alares forma
alizaram a p
participação no estudo através do p
preenchimento de uma
a
As unida
ficha de
e inscrição on-line, para identificaçção do tipo
o de hospital e quantifficação do número de
e
profissio
onais em fun
nções na ins
stituição, po
or grupo profissional.
O questtionário foi disponibilizado, por via
a, entre 1 de abril e 311 de agosto
o de 2014 e
a eletrónica
aplicado
o em cinque
enta e cinco
o hospitais p
portuguesess, distribuído
os por diferrentes localizações geo-administrativas de Portugal
P
con
ntinental.
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Com vissta à maxim
mização da taxa
t
de resp
postas ao questionário, realizaram
m-se algumas iniciativass
junto d
dos hospitais, ao nível da estrattégia de divulgação e comunica ção aos profissionais,,
damente:
nomead





ospitais participantes d e um conjunto de recomendações para uma divulgação
d
a
Envio aos ho
nível interno
o mais efetiv
va do link de
e acesso parra resposta ao
a question ário;
Realização de
d reuniões (fevereiro e julho de 20
014), nas ARS, com as Co
a Qualidade
e
omissões da
e Segurança
a dos hospittais particip
pantes, com vista à apre
esentação d
do projeto, à motivação
o
d
da participa
ação dos profissionais, salientando
o em simultâneo as maais-valias da
a adesão ao
o
q
questionário
o. Para prom
moção da ad
desão dos profissionais,, um hospitaal participan
nte, por ARS,,
ffoi convidad
do a apresen
ntar a estrattégia de divu
ulgação do questionário
q
o adotada.
Envio de se
eis pontos de
d situação aos hospita
ais com as taxas de ad
desão a nív
vel nacional,,
institucional e, ainda, po
or grupo pro
ofissional.

Resulttados
Obtivera
am-se 17.92
28 questioná
ários preen chidos, o que represen
nta uma taxxa de adesã
ão global de
e
18,3%.
e do Tejo qu
ue a taxa de
e adesão fo
oi mais eleva
ada (27,7%),,
Foi nos hospitais da ARS de Lisboa e Vale
ndo-se a tax
xa de adesão
o mais baixa
a nos hospita
ais da ARS do
d Algarve (1
17,2%).
verifican
Em rela
ação aos resultados na
acionais dass dimensões, as ações de melhorria são prio
oritárias nass
dimensõ
ões Resposta
a ao erro nã
ão punitiva, D
Dotação de profissionais
p
s e Frequênccia da notificcação, e nass
dimensõ
ões Trabalho
o em Equipa
a, Aprendiza
agem Organiizacional – melhoria
m
con
ntínua e Exp
petativas do
o
superviso
or/gestor e ações
a
que promovem a segurança do
d doente, o caráter de intervenção
o não é tão
o
prioritárrio, considerrando que os
o resultadoss obtidos foram mais po
ositivos.
Foi na A
ARS de Lisboa e Vale do Tejo que oss resultados das dimens
sões foram l igeiramente
e superioress
ou iguais à média nacional e na ARS do
o Alentejo que
q
todas as
a dimensõ
ões apresen
ntaram uma
a
agem de resspostas positivas inferio
or à média nacional.
n
percenta

Princip
pais concclusões
Nesta prrimeira avaliação nacion
nal, podemo
os concluir o seguinte:
1) A cultura de
e segurança do doente a
ainda não é amplamentte assumidaa como uma
a prioridade,,
pelos profissionais e pe
elas instituiçõ
ões.
2) A cultura de
e notificação
o e aprendiza
agem dos hospitais é fraca.
3) A adesão do
os hospitais privados fo i pouco expressiva.

Recom
mendações
Tanto as ARS como
o os dirigenttes dos hosspitais e respetivas Com
missões da Q
Qualidade e Segurança
a
evidenciar, junto dos se
eus profissio
onais, os gan
nhos com a avaliação d
da cultura de
e segurança
a
devem e
do doen
nte, promove
endo, a sua adesão.
No capíítulo Recom
mendações, encontram-s
e
se várias iniciativas, po
or dimensão
o, que se re
ecomendam
m
ser deba
atidas e imp
plementadas
s pelas insti tuições e accompanhadas pelas resspetivas ARS
S, de acordo
o
com os resultados obtidos.
o
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1. INTRRODUÇÃO
O relató
ório do Instiitute of Med
dicine of thee National Academies, “T
To err is hum
uman”, foi o primeiro e
grande impulsionad
dor do movimento em torno da se
egurança do
o doente (SD
D), que deu a conhecerr
ndo que a medicina é uma ativiidade comp
plexa, que comporta m
muitos riscos e causa
a
ao mun
sofrimen
des e mortess (Kohn; Corrrigan; Molla
a, 2000).
nto, danos, incapacidad
Atualme
ente, mercê dos vários estudos
e
inte
ernacionais, sabemos que uma insu
uficiente seg
gurança doss
doentess constitui um
u grave problema de saúde públiica, além de
e que repressenta um pesado ónuss
económ
mico para os recursos de
e saúde limittados (Conselho da Euro
opa, 2009).
Segundo
o o relatório
o elaborado
o pela RAND
D Corporation
n (2008) parra a Comisssão Europeia
a, estima-se
e
que 8% a 12% dos doentes inte
ernados em
m hospitais são
s afetados
s por evento
os adversos resultantess
dos cuid
dados de saú
úde recebidos, e não da
a sua doença
a (Conselho da Europa, 2009).
Sabemo
os, igualmen
nte, que o co
ontexto orga
anizacional, os fatores culturais
c
nass práticas de
e gestão em
m
geral e em particu
ular nos cu
uidados de saúde presstados, assumem um papel prep
ponderante,,
constitu
uindo elementos diferen
nciadores na
as organizaçções de saúd
de.
A culturra organizaccional deve ser aborda
ada sob vá
árias perspe
etivas - sociiológica, anttropológica,,
psicológ
gica, de com
mportamentto organiza cional – estando umas mais cen
ntradas na descrição e
explicita
ação do funccionamento organizacio
onal e, outras, no compo
ortamento o
organizacion
nal.
Segundo
o a OMS (20
009), a culturra de segura
ança de uma
a organizaçã
ão de saúde é o produto
o de valoress
individuais e de grupo,
g
atitud
des, perceçções, compe
etências e padrões dee comportamento que
e
om a segura
ança, e o esttilo e compe
etência da ggestão da se
egurança de
e
determinam o compromisso co
ganização de
e saúde.
uma org
As orga
anizações co
ontêm, assim, ambientte próprio, recebem in
nfluências e influenciam
m as váriass
pessoass que nelas atuam, sen
ndo estes m
mesmos agentes os que
e contribuem
m para a fo
ormação da
a
cultura d
da organizaçção.
Reason (2000) refere que uma
a das carate
ais importan
ntes das orrganizações de elevada
a
erísticas ma
eocupação comum da organizaçã
ão na possiibilidade dee falhar, ou
u seja deve
e
fiabilidade é a pre
ecer-se com
mo assente que
q
se come
etem erros, daí a neces
ssidade de fformar os profissionais
p
s
estabele
para sab
berem recon
nhecer e reccuperar esse
es erros.
Quer a evidência científica, quer
q
as org
ganizações supranacionais, como
o a OMS (O
Organização
o
Mundiall da Saúde)) e União Europeia, vê m recomen
ndando aos Estados Meembros que
e avaliem e
monitorrizem a cultu
ura de segurrança dos do
oentes nas unidades
u
prestadores d
de cuidados de saúde.
A OMS realça a im
mportância da lideran ça (em rela
ação à culttura de seggurança, à gestão e à
t
em
m equipa (e
em relação à estrutura
a, à dinâmicca e à supe
ervisão), do
o
comuniccação), do trabalho
trabalho
o individual (à tomada de decisão
o, stress, fadiga) e do ambiente dee trabalho. Todos
T
estess
fatores cconcorrem para
p
uma se
egurança, m
mais eficaz, dos doentes.
Singer e
et al. (2003)) identificarram sete ele
a cultura de
e segurançaa, em organ
nizações de
e
ementos da
elevada fiabilidade, das quais se destacam::
i. Com
mpromisso com a segu
urança ao m
mais elevado
o nível da organização,
o
, traduzido em valores,,
crrenças e norrmas de com
mportament o, partilhados a todos os
o níveis;
ii. Recursos nece
essários, ince
entivos e reccompensas caso esse co
ompromisso
o ocorra;
mo à custa da "produção
o" ou da "efiiciência";
iii. A ssegurança é uma prioridade, mesm
iv. Co
omunicação frequente e sincera enttre profissio
onais, a todo
os os níveis d
da organização;
v. Ato
os inseguross são raros apesar
a
dos e
elevados nív
veis de produção;
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vi. Fa
alar sobre oss erros e incidentes, os q
quais devem
m ser notifica
ados quand
do ocorrem e;
e
vii. É valorizada a aprendizag
gem organizzacional para a conceção de sistemaas seguros.
É necesssário que as
a instituiçõ
ões de saúd
de e todos os profissionais de ssaúde tenha
am perfeito
o
conhecimento doss aspetos da
d cultura de segurança organizacional, im
mprescindív
veis para a
entação de medidas efiicazes que vvisem evitar e prevenir erros e incid
dentes que ocorrem na
a
impleme
prestaçã
ão de cuidad
dos de saúde aos doenttes.
Seguind
do as recomendações da OMS e da
a União Euro
opeia, a prim
meira fase d
de desenvolvimento da
a
a
cultura
a de segurrança do doente
d
dass
cultura de segurança, passa pela avaliiação da atual
ações de saú
úde, que é o objetivo do
o presente estudo.
e
organiza
Os hosp
pitais, atrav
vés desta metodologia
m
para a avaliação da cultura de s egurança do doente e
perante os resultados obtidos, têm a possi bilidade de:
Diagnosticarr a sua cultura de segura
ança, para id
dentificar árreas de melh
horia;
1) D
2) A
Avaliar o im
mpacto na segurança d os doentes,, de intervenções e pro
ogramas e monitorizarr
m
mudanças ao
a longo do tempo;
3) E
Efetuar bench
hmarking intterno e exte
erno;
4) E
Elaborar e/ou compleme
entar relató rios, com vissta aos proc
cessos de ceertificação e acreditação
o
n
nos domínio
os da qualidade e segurrança dos se
erviços de sa
aúde;
5) C
Cumprir req
quisitos reg
gulamentare
es ou diretivas, nomea
adamente, as recomen
ndações da
a
U
União Europ
peia;
6) Identificar indicadores
i
que ajude
em a imple
ementar, no
o hospital, projetos ce
entrados na
a
ssegurança dos
d doentes;;
7) Identificar problemas
p
na
n cultura d
de segurança dos doentes, a partirr dos quais se possam
m
d
determinar abordagen
ns e métod
dos de mellhoria contíínua da qu
ualidade do
os cuidadoss
p
prestados;
8) Id
dentificar e aperfeiçoarr formas de cruzar e com
mbinar os dados sobre a cultura de
e segurança
a
ccom outras fontes de da
ados sobre a segurança
a dos doente
es e qualida de dos serviços.
Em Porttugal, após o estudo pilloto realizad
do numa am
mostra de ho
ospitais porrtugueses, in
nstituiu-se a
avaliação da culturra de segura
ança do do
oente nas in
nstituições hospitalares
h
s, com a publicação da
a
nº 025/2013
3, de 24 de dezembro.
Norma n
A cultura de segura
ança constitu
ui um dos O
Objetivos Esttratégicos do
o Plano Naccional para a Segurança
a
entes 2015-2020 (Desp
pacho n.º 1
1400-A/2015
5, D.R., II, de
d 10 de feevereiro), o qual, está
á
dos Doe
integrad
do na Estrattégia Nacion
nal para a Q
Qualidade na Saúde 2015-2020 (Deespacho n.º 5613/2015,,
D.R, II, d
de 27 de maiio), designad
damente na prioridade nacional Segurança do Doente.
O presente estudo foi realizado
o ao abrigo de um protocolo de cooperação firrmado entre
e a Direção-a Saúde (DG
GS) e a Asso
ociação Porrtuguesa para o Desenv
volvimento Hospitalar (APDH) que
e
Geral da
visa, de entre outro
os objetivos,, a avaliação
o e monitoriização da cu
ultura de seggurança do doente noss
serviçoss prestadore
es de cuidados do sistem
ma de saúde
e nacional.
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2. METTODOLOGIA DO ESTUDO
O
O prese
ente estudo foi realizad
do a partir da aplicação do Hospittal Survey on
n Patient Sa
afety Culturee
(HSPCS), da Agencyy for Healthccare Researcch and Quallity (AHRQ), dos Estado
os Unidos da
d América,,
ndados no âmbito
â
da “A
Avaliação daa Cultura de Segurança””
tendo siido um dos questionários recomen
do proje
eto European
n Network fo
or Patient Saffety (EuNetPas), no qual Portugal paarticipou e fo
oi traduzido
o
e adapta
ado ao conttexto portug
guês por Ma
argarida Eiras (dezembro de 2008)) para “Ques
stionário de
e
Avaliaçã
ão da Cultura
a de Segurança do Doe nte nos Hosspitais Portugueses”.
A Norma nº 025/20
013, de 24 de dezembro
o, define as fases do prrocesso da aavaliação da
a cultura de
e
nça do doente nos hosp
pitais, bem ccomo os crittérios, a ava
aliação e a ssua fundame
entação. Oss
seguran
Presiden
ntes das Co
omissões da Qualidade e Segurançça dos hospitais foram os pontos de
d contacto
o
institucionais para a operacion
nalização loccal do estud
do e para a comunicaçãão sobre os
s pontos de
e
o realizados..
situação
O processo para forrmalização da
d participaçção dos 55 hospitais
h
pro
ocessou-se eem duas fas
ses:
Numa p
primeira fase
e, os hospittais formalizzaram a sua
a inscrição através
a
do p
preenchimento de uma
a
ficha de inscrição on
n-line, na qu
ual foi necesssário identificar o tipo de hospital e quantifica
ar o número
o
m funções na instituição, por grupo profissional.
p
.
de profissionais em
e, procedeu--se à aceitaçção, indepen
ndentementte do seu esstatuto, dos cinquenta e
Numa segunda fase
ospitais inscritos (de norrte a sul do país). Deste
es, quarenta e nove eram
m hospitais públicos do
o
cinco ho
Serviço Nacional de
e Saúde e seis eram hos pitais privad
dos.
eve disponíível on-line, na plataforrma SurveyM
Monkey, paraa preenchim
mento entre
e
O questtionário este
abril e agosto de 20
014.
Foram e
enviados os links de acesso ao que
estionário às
à 55 unidad
des hospita lares, para distribuição
o
interna a todos os profissionais em exerccício de funções, que in
nteragem d ireta ou ind
diretamente
e
ntratual assu
umido com a instituição.
com os doentes, e independenttemente do vínculo con
q
os aos hosp
pitais, foi prrivilegiada a via eletró
ónica, tendo
o
Para a disponibilização dos questionário
ente sido enviado
e
o liink de acessso ao quesstionário ao
os Presiden tes das Comissões da
a
inicialme
Qualidade e Segurrança, com um peque
eno texto elucidativo do
d objetivo do estudo
o e apelo à
o questionárrio.
divulgaçção e preencchimento do
A fim de relembrar e incentiv
var os profi ssionais a colaborarem
c
m no estudo
o, foram en
nviados aoss
os de situaçã
ão, ao longo
o do período
o de recolha
a de resposttas, para conhecimento
o
hospitais seis ponto
as de adesã
ão a nível nacional, in
nstitucional e, ainda po
or grupo prrofissional. A recolha e
das taxa
análise dos questionários forram efetuad
das atravéss do coleto
or da institu
uição, não permitindo
o
er acesso ou
u ligação à identificação
o dos participantes, porr forma a gaarantir o anonimato de
e
qualque
todos oss questionárrios.
Na fase de análise dos resultados, optou--se pela ado
oção das rec
comendaçõees dos auto
ores Sorra e
Nieva (2
2004), tendo por isso sid
do excluídos os question
nários que apresentavam
a
m:


T
Todos os ite
ens da mesm
ma secção p
preenchidos com a mesm
ma opção dee resposta, excetuando
o
a secção (d);



a secção (a),, (c) ou (f) em
m branco;



a secção (b) e (d) simultaneamente em branco e;



quérito, em
mais de me
etade dos itens
i
por re
esponder, ao
a longo de
e todo o inq
m diferentess
ssecções.
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Para a leitura e inte
erpretação dos
d dados, procedeu-se
e à recodific
cação, comb
binando as frequênciass
q
dos ite
ens quer da
as dimensõe
es. Assim, eem cada ite
em as duass
das respostas (Sorra, 2004), quer
ombinadas numa só
ó categoria
a (discordo
o
categoriias menos positivas (1 e 2) foram co
forteme
ente/discordo ou nunca
a/raramente
e), considera
ada negativa, o mesmo
o acontecen
ndo com ass
duas resspostas mais positivas (4
( e 5), resul tando numa
a só categorria (concordo
o/concordo fortemente
e
ou maio
oria das veze
es/sempre) considerada
c
a positiva, se
endo o resultado final a soma das frequências.
f
.
Os ponttos médios das escalas
s representa
am uma terrceira categ
goria (neutraal). Foi ainda analisada
a
uma opçção de respo
osta “não se
e aplica”, ten
ndo-se consiiderado uma
a resposta n
não válida.
Quando
o um item é colocado pela nega
ativa, o percentual de respostas negativas passa
p
a serr
considerado como positivo. Es
sta troca fo i realizada através
a
do programa eestatístico, pelo
p
que oss
dos são apre
esentados em
m termos de
e média de percentual de
d valores p
positivos.
resultad
O perce
entual de re
espostas po
ositivas esp ecíficas na dimensão ou
o item pa ssou a ser o principall
indicado
or de análise
e.
Para mo
otivar as instituições a participar
p
e os profissio
onais a respo
onder ao qu
uestionário, realizaram-se 6 pon
ntos de situa
ação com in
nformação ssobre a taxa
a de adesão.. Inicialmentte, o que correspondeu
u
aos doiss primeiros meses de resposta ao
o questionário, realizaram-se quattro pontos de
d situação,,
com um
ma periodicid
dade quinzenal. Nos 2 ú
últimos mese
es, a periodicidade foi m
mensal.
Numa p
primeira fase
e, os 55 hospitais respo
ondentes forram distribuídos por 4 ggrupos, confforme a sua
a
taxa de adesão, o que também contribuiu para a garan
ntia do anon
nimato dos p
profissionais:





Grupo A incluía as instittuições com
G
m taxa de 0% (sem respostas);
G
Grupo B enttre 0% e 5%;;
G
Grupo C enttre 6% e 10%
%; e
G
Grupo D > 10%.

A partir do segundo
o ponto de situação, oss hospitais do
d Grupo C e D foram iigualmente informadoss
sobre a taxa de ade
esão institucional, por G
Grupo Profisssional.
A partir do momen
nto em que nenhuma in
nstituição se
e enquadrav
va no grupo
o com 0% de
e respostas,,
os grupo
os foram ree
estruturado
os, tendo sid o constituíd
dos 3 grupos
s com os segguintes interrvalos:




G
Grupo A (0%
% - 25%);
G
Grupo B (26
6% - 50%); e
G
Grupo C (> 50%).
5

Os hosp
pitais dos Grupos B e C (com adessão superiorr a 26%) con
ntinuaram a receber a informação
o
detalhad
da individua
al sobre a tax
xa de adesã
ão por Grupo
o Profissional.
No final, os hospitais com uma
a taxa superrior a 15% re
eceberam um relatório detalhado em
e formato
o
oint com apresentaçção das m
médias de
e cada dimensão eem análise, variáveiss
PowerPo
sociodemográficas e Benchma
arking nacio
onal, dado que o N da
d amostra apresentou robustez,,
ndo uma análise das dim
mensões em
m estudo ade
equada à realidade da i nstituição.
permitin
Foi aind
da efetuado o teste de Alfa de Cro nbach para analisar a consistênciaa interna da
as variáveis,,
tendo-se
e obtido um
m resultado superior a 0
0,9, mais esspecificamen
nte de 0,9233, ou seja os
s resultadoss
apresen
ntam uma co
onsistência interna muitto elevada.
Por último, importta referir que na anál ise estatística descritiv
va dos dad os foi utilizzado, como
o
enta, o progrrama inform
mático Excel 2
2013 for Win
ndows 8 e SPSS versão 119.
ferrame
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2.1. Diimensões da culturra de segu
urança
As questtões do que
estionário sã
ão apresenta
adas e agrup
padas por dimensão e ittens:
Item

Dim
mensão
1. Trabalho em
e equipa (D
D1)

A1

Nesste serviço/unid
dade os profisssionais entreaju
udam-se

A3

Qua
ando é necessá
ário efetuar um
ma grande quan
ntidade de trab
balho rapidameente, trabalham
mos
junttos como uma equipa, para o conseguir faze
er

A4

Nesste serviço/unid
dade as pessoa
as tratam-se co
om respeito

A11

Qua
ando uma área
a fica com exce sso de trabalho
o, as outras dão-lhe apoio

2. Expeta
ativas do sup
pervisor/gesttor e ações que
q promovam a seguran
nça do doentte (D2)
B1

O se
eu supervisor hierárquico
h
tem
m uma palavra agradável quando vê um bom
m desempenho
o no
que
e respeita aos procedimentos
p
s de segurança estabelecidos

B2

O se
eu supervisor hierárquico
h
levva seriamente em
e consideraçã
ão as sugestõess dos profissionais
para melhorar a segurança do do
oente

B3

Sem
mpre que existe
e pressão, o me
eu supervisor hierárquico
h
que
er que trabalheemos mais
rapidamente, mes
smo que isso siignifique usar atalhos
a

B4

O meu
m supervisor hierárquico nã
ão dá atenção aos
a problemas relacionados ccom a segurança do
doe
ente, que ocorrrem repetidame
ente

3. Apoio à ssegurança do doente pela gestão (D33)
F1

A Direção do Centtro Hospitalar / Unidade Local de Saúde / Ho
ospital proporcciona um ambie
ente de
trab
balho que prom
move a seguran
nça do doente

F8

As ações
a
da Direçã
ão do Centro H
Hospitalar / Unidade Local de Saúde / Hospittal mostram qu
ue a
segurança do doente é uma prio
oridade

F9

A Direção do Centtro Hospitalar / Unidade Local de Saúde / Ho
ospital parece aapenas interessada
na segurança
s
do doente,
d
quando
o acontece algu
uma adversidad
de

4. Aprendizage
A
m organizac
cional - melhoria contínu
ua (D4)
A6

Esta
amos a trabalhar ativamente para uma melh
horia da segura
ança do doentee

A9

Aqu
ui, os erros proporcionam mu
udanças positiv
vas

A13

Ava
aliamos a eficác
cia das alteraçõ
ões que fazemo
os, no sentido de
d melhorar a ssegurança do doente
d

5.
5 Perceções g
gerais sobre
e a segurança
a do doente ((D5)
A10

É ap
penas por sorte
e que os erros mais graves nã
ão ocorrem nes
ste serviço/unid
dade

A15

Nun
nca se sacrifica a segurança d
do doente, mesmo quando há
á muito trabalh o

A17

Nesste serviço/unid
dade, temos prroblemas com a segurança do
o doente

A18

Os nossos procedimentos e siste
emas são eficazzes na prevenção dos erros/o
ocorrências

6. Feedbacck e comunic
cação acerca
a do erro (D6))
C1

É-no
os fornecido feedback acerca das mudançass a efetuar, baseadas nos relattórios de ocorrrências

C3

Som
mos informados acerca de errros/ocorrênciass que aconteçam neste serviçço/unidade

C5

Nesste serviço/unid
dade discutimo
os modos de prrevenção de repetição de erro
os/ocorrências

7

IItem

Dime
ensão
7. A bertura na comunicação
c
o (D7)

C2

Os prrofissionais fala
am livremente se verificarem que algo afeta negativamentee os cuidados para
p
com o doente

C4

Os prrofissionais sen
ntem-se à vonta
ade para questtionar as decisõ
ões e ações doss superiores
hierárquicos

C6

Os prrofissionais têm
m medo de colo
ocar questões quando
q
algo pa
arece não estarr certo

8. Frrequência da
a notificação
o (D8)
D1

Quan
ndo um erro/oc
corrência é com
metido, mas é detetado
d
e corrrigido antes de afetar o doentte,
com que
q frequência
a é reportado?

D2

Quan
ndo um erro/oc
corrência é com
metido, mas não tem perigo potencial para o doente, com que
q
frequ
uência é reporta
ado?

D3

Quan
ndo um erro/oc
corrência é com
metido, que pod
deria causar da
ano ao doente mas isso não
aconttece, com que frequência
f
é re
eportado?

9. T
Trabalho entre unidades (D9)
F2

Os se
erviços/unidade
es do Hospital n
não se coorden
nam muito bem
m uns com os o
outros

F4

Existe
e boa colaboração entre os se
erviços/unidade
es do Hospital que necessitam
m de trabalhar
conju
untamente

F6

É freq
quentemente desagradável
d
trrabalhar com profissionais
p
de outros serviço
os/unidades do
o
Hospital

F10

Os se
erviços/unidade
es do Hospital ffuncionam bem
m em conjunto para prestarem
m os melhores
s
cuida
ados ao doente

10. D
Dotação de profissionais
p
(D10)
A2

Existe
em meios humanos para corrresponder ao trrabalho que é exigido
e

A5

Os prrofissionais trab
balham mais h oras por turno
o, o que pode pôr em causa a segurança do
doente

A7

Dispo
omos de profiss
sionais temporrários na presta
ação de cuidad
dos, o que podee pôr em causa
aa
segurrança do doentte

A14

Traba
alhamos em "m
modo crise", ten
ntando fazer muito,
m
demasiad
do depressa

11. Transiições (D11)
F3

A situ
uação fica caótica quando se ttransferem doe
entes de um se
erviço/unidade para outro

F5

É freq
quentemente perdida
p
informa
ação importante sobre os cuidados do doen
nte, durante as
muda
anças de turno

F7

Ocorrrem frequentemente problem
mas na seguran
nça do doente aquando
a
da tro
oca de informação
entre
e os vários serviços/unidades do Centro Hospitalar / Unidad
de Local de Saú
úde / Hospital

F11

As mu
udanças de turrno neste hosp
pital são problemáticas para o doente

12. Res posta ao errro não punitiva (D12)
A8

Os prrofissionais sen
ntem que os se us erros são uttilizados contra
a eles

A12

Quan
ndo uma ocorrê
ência é reporta
ada, parece que
e é a pessoa qu
ue está a ser alvvo de atenção e não
o pro
oblema em si

A16

Os prrofissionais inte
errogam-se se os seus erros são
s registados no seu processso pessoal
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3. RESU
ULTADOS DO
D ESTUDO
O
Foram enviados 55 links para resposta ao questio
onário e obtiveram-see 17.928 qu
uestionárioss
hidos, o que
e representa
a uma taxa de adesão de 18,3%. A adesão m
mínima foi de
d 4,3% e a
preench
adesão máxima de 62,5%.
s do estudo encontra-se estruturad
da em duass etapas: a primeira,
p
de
e
A aprese
entação doss resultados
caráter geral, refle
ete os resultados glob
bais de todo
os os hospitais e, a ssegunda, ap
presenta oss
dos por regiã
ão de saúde
e.
resultad
A análise de caráterr geral teve por base ass 17.928 resspostas dos profissionaiis que respo
onderam ao
o
nário, independentemente da repre
esentação dos
d hospitais
s que compõ
õem a amos
stra.
question
Para salvaguardar o anonimatto e a conffidencialidad
de, optou-se
e por identiificar os hospitais pela
a
ão da letra H seguida de
e um númerro (i.e. H1, H2,…).
H
atribuiçã

I. ANÁ
ÁLISE DE CARÁTER GERAL
L
1. Cara
aterísticas da amosstra
Das 55 instituições respondentes, 11% aprresentaram uma taxa de
e adesão su perior a 50%
% (Grupo C),,
as de adesão
o situadas e
entre os 26%
% e os 50% (G
Grupo B) e 669% (Grupo A) alcançou
u
20% obttiveram taxa
uma tax
xa de adesão
o abaixo dos
s 25% (Figurra 1).

11%

20%

Grupoo A ( 0‐25%)
Grupoo B (26‐50%)
Grupoo C (>50%)
69
9%

FIGURAA 1 ‐ DISTRIBU
UIÇÃO TOTAL D
DE RESPONDE
ENTES POR GRUPO DE A DESSÃO (N=55)
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A percen
ntagem de resposta
r
ace
eitável para analisar as dimensões em estudo foi de 15% e, verificou-se que a maioria da
as instituiçõ
ões (71%) ap
presenta um
ma taxa de resposta sup
perior a 15%
%, conforme
e
Figura 2
2.

29%
Taxa de resppostas > 15%
Taxa de resppostas < 15%

71%

FIGURAA 2 ‐ DISTRIBU
UIÇÃO TOTAL DE RESPONDE
ENTES POR GR
RUPO ESPECÍFIICO (N=55)
A Figura
a 3 represen
nta a amostrra por tipo d
de hospital, sendo que 84% das insstituições qu
ue aderiram
m
ao pressente estud
do são hospitais públiicos, repressentando a maioria, sseguidos do
os hospitaiss
privadoss com 9% e, 7% representam hosp
pitais em regime de Parceria Públicco-Privada (PPP)
(
(Figuraa
3).

7%
9%

Hospital Púbblico
Hospital Privvado
Parceria Púbblico‐Privada
844%

FIGURA 3 ‐ DISTRIBUIÇÃO TOTTAL DE RESPO
ONDENTES POR
R TIPOLOGIA ((N=55)
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Na Figurra 4 apresen
nta-se a distribuição do
os hospitaiss responden
ntes por núm
mero de camas, sendo
o
que 43%
% da amostrra é constitu
uída por hosspitais com mais
m
de 200
0 e menos d e 500 camas, 29 % tem
m
menos d
de 200 cama
as e 28% dos hospitais ttem mais de
e 500 camas.
50%
43%

45%
40%
35%
30%

29%
%

28%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
menos de 20
00 camas

c
200 e 500 camas

mais de 5000 camas

FIGURA 4 ‐ DISTRIBUIÇÃO TTOTAL DE RESSPONDENTES POR
P
Nº DE CA
AMAS

A amosttra dos proffissionais respondentess é maioritariamente do
o sexo femin
nino (74%). Do total de
e
respond
dentes, 85%
% dos profis
ssionais refe
ere interagir diretamen
nte com o doente e apenas
a
15%
%
refere não interagirr diretamentte com o doe
a 5 e Figura 6).
ente (Figura

26%
2
Fem
minino
Maasculino

74%

FIGURA 5 ‐ DISTRIBUIÇÃ
ÃO POR GÉNER
RO

11

15%
SIM, usualmennte interajo ou
contacto direttamente com
doentes.
NÃO, usualmeente não interajjo
ou contacto d iretamente com
m
doentes.
85%

FIGURA 6 ‐ DISTRIBUIÇÃ O POR INTERA
AÇÃO DIRETA COM O DOEN
NTE

Em relação à idade
e, constata-s
se que 35,1%
% dos profisssionais aprresenta 45 o
ou mais ano
os de idade,,
nos que 30 a
anos de idade. Observa
a-se, ainda, q
que 17,1% te
em entre 30
0
enquantto 12,6% apresenta men
a 34 ano
os de idade, 15,6% entre
e os 35 a 39 anos e 14,3
3% entre os 40
4 a 44 anoss de idade (Figura 7).

40,0%
35,1%
35,0%
30,0%
< 30 anos

25,0%

30 a 34 an
nos

20,0%
15,0%

17,1%
1
12,6%

35 a 39 an
nos
115,6%

14,3%
1

40 a 44 an
nos
45 ou mais anos

10,0%
5,0%
0,0%

FIGURA 7 ‐ DI STRIBUIÇÃO PELA
P
FAIXA ET
TÁRIA
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O grupo
o profissional mais rep
presentado é o dos enffermeiros (4
41,2%), segu
uido dos médicos com
m
18,5% (FFigura 8).

45,0%

Adminisstrador/Gestor

41,2%
4
40,0%

Assistennte operacional
Assistennte técnico

35,0%

Enfermeeiro
30,0%
Farmacêêutico
25,0%

Médico (inclui internoss)
188,5%

20,0%

Psicóloggo
Técnico de diagnóstico
oe
terapêuttica
Técnico superior

15,0%
8,5%

10,0%

9,4%

9,1%
4,0%

5,0%
1,1%

1,0%

Outro
2,6%

0,6%

0,0%

FIGURA 8 ‐ DISTRIIBUIÇÃO POR GRUPO PROFISSIONAL
Na Figura 9, apressenta-se o diferencial entre o nú
úmero inicia
almente preevisto de profissionais
p
s
respond
dentes por grupo
g
profissional e o n úmero de re
espostas ao questionáriio recolhidas, ou seja, o
somatórrio do número de profissionais, in
ndicado na ficha de in
nscrição de cada hospital, face ao
o
número
o real de resp
pondentes por
p grupo p rofissional.
32180

350
000
300
000

23084

250
000

8
20838

200
000
10702

150
000

7394

100
000
50
000

487
188

1518

1678

67222
528
194

3313

0

N
Nº previsto

380
108

163 7

2090
721

21
102
468
8

Nº real

FIGURA 9 ‐ DISTRIBUIÇÃ
ÃO DE PROFISSSIONAIS RESPO
ONDENTES PO
OR NÚMERO PPREVISTO E REAL
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Ao nível da distribuição dos serrviços/unida
ades, verifica
a-se que 10%
% dos profisssionais refe
erem estar a
penhar funçõ
ões no Serv
viço de Med icina Não Cirúrgica, seg
guidos do Seerviço de Ciirurgia, com
m
desemp
8%. Den
nota-se, aind
da, que a op
pção mais re
epresentada
a diz respeito à opção “O
Outro” com 27% (Figuraa
10).

30%

Anestesia
Bloco Operatóório

%
27%

Dermatologiaa
Cirurgia

25%

Cuidados Paliaativos
Farmácia
Ginecologia / Obstetrícia
Imunohemoteerapia

20%

Informática
Laboratório
Medicina (nãoo cirúrgica)

15%

Nefrologia
Oncologia
Pediatria

10%

Psiquiatria / SSaúde Mental

10%

Radiologia

8%
5%
%
4%

5%

4%
2%

22%
0%

0%
%

4%
3%
3
1%

0%

1% 1%

Radioterapia

6%
6
3%

Reabilitação

5%

4%

Serviço de Urggência

3%
0%

Serviços de Appoio e Administração
Urologia

1%

Unidade de Cuuidados Intensivos (todos os tipos)

0%

Outro

FIGU
URA 10 ‐ D ISTTRIBUIÇÃO PO
OR SERVIÇO /UNIDADE
U
Analisan
ndo em detalhe a opção “Outro””, verifica-se que 23%
% dos profisssionais não pretende
e
identificcar o serrviço/unidad
de, garant indo assim
m o anonimato e 77% ind
dica outro
o
serviço/unidade/departamento
o que não está contemplado nas
s opções d
de resposta, ou refere
e
ar em “vários serviços” ou
o em “todo
os os serviço
os” (Figura 11
1).
trabalha
90%
77%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

23%

20%
10%
0%
Sem resposta

Outro

FIGURA 11 ‐ DISTRIBUUIÇÃO POR OUTRO SERVIÇÇO/UNIDADE
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Em relaçção à Acrediitação do serrviço/unidade
de em causa, 53% confirm
ma que é accreditado(a),, 35% refere
e
não ter sido submetido um pro
ocesso de accreditação e 12% respon
ndeu que nãão sabe (Figu
ura 12).

12%
Sim
m
Nãão
53%
5

35%

Nãão sei

FIGURA 12 ‐ ACREDITAÇÇÃO/ CERTIFICA
AÇÃO DO SERVIÇO / UNIDAD
DE
Os proffissionais fo
oram ainda
a questiona
ados sobre se alguma
a vez tinhaam respond
dido a este
e
question
nário, tendo
o 86,7% resp
pondido que
e não, 5,5% já tinha partticipado nestte tipo de questionário,,
num ou
utro contexto
o que não o do presen
nte estudo e 3,9% referriu que não sabe se já alguma vezz
tinha respondido (Figura 13).

3,99%
5,5%

Sim
m
Nã o
Nã o sei

86,77%

FIGURA 13 ‐ R ESPOSTA A ESSTE QUESTION
NÁRIO
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2. Avalliação dass dimensõ
ões
Na Figurra 14, são apresentados os resultado
os das 12 dimensões da
a cultura de segurança do
d doente a
nível na
acional, correspondendo
o o valor m
mais baixo (2
26%) à dime
ensão D12 - Resposta ao
a erro não
o
a e o mais elevado (71%)) à dimensão
o D1 - Traba
alho em equ
uipa.
punitiva
Refira-se
e que as dimensões
d
D12D
Respo sta ao erro
o não punittiva com 266%, D10 - Dotação de
e
profissio
onais com 34%,
3
D8 - Frequência
F
d
da notificação de eventos com 377%, D9 -Trabalho entre
e
unidade
es com 48% e D3 - Apoio à seguran
nça do doen
nte pela gesttão com 49%
%, são aque
elas onde ass
ações de
e melhoria serão
s
priorittárias.
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FIGURA 14
4 ‐ DISTRIBUIÇÇÃO PELAS 122 DIMENSÕES DA CULTURA DE SEGURAN ÇA DO DOENTTE
De segu
uida apresen
ntam-se as percentage ns positivass dos itens que integraam cada um
ma das doze
e
dimensõ
ões em estudo (da Figura 15 à Figuraa 26).
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FIGURA 15 – D1. TRABA
ALHO EM EQUIPA
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FIGURA 16
1 ‐ D2. EXPEETATIVAS DO SSUPERVISOR/GESTOR E AÇÕ
ÕES QUE PRO MOVEM A SD
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FIGURA 17 ‐ D3. APOIO À SD PELA GESSTÃO
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GURA 18 ‐ D4
4. APRENDIZAAGEM ORGANIZACIONAL ‐ MELHORIA
M
CON
NTÍNUA
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FIG
GURA 19 – D5
5. PERCEÇÕESS GERAIS SOBR
RE A SD
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FIGURA 20
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O
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FIG
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8. FREQUÊNCIA DA NOTIFICCAÇÃO
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FIGURA 23 ‐ D
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10. DOTAÇÃO
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FIGURAA 25 ‐ D11. TRANSIÇÕES
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FIGURA 26 ‐ D12.. RESPOSTA AO ERRO NÃO PUNITIVA
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Os resultados obtid
dos nas 12 dimensões da cultura de seguranç
ça do doentte demonstram que ass
agens são maioritariam
m
mente inferio
ores quando
o comparada
as com os reesultados ap
presentadoss
percenta
na Tabela 1, nomead
damente o estudo
e
realizzado, em 2014, nos Esta
ados Unidoss da América
a.

TABELA 1 ‐ BEENCHMARKING INTERNACIO
ONAL
Dimensões – definidas com base no documen
nto da AHRQ – Ho
ospital Survey on Patient
P
Safety Cullture
blication No. 04‐00
041, September 20
004)
(AHRQ Pub

Resultados (% de positivas)
ES

R Unido

PTT

08
200

2010

201
11
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2
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3
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71

2. Expetaativas do supeervisor/gesto
or e ações quee promovam a segurança do
d doente 62
2
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3. Apoio à segurança do doente peela gestão
4. Aprendizagem orgaanizacional ‐ melhoria
m
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obre a seguraança do doentte
6. Feedb
back e Comun
nicação acercaa do erro
7. Abertu
ura na comunicação
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2.1. Nú
úmero de notifica
ações rea
alizadas
Podemo
os verificar que 63% dos
d
profissio
onais refere
e não ter efetuado qu alquer notificação noss
últimos 12 meses, enquanto
e
36
6% realizou u
uma ou maiis notificações (Figura 277).
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FIGURA 27
2 ‐ DISTRIBUUIÇÃO PELAS NOTIFICAÇÕES
N
S REALIZADASS
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2.2. Avvaliação geral
g
sobre
e a seguraança do do
oente
Quando
o solicitado aos profiss
sionais que
e avaliassem
m em termo
os gerais, n
no que diz respeito à
seguran
nça do doentte, o seu serrviço/unidad
de de trabalho, (seção E do questio
onário), 50% considerou
u
ser “exccelente” ou “muito boa
a”, 41% con
nsiderou serr “aceitável”, 7% consid
derou ser “ffraca” e 2%
%
“muito ffraca” (Figuraa 28).
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FIGURA 28 ‐ DISTRIBBUIÇÃO PELA AAVALIAÇÃO GEERAL SOBRE A SEGURANÇAA DO DOENTE
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II. ANÁ
ÁLISE PO
OR REGIÃ
ÃO DE SAÚ
ÚDE
Apresen
ntamos uma
a breve anállise realizad
da por região
o de saúde, tendo em conta o con
ntributo doss
hospitais que perte
encem a cad
da umas dass cinco regiõ
ões: ARS Norte (ARSN), A
ARS Centro (ARSC), ARS
S
ve (ARSALG)).
Lisboa e Vale do Tejjo (ARSLVT), ARS Alentejjo (ARSALE) e ARS Algarv

1. Cara
aterísticas da amosstra por A
Administrração Reg
gional de SSaúde (AR
RS)
O presente estudo envolveu
e
profissionais d
das cinco regiões de saú
úde (Figura 229), tendo participado:
p


17 hospitais (15 público
os, 1 privado
o e 1 PPP) da ARSN com
m uma taxa d
de adesão de 20,6%;



d adesão dee 26,9%;
13 hospitais (públicos) da ARSC ap resentaram uma taxa de



os, 1 privado
o e 3 PPP) da ARSLVT co
om 27,7% dee taxa de adesão;
17 hospitais (13 público



d ARSALE ap
u
taxa de
e adesão de 21,5%; e
presentam uma
4 hospitais (públicos) da



4 hospitais (1 público e 3 privados)) da ARSALG
G apresentam
m uma taxa de adesão de
d 17,2%.
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FIGURA 29 ‐ DISTRIBUIÇÃO
O DA TAXA DE ADESÃO POR REGIÃO DE SA
AÚDE

2. Aná
álise das dimensões
d
s
A Figura 30, que a seguir se apresenta,
a
m
mostra as doze
d
dimensões da cu ltura de segurança do
o
doente e a média de respostas positivas ao
o nível Nacio
onal e por Re
egião.
Toda a análise foi efetuada consideran do que differenças superiores a 5% são co
onsideradass
diferençças significattivas (Sorra e Nieva, 200
04).
No que diz respeito
o à avaliação
o global, nass dimensõess D1, D4, D7
7 e D12 não se registam
m diferençass
ativas entre as resposta
as, mas nas dimensões D2, D3, D6 e D9 a ARSSALE aprese
enta valoress
significa
inferiore
es à média
a nacional. Nas dimen
nsões D3, D5,
D D9 e D11
D
a ARSA
ALG apresenta valoress
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superiorres aos obse
ervados nas
s médias naccionais, enquanto na dimensão D100 regista um
m valor maiss
baixo. A ARSC na dimensão D8 registou um
m valor inferior à média nacional.
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2.1. An
nálise rela
ativa à AR
RS do Nortte
No que diz respeitto à ARSN, as dimenssões D2, D4
4 e D5 apresentam um
ma resposta
a inferior à
sões D3, D9
9, D10, D11 e D12 apresentam umaa percentage
em superiorr
nacional, no entanto as dimens
nal e as dime
ensões D1, D6,
D D7 e D8 apresentam
m a mesma percentagem
p
m, conforme
e Tabela 2.
à nacion
Dos 17 hospitais que pertence
em à ARSN, 10 obtivera
am uma tax
xa de adesãão superior a 15%, que
e
entre 15,3% e 45,2% e 7 obtiveram u
uma taxa infferior a 15%
% (H2, H3, H44, H7, H12, H13,
H
H17).
variou e
Na Tabela 2 apresen
ntam-se as médias
m
de rrespostas po
ositivas das 12 dimensõ
ões, dos 17 hospitais
h
da
a
ARSN, co
omparativam
mente com a média Reg
gional e Naccional.
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TABELLA 2 ‐ PERCEN
NTAGEM DE REESPOSTAS DOSS HOSPITAIS POR
P
DIMENSÃ
ÃO (ARSN)
Dimensõess
1. Trabalho em equipa
2. Expetaativas do supervvisor/gestor e
ações qu
ue promovam a segurança
s
do
doente
3. Apoio à segurança do
o doente pela
gestão
4. Apren
ndizagem organizzacional ‐
melhoriaa contínua
5. Perceçções gerais sobrre a
segurançça do doente
6. Feedb
back e Comunicaação acerca
do erro
7. Abertu
ura na comunicaação
8. Frequêência da notificaação de
eventos
9. Trabalho entre unidad
des
10. Dotaação de profissio
onais
11. Transições
12. Resp
posta ao erro não
o punitiva

Resultados (%
% positivas)
H1 H2 H3 H4 H5
H
H H6 H7 H8 H9
H H10 H11 H12 H13 H14 H15
5 H16 H17 ARSSN Nacional
7 64 64 71 6
71
67 73 72 70 7
72 72 72 74
4 76 73 65 70 83 71
1
71
6 51 50 57 55
61
5 61 50 59 64
6 61

62

47
7

61

62

52

63

76

58
8

59

5 41 47 43 39
57
3 48 38 54 53
5 58

55

48
8

70

61

48

46

85

52
2

49

6 53 56 62 60
67
6 65 56 63 70
7 71

63

55
5

71

68

58

66

83

64
4

65

5 43 46 52 46
56
4 54 43 53 55
5 51

41

33
3

61

55

47

59

78

51
1

53

5 45 41 49 46
54
4 48 41 48 59
5 61

56

43
3

64

60

42

52

67

52
2

52

5 52 46 45 49
50
4 55 48 52 55
5 53

51

42
2

55

60

51

55

67

52
2

52

3 33 28 47 28
34
2 34 27 32 43
4 42

48

21
1

42

40

33

40

49

37
7

37

51
5
4
43
5
54
2
23

44
26
53
32

43
3
31
1
47
7
16
6

65
38
67
34

63
32
60
26

43
34
46
28

49
40
59
29

74
53
68
35

50
0
35
5
55
5
27
7

48
34
53
26

48
29
54
28

39
33
45
22

44
37
59
25

44
4
3
30
5
50
2
21

43
32
54
25

46
35
54
19

50
35
52
26

50
5
3
30
5
56
3
30

53
30
51
33

Ao níve
el dos Hosp
pitais desta
a região, e fazendo uma análise
e dos resulltados por dimensão,,
verifica-se que:


T
Trabalho em equipa – H2/H3/H5 /H8/H15 ap
presentam respostas
r
co
om valores inferiores à
m
egião; H17 apresenta resspostas com
m valores superiores à m
média da reg
gião;
média da re



E
Expetativass do supervisor/gesttor e açõe
es que pro
omovem a SD – H2//H3/H7/H12
2
a
apresentam
m respostas com valorres inferiore
es à média
a da região
o; H9/H17 apresentam
a
m
rrespostas co
om valores superiores
s
à média da região;
r



A
Apoio à SD
D pela gestão – H2/H4
4/H5/H7 aprresentam re
espostas co
om valores inferiores à
m
média da re
egião; H10/H
H13/H14/H1 7 apresenta
am resposta
as com valo res superiores à média
a
d
da região;



A
Aprendizag
gem organiizacional - melhoria contínua – H2/H3/H77/H12/H15 apresentam
a
m
rrespostas co
om valores inferiores
i
à média da re
egião; H9/H1
10/H13/H177 apresentam
m respostass
ccom valoress superiores à média da
a região;



P
Perceções gerais sob
bre a SD – H2/H7/H1
11/H12 aprresentam reespostas co
om valoress
iinferiores à média da re
egião; H13/H
H16/H17 ap
presentam respostas co
om valores superiores
s
à
m
média da re
egião;



F
Feedback e comunicaç
ção acerca d
do erro – H2/H3/H7/H1
H
12/H15 apreesentam res
spostas com
m
vvalores infe
eriores à média
m
da re
egião; H9/H1
10/H13/H14
4/H17 apressentam resp
postas com
m
vvalores supe
eriores à mé
édia da regiã
ão;



A
Abertura na comunica
ação – H4/H
H12 apresen
ntam respostas com valo
ores inferiores à média
a
d
da região; H14/H17
H
apresentam resspostas com
m valores superiores à m
média da reg
gião;



F
Frequência
a da notifica
ação de eve
entos – H3/H
H5/H7/H12 apresentam
a
m respostas com
c
valoress
iinferiores à média da re
egião; H4/H9
9/H11/H17 apresentam
m respostas ccom valores
s superioress
à média da região;
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T
Trabalho en
ntre unidad
des – H3/H6
6/H12/H15 apresentam
a
respostas ccom valores inferiores à
m
média da re
egião; H13/H
H14/H17 ap
presentam respostas
r
co
om valores superiores à média da
a
rregião;



D
e profission
nais – H2/H1
11 apresenttam resposttas com valo
ores inferiorres à média
a
Dotação de
d
da região; H1/H17
H
apresentam resp
postas com valores superiores à méédia da região;



T
Transições – H3/H12/H
H15 apresen
ntam resposstas com valores inferio
ores à média
a da região;;
H13/H17 ap
presentam re
espostas co m valores su
uperiores à média da reegião;



R
Resposta ao erro não punitiva – H5/H7/H12 apresentam
m respostass com valore
es inferioress
à média da
a região; H1
13/H17 apre
esentam respostas com
m valores ssuperiores à média da
a
rregião.

2.2. An
nálise rela
ativa à AR
RS do Centtro
Relativamente à AR
RSC, a média das dime
ensões D1, D3, D9 e D11
D
são ligeeiramente superiores à
mensões apresenta diferenças pouco significativas
s
s
média nacional, nas restantes dim
ativamente com as mé
édias nacion
nais, com ex
xceção da D8
D - Frequêência da notificação de
e
compara
eventos - que é infe
erior em 5%, conforme a Tabela 3.
em à ARSC,, 9 obtiveram uma taxa de adesã o superior a 15%, que
e
Dos 13 hospitais que pertence
entre 17,9% e 61,8% e 4 obtiveram u
uma taxa de
e adesão infe
erior a 15% (H5, H10, H11 e H12).
variou e

TABELLA 3 ‐ PERCEN
NTAGEM DE REESPOSTAS DOS HOSPITAIS POR
P
DIMENSÃ
ÃO (ARSC)
Dimensões
1. Trabalho em equipa
2. Expetaativas do supervvisor/gestor e açções que promovvam
a seguraança do doente
3. Apoio à segurança do doente pela gesstão
4. Aprendizagem organizzacional ‐ melhoria contínua
5. Perceçções gerais sobrre a segurança do
d doente
6. Feedb
back e Comunicaação acerca do erro
e
7. Abertu
ura na comunicaação
8. Frequêência da notificaação de eventos
9. Trabalho entre unidad
des
10. Dotaação de profissio
onais
11. Transições
12. Resp
posta ao erro não
o punitiva

Reesultados (% pos itivas)
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
7 H8 H9 H10 H11
H H12 H13 AR
RSC Nacional
3 66 71 70 73
3 75 78 74 72
7
70 77 7
73
71
69 77 73
7 52 60 59 45
5 62 73 58
58 62 57

5
58

44

44

5
56

59

40
59
40
39
46
30
48
15
56
19

27
2
6
61
4
43
4
46
5
52
2
26
3
35
2
23
5
54
2
23

27
50
45
31
46
21
44
29
61
14

39
66
56
48
55
39
55
28
41
26

50
5
6
65
5
53
5
51
5
51
3
32
5
51
3
33
5
55
2
25

49
65
53
52
52
37
48
34
53
26

68
73
64
63
59
52
59
37
58
34

62
2
67
7
50
0
49
9
46
6
28
8
47
7
29
9
54
4
24
4

28
53
41
48
47
22
35
32
46
21

44
64
47
52
50
32
44
32
52
23

49
63
53
52
51
35
47
32
56
23

48
8
62
2
49
9
50
0
43
3
27
7
53
3
32
2
50
0
17
7

76
73
65
65
61
41
65
33
66
33

82
82
82
68
61
30
74
66
73
40

59
67
58
54
46
32
54
38
51
27

No que diz respeito
o à análise do
os hospitaiss por dimenssão:


T
Trabalho em
m equipa – H4 apresen
nta respostas com valores inferioress à média da
a região; H9
9
a
apresenta re
espostas com valores su
egião;
uperiores à média da re



E
Expetativass do supe
ervisor/gesttor e ações que pr
romovem a SD – H7/H12/H13
H
3
a
apresentam
m respostas com valorres inferiorres à média da regiã o; H2/H9 apresentam
a
m
rrespostas co
om valores superiores
s
à média da região;
r



A
Apoio à SD
D pela gesttão – H1/H
H4/H5/H11/H
H12/H13 ap
presentam rrespostas com
c
valoress
iinferiores à média da região; H
H2/H3/H8/H
H9/H10 apresentam reespostas co
om valoress
ssuperiores à média da região;
r
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A
Aprendizag
gem organizacional-m elhoria con
ntínua – H4
4/H12 apressentam respostas com
m
vvalores infe
eriores à média
m
da rregião; H2//H8/H9 aprresentam reespostas co
om valoress
ssuperiores à média da região;
r



P
Perceções gerais sobre a SD – H1/H4/H5/H
H11/H12 ap
presentam rrespostas com
c
valoress
iinferiores à média da região; H2//H8/H9 apre
esentam res
spostas com
m valores superiores à
m
egião;
média da re



F
Feedback e comunicaç
ção acerca d
do erro – H1
1 apresenta respostas ccom valores inferiores à
m
média da região;
r
H2/H
H8/H9 apre
esentam resspostas com
m valores ssuperiores à média da
a
rregião;



A
Abertura na
n comunic
cação – H7 apresenta respostas com valores inferiores à média da
a
rregião; H2/H
H8/H9 apres
sentam resp
postas com valores
v
supe
eriores à méédia da regiã
ão;



F
Frequência
a da notifica
ação de ev
ventos – H4
4/H11/H12 apresentam respostas com
c
valoress
iinferiores à média da região; H2/H
H8/H13 aprresentam re
espostas com
m valores superiores à
m
média da re
egião;



T
Trabalho entre unidad
des – H4/H1
11 apresenttam resposttas com valo
ores inferiorres à média
a
d
da região; H2/H8/H9
H
ap
presentam re
espostas com valores su
uperiores à média da re
egião;



D
Dotação de
e profission
nais – H1/H1
11 apresenttam resposttas com valo
ores inferiorres à média
a
d
da região; H9
H apresenta
a respostas com valoress superiores
s à média daa região;



T
Transições – H4/H13 apresentam
m respostass com valorres inferiorees à média da região;;
H8/H9/H12 apresentam
m respostas ccom valoress superiores à média daa região.



R
m respostass com valore
es inferioress
Resposta ao erro não punitiva – H1/H7/H12 apresentam
à média da
a região; H2
2/H8/H9 aprresentam re
espostas com valores ssuperiores à média da
a
rregião.

O H2 co
om todas ass dimensõe
es acima da média da região e os H8/H9 ass umem uma
a cultura de
e
seguran
nça bastante
e positiva em
m relação à m
média da reg
gião.

2.3. An
nálise rela
ativa à AR
RS de Lisb
boa e Vale
e do Tejo
Relativamente à AR
RSLVT, a mé
édia de toda
as as dimen
nsões são lig
geiramente superiores ou iguais à
nacional, não
o se encontrando nenh
huma dimen
nsão com média inferiorr, conforme demonstra
a
média n
a Tabela
a 4.
Dos 17 hospitais qu
ue pertencem à ARSLVT
T, 14 obtiverram uma taxa de adesãão superior a 15%, que
e
entre 15% e 62,5% e 3 ob
btiveram um
ma taxa de adesão
a
inferior a 15% (H
H2, H3 e H15
5).
variou e
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TABELAA 4 ‐ PERCENTTAGEM DE RESSPOSTAS DOS HOSPITAIS PO
OR DIMENSÃO
O (ARSLVT)
Dimensõees
1. Traballho em equipa
2. Expetaativas do superviisor/gestor e
ações qu
ue promovam a segurança
s
do
doente
3. Apoio à segurança do doente pela
gestão
4. Aprendizagem organizacional ‐
melhoriaa contínua
5. Perceçções gerais sobree a segurança
do doentte
6. Feedb
back e Comunicação acerca do
erro
ura na comunicaçção
7. Abertu
8. Frequêência da notificação de eventos
9. Traballho entre unidades
10. Dotação de profissionais
11. Transsições
12. Resp
posta ao erro não
o punitiva

Resultados (%
% positivas)
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
H H10 H11 H1
12 H13 H14 H15
5 H16 H17 ARSLLVT Nacional
68 80 75 69
9 73 71 77 69 80
73
3
71
72 73 74 67 71 68 69 81 6
5 63
63 61 55 52 57 58 57 74 55

63

51
1

60

65

75

62

71

61
1

59

4 75
45 54 32 38 26 47 29 76 42

49

35
5

58

64

79

45

43

49
9

49

6 80
64 69 58 58 55 63 60 80 60

65

62
2

66

69

75

71

75

66
6

65

5 61
54 55 49 47 44 54 42 67 50

49

50
0

62

63

74

58

62

55
5

53

4 66
56 61 43 45 43 48 45 69 47

54

52
2

56

48

67

59

58

54
4

52

55
39
50
28
55
31

47
7
39
9
40
0
27
7
50
0
27
7

52
42
55
32
59
26

57
40
59
37
42
38

66
49
67
44
65
31

55
49
46
43
50
34

66
44
58
39
64
37

54
4
39
9
49
9
34
4
54
4
29
9

52
37
48
34
53
26

54
42
46
34
50
25

60
39
50
35
55
31

54
33
48
27
54
26

44
36
37
31
55
20

50
28
39
26
46
23

50
35
43
38
45
25

49
27
35
33
44
24

57
53
65
35
65
32

48
4
3
31
4
46
3
34
5
56
2
22

58
43
55
34
60
34

No que diz respeito
o à análise do
os hospitaiss por dimenssão:


T
Trabalho em equipa – H4 aprese
enta resposttas com valo
ores inferio res à média
a da região;;
7 apresentam respostass com valore
es superiore
es à média d
da região;
H8/H10/H17



E
Expetativass do supervisor/gesttor e açõe
es que pro
omovem a SD – H3//H4/H9/H12
2
a
apresentam
m respostas com valore s inferiores à média da
a região; H88/H15/H17 apresentam
a
m
rrespostas co
om valores superiores
s
à média da região;
r



A
Apoio à SD
D pela gestã
ão – H3/H4
4/H5/H7/H9//H12/H17 apresentam respostas com
c
valoress
iinferiores à média da região; H8
8/H10/H13/H
H14/H15 ap
presentam rrespostas com valoress
ssuperiores à média da região;
r



A
Aprendizag
gem organiz
zacional-m elhoria con
ntínua – H4
4/H5/H7/H9 apresentam
m respostass
ccom valoress inferiores à média da
a região; H8
8/H10/H15 apresentam respostas com
c
valoress
ssuperiores à média da região;
r



P
Perceções gerais
g
sobrre a SD – H
H3/H4/H5 ap
presentam respostas
r
co
om valores inferiores à
m
média da região;
r
H8/H
H10/H13/H1 4/H15 apre
esentam res
spostas com
m valores superiores à
m
média da re
egião;



F
Feedback e comunic
cação acerrca do erro – H3/H
H4/H5/H6/H77/H9/H14 apresentam
a
m
rrespostas co
om valores inferiores à média da região;
r
H2/H
H8/H10/H15 apresentam
m respostass
ccom valoress superiores à média da
a região;



A
Abertura na
n comunic
cação – H4//H9/H12 apresentam re
espostas co
om valores inferiores à
m
média da re
egião; H2/H
H15/H17 aprresentam re
espostas com valores ssuperiores à média da
a
rregião;



F
a da notifica
ação de eve
entos – H3//H5/H7/H9 apresentam
a
c
valoress
Frequência
respostas com
iinferiores à média da região;
r
H8/H
H15/H16 aprresentam re
espostas com
m valores superiores
s
à
m
média da re
egião;



T
Trabalho en
ntre unidad
des – H4/H5
5/H6/H7/H12
2 apresentam
m respostass com valore
es inferioress
à média da
d região; H8/H10/H1
13/H14/H15
5/H17 apre
esentam reespostas co
om valoress
ssuperiores à média da região;
r
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D
Dotação de
e profissionais – H3/H5
5/H11/H12 apresentam
a
respostas ccom valores inferiores à
m
média da re
egião; H15 apresenta resspostas com
m valores superiores à m
média da reg
gião;



T
Transições – H5/H6/H
H7/H14 apre
esentam re
espostas com valores inferiores à média da
a
rregião; H8/H10/H13/H1
15/H17 apre
esentam respostas com
m valores ssuperiores à média da
a
rregião.



R
a
respostas ccom valores inferiores à
Resposta ao erro não punitiva – H4/H5/H9 apresentam
m
egião; H10/H
H14/H16/H1 7 apresenta
am resposta
as com valo res superiores à média
a
média da re
d
da região.

Também
m na ARS de
e LVT, dois hospitais
h
se d
destacam positivamentte, o H8 e o H15, com grande parte
e
das dimensões acim
ma da média
a da ARS.

2.4. An
nálise rela
ativa à AR
RS do Alen
ntejo
Quanto à ARSALE,, todas as dimensões
d
apresentam
m uma perc
centagem d
de respostas inferior à
percenta
agem nacio
onal, no enttanto a mai s significativ
va prende-s
se com a d imensão D3
3 – Apoio à
seguran
nça do doente pela gestão, com uma varia
ação de 14
4%, seguidaa da D6 – Feedback e
Comunicação acerca do erro, co
om 7%, confforme a Tabela 5.
atro hospitais que perte
encem à ARS
SALE, três obtiveram um
ma taxa de aadesão supe
erior a 15%,,
Dos qua
que variiou entre 16
6,2% e 32,2%
% e um obtevve uma taxa
a de adesão inferior a 155% (H3).

TABELAA 5 ‐ PERCENTTAGEM DE RESSPOSTAS DOS HOSPITAIS PO
OR DIMENSÃO
O (ARSALE)
Diimensões
1. Trab
balho em equipa
2. Expeetativas do su
upervisor/gesttor e ações qu
ue promovam
m a segurança
do doente
3. Apoiio à segurança do doente pela
p gestão
4. Apreendizagem orgganizacional ‐ melhoria con
ntínua
5. Perceções gerais sobre a segurança do doente
6. Feed
dback e Comu
unicação acerrca do erro
7. Aberrtura na comu
unicação
8. Frequência da nottificação de eventos
e
9. Trab
balho entre un
nidades
10. Dottação de profissionais
11. Transições
12. Ressposta ao erro
o não punitivaa

Resulttados (% positivas)
H1 H2 H3 H4 ARSALE Nacional
71 65 71 67
69
71
57 52 47 53

52

59

43
62
55
49
54
37
43
35
54
23

35
60
48
45
49
34
42
30
48
21

49
65
53
52
52
37
48
34
53
26

31
59
50
41
48
30
42
35
45
23

23
56
38
41
44
30
41
19
47
18

42
64
50
48
48
38
42
32
44
21

No que diz respeito
o à análise dos
d hospitaiss por dimen
nsão, é de no
otar que as médias das
s dimensõess
abalho em equipa,
e
D4 - Aprendizag
gem organizzacional – melhoria
m
con
ntinua, D6 - Feedback e
D1 - Tra
Comunicação acercca do erro, D7 - Abertu
ura na Com
municação, D8
D – Frequêência da notificação de
e
nitiva, não apresentam
a
m
eventos, D9 - Trabalho entre unidades e D12 – Resposta ao errro não pun
ões significattivas em rela
ação à médi a da região.. No entanto
o, podemos verificar que:
alteraçõ
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E
Expetativass do superv
visor/gestorr e ações qu
ue promove
em a SD – H
H3 apresentta respostass
ccom valoress inferiores à média da região; H1 apresenta
a
respostas co
om valores superiores
s
à
m
média da re
egião;
A
Apoio à SD pela gestão
o – H3 apressenta respo
ostas com va
alores inferio
ores à média da região;;
H1/H4 apressentam resp
postas com vvalores supe
eriores à mé
édia da regiãão;
P
Perceções gerais
g
sobrre a SD – H3
3 apresenta
a respostas com valoress inferiores à média da
a
rregião; H1 apresenta
a
re
espostas com
m valores su
uperiores à média
m
da reggião;
D
Dotação de
e profission
nais – H3 a
apresenta respostas
r
co
om valores inferiores à média da
a
rregião;
T
Transições – H1 aprese
enta resposttas com valo
ores superio
ores à médiaa da região.

Verifica--se que nestta ARS, o H1 apresenta
a sete dimensões cujas médias esttão acima da
d média da
a
região e o H4 uma dimensão.
d
O H3 aprese nta três dim
mensões abaixo da médiia da região.

2.5. An
nálise rela
ativa à AR
RS do Alga
arve
Quanto à ARSALG, verifica-se que as dim
mensões D6, D7 e D10 apresentam
m uma médiia inferior à
nacional, sendo a mais
m
significa
ativa a D10 - Dotação de profission
nais com 27%
%, apresentando 7% de
e
o em relação
o à média na
acional, confforme a Tabela 6.
variação
Por outrro lado, desttacam-se trê
ês dimensõe
es que apresentam repostas superriores às naccionais: D3 Apoio à SD pela gesstão, com 10
0% de variaçção; D9 - Tra
abalho entre
e unidades, com 13% de
e variação e
a D11 - T
Transições, com 8% de variação.
v
Dos qua
atro hospitais que perte
encem à ARS
SALG, três obtiveram
o
um
ma taxa de aadesão supe
erior a 15%,,
que variiou entre 16
6,4% e 24,1%
% e um obtevve uma taxa
a de adesão inferior a 155% (H1).

TABELAA 6 ‐ PERCENTAGEM DE RESSPOSTAS DOS HOSPITAIS PO
OR DIMENSÃO
O (ARSALG)

Dim
mensões
1. Trabalho em equipaa
2. Expetaativas do supeervisor/gestorr e ações que promovam a segurança
do doentte
3. Apoio à segurança do doente pela gestão
4. Apren
ndizagem orgaanizacional ‐ melhoria
m
contíínua
5. Perceçções gerais so
obre a segurança do doentee
6. Feedb
back e Comun
nicação acercaa do erro
7. Abertu
ura na comunicação
8. Frequêência da notifficação de eveentos
9. Trabalho entre unid
dades
10. Dotaação de profis sionais
11. Transições
12. Resp
posta ao erro não punitiva

Resultado
os (% positivaas)
H1 H2 H3 H4
H
4 ARSALG Naacional
71
66 84 75 72
2
74
47 81 69 49
9

62

59

28
56
40
44
49
29
38
29
46
23

59
67
63
50
51
41
61
27
61
31

49
65
53
52
52
37
48
34
53
26

71
87
81
60
58
49
80
22
78
45

73
69
69
57
55
51
67
28
62
31

62
2
55
5
60
0
38
8
43
3
35
5
60
0
29
9
58
8
23
3

No que diz respeito
o à análise do
os hospitaiss por dimenssão:


T
Trabalho em
m equipa – H1 apresen
nta respostas com valores inferioress à média da
a região; H2
2
a
apresenta re
espostas com valores su
egião;
uperiores à média da re
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E
Expetativass do superrvisor/gesto
or e ações que promovem a SD
D – H1/H4 apresentam
a
m
rrespostas com
c
valores
s inferiores à média da região; H2/H3
H
apressentam resp
postas com
m
vvalores supe
eriores à mé
édia da regiã
ão;



A
Apoio à SD pela gestão
o – H1 apressenta respo
ostas com va
alores inferio
ores à média da região;;
H2/H3 apressentam resp
postas com vvalores supe
eriores à mé
édia da regiãão;



A
Aprendizag
gem organiizacional-m
melhoria contínua – H1/H4
H
apressentam resp
postas com
m
vvalores infe
eriores à média da reg
gião; H2 ap
presenta res
spostas com
m valores superiores à
m
média da re
egião;



P
Perceções gerais
g
sobrre a SD – H1
1 apresenta
a respostas com valoress inferiores à média da
a
rregião; H2/H
H3 apresentam resposta
as com valores superiorres à média da região;



F
Feedback e comunica
ação acerca
a do erro – H1/H4 ap
presentam rrespostas com
c
valoress
iinferiores à média da região; H2/H
H3 apresenta
am resposta
as com valo res superiores à média
a
d
da região;



A
Abertura na
n comunic
cação – H4 apresenta respostas com valores inferiores à média da
a
rregião; H2 apresenta
a
re
espostas com
m valores su
uperiores à média
m
da reggião;



F
Frequência
a da notificação de eventos – H1/H4 aprresentam rrespostas com valoress
iinferiores à média da região; H2/H
H3 apresenta
am resposta
as com valo res superiores à média
a
d
da região;



T
Trabalho entre
e
unida
ades – H1 a
apresenta respostas
r
co
om valores inferiores à média da
a
rregião; H2/H
H3 apresentam resposta
as com valores superiorres à média da região;



D
Dotação de
e profissionais – todos os hospitaiss se encontram dentro d
da normalidade;



T
Transições – H1 apre
esenta resp
postas com valores in
nferiores à média da região; H2
2
a
apresenta re
espostas com valores su
egião;
uperiores à média da re



R
Resposta ao
a erro não
o punitiva – H1/H4 apresentam respostas co
om valores inferiores à
m
média da re
egião; H2 apresenta resp
postas com valores superiores à méédia da região.

q os hospiitais H1 e H2
2 se destaca
am nesta reg
gião, na med
Temos a salientar que
dida em que as médiass
das resp
postas foram todas mais baixas d
do que as da
d região no
n H1, à exxceção da D10,
D
que foii
superiorr em 2%, enquanto no
o H2 as mé dias foram todas mais
s elevadas d
do que as da
d região, à
exceção
o da D10 que
e foi inferiorr em 5% de vvariação em
m relação à média
m
da reggião.
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4. RECOMENDAÇÕ
ÕES POR DIIMENSÃO
As recom
mendações//sugestões que
q
a seguiir se aprese
entam pretendem contrribuir para a reflexão a
ser realiizada pelas Comissão da Qualidade
e e Segurança e pelas ARS,
A
com vissta à implem
mentação de
e
ações de
e melhoria, a nível local e regional.

1. Trab
balho em equipa
Itens qu
ue compõem
m a dimensão:
A1. Nestte serviço/unidade os profissionais entreajudam
m-se.
A3. Qua
ando é nece
essário efetu
uar uma gra
ande quanttidade de trabalho rapiidamente, trabalhamoss
juntos como equipa
a, para o con
nseguir faze r.
A4. Nestte serviço/unidade as pe
essoas trata
am-se com respeito.
r
A11. Quando uma área
á
fica com
m excesso d e trabalho, as
a outras dã
ão-lhe apoio
o.

Recome
endações:
 A
Apoiar o dessenvolvimen
nto de comp
petências dos profissionais e pess oal da saúd
de nas áreass
d
da comunica
ação e do trrabalho em equipa; da liderança de equipas, d
da gestão/d
desempenho
o
d
de equipas em
e situação de crise, en
ntre outras;


R
Reforçar a capacidade para trata r de questõ
ões de segurança, com
mbinando as
a melhoress
p
práticas clín
nicas e a ciê
ência da seg
gurança, atrravés de formação em
m gestão e trabalho
t
em
m
e
equipa;



U
Usar a simullação como ferramenta para a apre
endizagem em
e segurançça do doente.

2. Expe
etativas do
o superviso
or/gestor e ações qu
ue promovem a segu
urança do doente
d
Itens qu
ue compõem
m a dimensão:
B1. O se
eu superior hierárquico tem uma pa
alavra agrad
dável quando vê um bo m desempe
enho no que
e
respeita
a aos proced
dimentos de segurança estabelecido
os.
B2. O seu superiorr hierárquico leva seria
amente em consideração as sugesstões dos profissionais
p
s
para me
elhorar a seg
gurança do doente.
B3. Sem
mpre que existe pres
ssão, o me
eu superior hierárquico quer q ue trabalhemos maiss
rapidam
mente, mesm
mo que isso signifique u sar atalhos.
B4. O m
meu superior hierárquicco não dá attenção aos problemas relacionado
os com a se
egurança do
o
doente, que ocorrem
m repetidam
mente.
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Recomen
ndações:
 In
ncluir no Plan
no de Ação das Comissõ
ões da Qualidade e Segurança as seeguintes açõ
ões:
 Nomear foccal points (líd
deres séniorres) ativos e dinâmicos com respon
nsabilidades
s atribuídas
para a segu
urança do do
oente nas un
nidades/serv
viços da insttituição;
 Eleger o “Ca
ampeão da Segurança
S
d
do Doente” por
p unidade/serviço (meensal);
 Aumentar o envolvimen
nto das liderranças na melhoria
m
da segurança
s
d
do doente;
 Realizar visitas formais
s aos serviço
os para os dirigentes
d
in
nteragirem ccom os proffissionais e
pessoal da saúde
s
sobre
e situações d
diárias relaccionadas com
m a seguran
nça do doentte;
 Implementa
ar estratégia
as locais pa ra colocar o doente e família
f
no ceentro da prrestação de
cuidados.

3. Apoio à segura
ança do do
oente pela gestão
Itens qu
ue compõem
m a dimensão:
F1. A dirreção do Centro Hospita
alar / Unidad
de Local de saúde / Hos
spital propo rciona um ambiente
a
de
e
trabalho
o que promo
ove a segura
ança do doe
ente.
F8. As a
ações da direção do Centro Hospita
ade Local de
e Saúde / H ospital mos
stram que a
alar / Unida
seguran
nça do doentte é uma das suas priorridades.
F9. A dirreção do Ce
entro Hospittalar / Unida
ade Local de saúde / Hospital pareece apenas interessada
a
na segurança do do
oente quand
do acontece alguma adv
versidade.

Recomen
ndações:
 In
ncluir no Plan
no de Ação das Comissõ
ões da Qualidade e Segurança as seeguintes açõ
ões:
 Eleger o “Ca
ampeão da Segurança d
do Doente” por
p Unidade
e/Serviço (m
mensal);
 Realizar vissitas formais
s aos serviço
os para os dirigentes
d
in
nteragirem ccom os proffissionais e
pessoal da saúde sobre
e situações d
diárias relaccionadas com
m a seguran
nça do doente;
 Implementa
ar estratégia
as locais pa
ara colocar o doente e família
f
no c entro da prrestação de
cuidados;
 Dar formaçção em segu
urança do do
oente a todo
os os profiss
sionais e peessoal da ins
stituição de
saúde;
 Envolver to
odos os profissionais na melhoria da
a segurança
a do doente;;
 Motivar a trroca de expe
eriências en
ntre unidade
es/serviços da
d instituição
o;
 Incentivar os
o profission
nais na integ
gração de co
omportamen
ntos seguross na prática;
 Divulgar/im
mplementar as Orienta ções e/ou Normas nacionais relaativas à seg
gurança do
doente.

4. Apre
endizagem
m organizac
cional - me
elhoria con
ntínua
Itens qu
ue compõem
m a dimensão:
A6. Estamos a traba
alhar ativamente para u ma melhoria da segurança do doen
nte.
A9. Aqui, os erros co
onduzem a mudanças p
positivas.
A13. Avvaliamos a eficácia
e
das alterações que fazem
mos no senttido de mellhorar a segurança do
o
doente.
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Recomen
ndações:
 In
ncluir no Plano de
e Ação d
das Comisssões da Qualidadee e Segu
urança, a
avvaliação/imp
plementação
o de medi das e açõe
es de melhoria para áreas pro
oblemáticas
id
dentificadas a nível local;
 Usar as notificações para
a a melhoria da SD e evidenciar essa
a melhoria;
 Desenvolver competências em gestã
ão de risco (fatores hu
umanos e siistémicos) e promover
um
ma cultura não
n punitiva
a;
 Ad
dotar técnicas para evitar a ocorrên
ncia de even
ntos adverso
os.

5. Perceções gera
ais sobre a segurançça do doen
nte
Itens qu
ue compõem
m a dimensão:
A10. É apenas por sorte
s
que erros mais gra
aves não oco
orrem neste
e serviço/uniidade.
A15. Nunca se sacrifica a segura
ança do doe
ente, por haver mais tra
abalho.
A17. Neste serviço/u
unidade tem
mos problem
mas com a se
egurança do
o doente.
A18. Os nossos proccedimentos e sistemas são eficazess na prevenç
ção dos erro
os que possa
am ocorrer.

Recomen
ndações:
 In
ncluir no Pla
ano de Ação
o das Comis sões da Qualidade e Se
egurança açções de melhoria para
árreas problem
máticas iden
ntificadas na
a instituição;;
 Fo
ornecer ferramentas qu
ue facilitem a implementação de pro
ojetos de SD
D;
 Se
ensibilizar/dar formação
o a todos oss profissiona
ais e pessoa
al da saúde sobre a SD e a cultura
de
e segurança de uma ins
stituição.

6. Feed
dback e Com
municação
o acerca do
o erro
C1. É-no
os fornecida
a informaçã
ão acerca da
as mudança
as efetuada
as, em funçãão das notiificações de
e
eventos.
C2. Som
mos informad
dos acerca de
d erros que
e aconteçam
m neste serviço/unidadee.
C5. Neste serviço/u
unidade disccutimos sob
bre formas de prevenirr os erros p
para que nã
ão voltem a
ocorrer..

Recomen
ndações:
 Da
ar formação
o em SD e gestão
g
do r isco a todoss os profissionais e pesssoal da ins
stituição de
sa
aúde;
 Desenvolver competênciias/técnicas de comunicação entre
e os profisssionais de saúde
s
e os
do
oentes e fam
miliares e en
ntre os profisssionais de saúde;
 Crriar mecanissmos de com
municação d
dentro da instituição;
 Fo
omentar a notificação,
n
tanto
t
dos prrofissionais, como dos doentes,
d
de ttodo o tipo de eventos
e o feedback do
d tratamen
nto dos caso
os notificado
os.
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omunicaçã
ão
7. Aberrtura na co

C2. Os p
profissionaiss falam livremente se ve
erificarem que algo afetta negativam
mente os cuidados para
a
com o d
doente.
C4. Os profissionais sentem-s
se à vontad
de para que
estionar as decisões e ações dos superioress
hierárqu
uicos.
C6. Os p
profissionaiss têm medo de colocar q
questões qu
uando algo parece
p
não eestar certo.

Recomen
ndações:
 In
ncluir no Pla
ano de Ação
o das Comisssões da Qu
ualidade e Segurança açções de melhoria para
áreas problem
máticas iden
ntificadas a nível local;
 Fo
omentar a notificação,, tantos doss profission
nais, como dos doentees, de todo o tipo de
evventos e o feedback
fe
do tratamento
t
dos casos notificados;
n
 D
Dar formação
o em segura
ança do doe
ente a todo
os os profiss
sionais e pesssoal da ins
stituição de
sa
aúde;
 D
Desenvolver uma cultura
a não punitivva;
 D
Desenvolver competências/técnicass de comunicação e sensibilizar so
obre a impo
ortância do
trrabalho em equipa, da liderança e d
da comunica
ação;
 D
Desenvolver competências/técnicass de comunicação entre os profisssionais de saúde
s
e os
doentes e fam
miliares e de
entro das eq
quipas;
 Adotar medid
das para evitar a ocorrê
ência de eventos adversos.

8. Frequência da notificaçã
ão

D1. Qua
ando um errro é cometido, mas é detetado e corrigido antes de afettar o doentte, com que
e
frequência é reportado?
D2. Qua
ando um errro é cometid
do, mas não
o tem perigo
o potencial para
p
o doentte, com que
e frequência
a
é reporttado?
D3. Qua
ando um errro é cometid
do, que pod
deria causarr dano ao do
oente mas iisso não aco
ontece, com
m
que freq
quência é re
eportado?
Recomen
ndações:
 Crriar e fomen
ntar o feedba
ack de um evvento ou no
otificação;
 In
ncentivar o uso
u de evidências para g
gerar recomendações;
 Co
onstruir uma cultura nã
ão punitiva.
Para além
m destas, refforçar as reccomendaçõe
es identificad
das nas Dim
mensões 4 e 6.

9. Trab
balho entre
e unidades
s

F2. Os se
erviços/unid
dades do ho
ospital não s e coordenam
m bem uns com os outrros.
F4. Existte boa cola
aboração en
ntre os servviços/unidad
des do hosp
pital que neecessitam de
d trabalharr
conjunta
amente.
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F6. É frequentemente desagra
adável traba
alhar com profissionais
p
s de outross serviços/u
unidades do
o
hospital.
F10. Os serviços/un
nidades do hospital fun
ncionam be
em em conju
unto para p
prestarem os
o melhoress
cuidado
os ao doente
e.

Recomen
ndações:
 Ap
poiar o dese
envolvimentto de comp etências dos profission
nais e pesso
oal da saúde
e nas áreas
da
a comunicaçção e do tra
abalho em e
equipa; da liderança de
e equipas, daa gestão/de
esempenho
de
e equipas em
m situação de
d crise, ent re outras;
 Crriar redes e parcerias en
ntre diferenttes níveis de
e cuidados;
 Crriar redes in
nternas (dentro da instittuição) para partilha da informação;;
 Ussar as Tecno
ologias de In
nformação (T
TI) como apoio ao traba
alho desenvo
olvido pela equipa.
e

10. Dottação de Profissionais

A2. Existtem meios humanos
h
pa
ara correspo
onder ao trabalho que é exigido.
A5. Os p
profissionaiss trabalham mais horas por turno do
d que seria desejável.
A7. Disp
pomos de mais profissio
onais tempo
orários na prrestação de cuidados, do
o que seria desejável.
A14. Tra
abalhamos em
e "modo de crise", ten
ntando fazerr muito, dem
masiado dep
pressa.
Recomen
ndações:
 Gerir a dotaçã
ão de profissionais por serviço e ela
aborar escalas das equiipas tendo em
e atenção
oss limites mín
nimos que contribuam p
para a segurrança do doente;
 Ap
poiar o dese
envolvimento de compe
etências dos profissionais e pessoall da saúde nas áreas
da
a comunicaçção e do trabalho em eq
quipa; da lid
derança de equipas,
e
da ggestão/dese
empenho
de
e equipas em
m situação de
d crise, ent re outras.

11. Transições

F3. A infformação do
os doentes perde-se
p
qua
ando são tra
ansferidos de
d um serviçço/unidade para
p
outro.
F5. É fre
equentemente perdida
a informaçã o importante sobre os
s cuidados d
do doente, durante ass
mudançças de turno
o.
F7. Oco
orrem frequ
uentemente
e problema
as aquando
o da troca de inform
mação entre
e os várioss
serviçoss/unidades do
d hospital.
F11. As m
mudanças de
d turno nes
ste hospital ssão problem
máticas para
a o doente.
Recomen
ndações:
 Ap
poiar o dese
envolvimentto de comp etências dos profission
nais e pesso
oal da saúde
e nas áreas
da
a comunicaçção e do tra
abalho em e
equipa; da liderança de
e equipas, daa gestão/de
esempenho
de
e equipass em situação de crise, entre
e
outras, incluin
ndo especcificamente
esstratégias/fe
erramentas:
 de comuniicação para as transiçõe
es (turnos e serviços) e para
p
as altass;
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 de comunicação em momentos críticos de transições: reconciliaçãão terapêutiica na alta;
aspetos da
a medicação
o a considera
ar nas transsições.

12. Ressposta ao erro
e
não punitiva

A8. Os p
profissionaiss sentem que os seus errros são utiliizados contrra eles.
A12. Qu
uando um evento/ocor
e
rência é no
otificado, pa
arece que é a pessoa q
que está a ser alvo de
e
atenção
o e não o pro
oblema em si.
s
A16. Oss profissiona
ais preocup
pam-se, se o
os erros qu
ue cometem
m são registtados no se
eu processo
o
pessoal..

Recome
endações:
 Incluir no Pllano de Ação das Comiissões da Qualidade e Segurança
S
aações de me
elhoria para
a
á
áreas proble
emáticas ide
entificadas a nível local;
 F
Fomentar a notificação
o, tantos do
os profissio
onais, como dos doenttes, de todo
o o tipo de
e
e
eventos e o feedback
f
do tratamento
o dos casos notificados;
 D
Dar formaçã
ão em SD a todos
t
os pro
ofissionais e pessoal da instituição d
de saúde;
 D
Desenvolverr competênccias em gesstão de risco
o (fatores humanos e ssistémicos) e promoverr
u
uma cultura não punitiv
va;
 D
Desenvolverr competências/técnica s de comun
nicação e se
ensibilizar ssobre a imp
portância do
o
ttrabalho em
m equipa, da liderança e da comuniccação.
 D
Desenvolverr competências/técnica s de comun
nicação entre os profisssionais de saúde e oss
d
doentes e fa
amiliares;
 A
Adotar técnicas para eviitar a ocorrê
ência de eve
entos advers
sos.
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5. CON
NCLUSÕES
ão da cultura de segurrança em am
A apresentação doss resultados
s da avaliaçã
mbiente hos
spitalar tem
m
bjetivos, con
ntribuir para
a o diagnósttico da sua cultura de segurança,
s
i dentificando
o os pontoss
como ob
fortes e as áreas de
e melhoria; para
p
a avalia
ação do imp
pacto na segurança do d
doente, de in
ntervençõess
e progra
amas; para a monitoriza
ação das mu
udanças ope
eradas ao longo do tem po; para a id
dentificação
o
de indiccadores que
e ajudem a implemen
ntar, no hosspital, proje
etos centrad
dos na segurança doss
doentess.
O presente estudo teve a participação de u
um número
o expressivo de hospitaiis públicos e,
e ainda que
e
nor número, de hospita
ais privadoss. Podemos considerar que a taxa de adesão nacional foii
em men
considerada baixa,, podendo ser revela dora do frraco envolv
vimento do
os profissionais e dass
a segurança do doente.
instituições face às questões da
o, quando observamos
s os resulta
ados, por in
nstituição, verifica-se
v
q
que apenas 17 dos 55
5
De facto
hospitais obtiveram
m taxas de ad
desão que p
permitem ap
presentar recomendaçõ
ões robustas
s.
s de região d
de saúde, a que apresenta uma ad esão mais baixa,
b
face à
A ARS do Algarve é,, em termos
nacional. A ARS
A de Lisbo
oa e Vale do
o Tejo foi a região de sa
aúde onde sse verificou uma maiorr
média n
adesão.
Ao nível nacional, as
a dimensões que dem
monstram se
er pontos fo
ortes são o Trabalho em
m Equipa, a
nizacional – melhoria co
ontínua e as Expetativa
as do supervvisor/gestor e ações quee
Aprendizzagem Organ
promoveem a SD. Qu
uanto às opo
ortunidadess de melhorria, foram identificadas as dimensõ
ões Resposta
a
ao erro n
não punitiva, Dotação de
e profissiona
ais e Frequê
ência da notificação.
As dime
ensões, por ARS,
A
onde foram registtadas diferen
nças menos
s significativaas foram as
s dimensõess
Trabalho
o em equipa
a, Aprendizag
gem Organiz
izacional – melhoria
m
con
ntínua, Aberttura na Com
municação e
Resposta
a ao erro não
o punitiva.
A variaçção dos re
esultados ob
btidos nas diferentes dimensões constitui u
uma oportu
unidade de
e
aprendizzagem entre hospitais e deve ser considerada um ponto de partida pa
ara futurass
interven
nções ao nív
vel interno. Ou seja, a avaliação da
d cultura de
d segurançça das organ
nizações de
e
saúde n
não é um fiim em si mesmo
m
mas, o início de
e um processo que se pretende que
q
seja de
e
melhoria continua.
atório permite a todas as
a organizaçções de saúde, num futuro próximo
o, adotar medidas para
a
Este rela
melhora
ar a cultura
a de segurrança, fazen
ndo face ao
os desafios
s que são colocados à moderna
a
prestaçã
ão de cuidad
dos de saúde.
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6. ANEXOS
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