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ARRUDA, NLO. Análise da percepção do paciente com a segurança no 
atendimento em unidade de urgência e emergência. [Dissertação] Goiânia (GO): 
Mestrado Profissional Convênio Universidade Federal de Goiás, Núcleo de Estudos 
em Saúde Coletiva e Secretaria de Estado da Saúde (UFG/NESC/SES) Goiânia; 
2017. 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou analisar a percepção dos usuários quanto a segurança no 
atendimento em saúde, oferecida pelos profissionais, em uma unidade de urgência e 
emergência de um hospital de ensino do centro-oeste brasileiro. A população foi 
composta por 100 pacientes que atenderam aos critérios pré- estabelecidos para a 
pesquisa. Trata-se de um estudo transversal descritivo, de natureza 
qualiquantitativa. Os dados foram coletados de 31 de maio a 30 de agosto de 2015 
por meio de entrevistas, norteadas por um instrumento semi estruturado, adaptado  
e testado. Os dados quantitativos foram inseridos no Statistical Package For The 
Social Science (SPSS) versão 20.0 e analisados, descritivamente, por meio de  
frequências simples e absolutas. Para análise qualitativa, foi utilizada a análise de 
conteúdo de Bardin. Os resultados mostraram que 53,0% dos pacientes eram do 
sexo feminino com idade variável entre 19 e 84 anos, com média de 50,6 anos. 
Quanto ao atendimento, 100% foram de urgência para tratamento clinico. 99% dos 
pacientes demonstram-se satisfeitos com o atendimento recebido e, 99% sentiram-
se seguros com o atendimento dos profissionais; 96% não tiveram  problemas 
durante o período que permaneceram na unidade de urgência e emergência. Como 
condutas seguras, destacaram que 99% dos  profissionais confirmam o nome antes 
de qualquer procedimento e 89% explicaram claramente os procedimentos; 86% 
foram orientados sobre possíveis complicações; 93% referiram que os profissionais 
mostraram habilidade na realização de procedimentos; 69% que os profissionais 
consultavam sempre a prescrição antes do procedimento. Quanto à ocorrência de 
erros, 97% gostariam de ser informados sobre a ocorrência de erros  durante o 
tratamento, mesmo que, não causasse dano; 80% confiavam nos profissionais que 
prestavam cuidado e julgaram não ter condições para se antecipar ao possível erro 
durante o cuidado. A satisfação dos pacientes sobre o atendimento e cuidados 
rebebidos no serviço de urgência e emergencia foi considerada um importante 
indicador  de resultado da qualidade da assistência nas unidades de urgência e 
emergência do hospital. Espera-se que este estudo contribua para a formulação e 
potencialização de ações educativas como um  caminho estratégico para o alcance 
e/ou fortalecimento da satisfação do paciente com a segurança assistencial, bem 
como, para elaboração de políticas que, subsidiem a formação de uma cultura de 
segurança, minimizando os riscos da internação e garantindo melhorias na 
qualidade do cuidar nas unidades de urgência e emergência no contexto local e 
nacional. 

 

Palavras-chave: Atendimento de Urgência e Emergência; Enfermagem; Segurança 
do Paciente e Percepção do Paciente.  



 

 

ARRUDA, NLO. Analysis of patient perception with safety in emergency room 
and emergency. [Master] Goiânia (GO): Master Agreement Professional Federal 
University of Goiás, Center for Studies in Public Health and Department of Health 
(UFG/NESC/SES) Goiânia; 2017. 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed at analyzing users' perception due to safeness of health care 
offered by professionals in an emergency and urgency unit of a university hospital in 
Midwest of Brazil. The population was composed of 100 patients who met pre – 
established criteria for research. This is a cross-sectional, descriptive, quanti-
qualitative study. The data were collected from May 31 to August 30, 2015 through 
interviews, guided by a semi-structured adapted and tested tool. The quantitative 
data were entered in the Statistical Package for The Social Science (SPSS) version 
20.0 and analyzed, descriptively, by means of simple and absolute frequencies. For 
qualitative analysis, Bardin content analysis was used. The results showed that 
53.0% of the patients were females from 19 to 84 years, an average of 50.6 years. 
Regarding the care, 100% were of urgency for clinical treatment. 99% of the patients 
were satisfied with the care received, and 99% felt safe with professionals care; 96% 
had no problems during the period they remained in the emergency and urgency unit. 
As a safe conduit, they pointed out that 99% of the professionals confirmed the name 
before any procedure and 89% clearly explained the procedures; 86% were advised 
on possible complications; 93% reported that professionals showed skill in 
performing procedures; 69% that professionals always consulted the prescription 
before the procedure. Regarding the occurrence of errors, 97% would like to be 
informed about the occurrence of errors during the treatment, even if, it did not cause 
damage; 80% relied on the team and judged they were unable to anticipate the 
possible error in care. Patients' satisfaction with the care and rehabilitation of the 
emergency and urgency services was considered an important indicator of 
assistance quality in emergency and urgency units in the hospital. It is expected that 
this study contributes to the formulation and enhancement of educational actions as 
a strategic way to reach and / or strengthen patient satisfaction with care security, as 
well as, for the policies elaboration  that subsidize the formation of a culture 
decreasing  the risks of hospitalization and ensuring improvements in care quality in  
emergency and urgency units in local and national context. 
 
Keywords: Urgent and Emergency Care; Nursing; Patient Safety and Patient 
Perception. 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A necessidade de evoluir e buscar sempre a melhor maneira de desempenhar suas 

atividades é, hoje, primordial para qualquer profissional que tenha amor e respeito 

por sua profissão. Na área da saúde, esses avanços se tornam indispensáveis para 

oferecer atendimento diferenciado aos pacientes, uma vez que, aprimoramentos, 

tratamentos e protocolos são cada vez mais estudados e atualizados, pois a cada 

dia se descobre uma novidade a respeito do que se deve ou não fazer na 

assistência à saúde da população. 

Nesse sentido, durante a minha trajetória pessoal, profissional e de formação, 

sempre busquei estar renovando e aprimorando meus conhecimentos. Natural de 

Bom Jesus da Lapa, cidade situada no estado da Bahia, mudei com meus pais ainda 

lactante para São Félix do Coribe, situada a 110 km da cidade em que nasci e onde 

permaneci, residindo por 18 anos. Nesse período, conclui o ensino fundamental e o 

ensino médio e por ser uma cidade pequena, não ter universidade, conclui o 

magistério e logo depois o curso técnico em enfermagem. Em 2003, me mudei para 

Brasília, Distrito Federal, para fazer cursinho e ingressar numa faculdade e acabei 

morando nessa cidade por um ano e meio. Durante esse período, fazia cursinho pré-

vestibular e trabalhava como voluntária no Hospital Universitário de Brasília (HUB). 

Em 2004, para acompanhar meus pais, voltei para a Bahia, desta vez morando em 

outra cidade, Luiz Eduardo Magalhães, onde também trabalhei na área da saúde em 

uma clínica, até prestar vestibular para o Curso de Graduação em Enfermagem na 

Universidade Paulista (UNIP), em Goiânia/GO, mudando no início de 2006 para esta 

capital.  

Concluí a graduação no ano de 2010 e no mesmo ano comecei a trabalhar no 

município de Goiânia/GO, em uma unidade de Urgência e Emergência de um Cais - 

Centro de Atenção Integrado à Saúde, onde permaneço até hoje. No mesmo ano, 

iniciei a especialização em Auditoria e Gestão em Saúde no Instituto Solus, 

concluindo em 2011. Na metade do ano de 2013, iniciei a minha atuação na área de 

Auditoria de Qualidade na empresa Unimed Goiânia, na qual permaneço até o 

momento. 



 

 

No final de 2013, um desejo adormecido voltou a ser forte no meu coração, que era 

o de ingressar no programa de mestrado em enfermagem, e para tanto, em 2014, 

me inseri como aluna especial no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás – FEN/UFG, onde cursei a disciplina 

“Avaliação da Qualidade em Serviços de Saúde e Enfermagem”, coordenado pela 

Professora Ana Lúcia Queiroz Bezerra. Nesse período, fui aprovada no Programa de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva PPGSC/UFG, tendo como orientadora essa 

mesma docente. 

Inicialmente, o projeto estava direcionado à uma pesquisa de percepção e satisfação 

com os usuários do serviço de saúde de uma Unidade de Urgência e Emergência no 

Cais que eu trabalho (Cais Jardim Guanabara III), no entanto, nessa época, a 

Secretária Municipal de Saúde vinha enfrentando um déficit de profissionais das 

diversas categorias, assim como, de materiais e medicamentos. Diante desta 

situação, conversei com minha orientadora e resolvemos fazer a pesquisa 

abordando a percepção e satifação do paciente com a  segurança no atendimento  

em unidade de Urgência e Emergência de um hospital de grande porte, referência 

no estado de Goiás. 

Como sempre trabalhei em Unidades de Urgência e Emergência, e vivenciando as 

carências e dificuldades na oferta de atendimento nesses serviços, surgiu então o 

interesse em pesquisar sobre “a percepção do paciente com a segurança no 

atendimento em saúde, em uma unidade de urgência e emergência de um hospital 

de ensino”. Essas unidades são caraterizadas para atender pacientes em estado de 

urgência, tendo o seu acesso por livre demanda e na maioria das vezes, uma 

procura maior que a oferta, gerando uma sobrecarga no serviço e 

consequentemente, improviso de atendimentos, leitos, equipamentos, dentre outros. 

Outro motivo de realizar esta pesquisa foi por inserção no projeto que vem sendo 

desenvolvido, desde o ano de 2008, pela orientadora, intitulado “Análise das 

Ocorrências de Eventos adversos em um hospital da Rede Sentinela na Região 

Centro Oeste”, aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa, sob Protocolo 064/2008, 

atualizado em 2012.  

Nessa realidade, a percepção e satisfação do paciente com a segurança será 

analisada em consonância com a qualidade da assistência oferecida, com o intuito 

de otimizar o atendimento, proporcionar uma assistência qualificada com 



 

 

atendimentos livres de riscos e danos, como também, diminuir o período de 

permanência dos pacientes nas unidades de saúde. O paciente é a pessoa mais 

adequada para conhecer o seu próprio corpo, seu tratamento e fiscalizar as ações 

durante o cuidado oferecido assim, identificar seus sintomas, seus problemas e suas 

limitações. Com isso, ele pode contribuir, positivamente, na dinâmica do seu 

processo de cuidar. 

Neste estudo, o foco é analisar a percepção dos usuários com a segurança quanto 

ao atendimento em saúde, oferecido pelos profissionais, como também, caracterizar 

o perfil sociodemográfico, verificar os motivos que levaram a escolha da unidade, a 

percepção do paciente sobre o atendimento recebido e as atitudes dos pacientes 

diante de um erro, durante o atendimento na unidade de urgência e emergência de 

um hospital de ensino. 

Desta forma, apresento a dissertação desenvolvida ao longo dos dois últimos anos. 

O manuscrito aqui apresentado está estruturado em capítulos, juntamente, com as 

referências, apêndices e anexos, descritos a seguir. 

A Introdução aprecia o tema do estudo, o problema e a justificativa. Propõe-se 

apresentar ao leitor, através de conceitos, dados epidemiológicos, de modo a 

destacar a importância e relevância da pesquisa. Logo após, são apresentados os 

Objetivos, geral e específicos que nortearam a pesquisa. 

A Revisão da Literatura percorre os temas, diretamente, relacionados à proposta 

do estudo, sendo elaborada uma síntese sobre o atendimento de Urgência e 

Emergência e a Percepção do paciente com a segurança na assistência em saúde. 

A Metodologia apresenta os passos adotados para o desenvolvimento da presente 

apuração, incluindo o delineamento e o local, população, variáveis do estudo, a 

forma que foi executada a coleta de dados, os procedimentos de análise de dados e 

as considerações éticas e legais. 

Os Resultados e Discussão apresentam e discutem os resultados apontados pelos 

dados coletados. 

A Conclusão e Considerações Finais expõem uma síntese dos resultados.  



 

 

Por fim, as Referências utilizadas para auxiliar a pesquisa, o Apêndice e os 

Anexos os quais contemplam o instrumento elaborado para a coleta de dados e as 

comprovações dos termos éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Urgência e Emergência integram o Sistema Nacional de Saúde, 

sendo a porta de entrada para a prestação contínua de serviços, nas 24 horas. Sua 

organização caracteriza-se pela demanda espontânea dos usuários e pelo foco no 

imediatismo da atenção à saúde (TOMEBERG et al., 2013). O diferencial dessas 

unidades são por contarem com apoio laboratorial e de imagem, necessários para 

diagnosticar os casos de pacientes que buscam por esse tipo de serviço, além de, 

disporem de uma equipe multiprofissional com comprometimento, pelo atendimento 

ágil e focalizado na resolução de problemas (FORMIGA et al., 2014).  

Os pacientes que procuram por atendimento em unidades de urgência e emergência 

encontram-se debilitados, emotivos e inquietos, por se tratar de atendimento com 

livre demanda e alta complexidade. Nota-se uma sobrecarga, na demanda pela 

procura de atendimento, nesses serviços, o que reflete no cuidado prestado, no 

atendimento com qualidade e livre de danos e riscos. Para desenvolver assistência 

segura, é indispensável inovar os procedimentos, contar com profissionais 

qualificados, estimular a obtenção de conhecimento técnico-científicos (COELHO et 

al., 2010), e, principalmente, conscientizar profissionais e gestores no 

desenvolvimento de uma cultura de segurança alicerçada ao contexto da assistência 

segura e de qualidade. 

O principal desafio cultural nas unidades de urgência e emergência é garantir a 

qualidade e segurança da assistência prestada aos que  procuram atendimento e 

resolutividade nos serviços. A preocupação em oferecer serviços de qualidade 

durante o cuidado esta presente desde o inicio dos estudos voltados para a saúde, 

no entanto, estudos recentes, apontam número elevado de erros, no período em que 

é prestado o atendimento, resultando em custos operacionais e financeiros para 

todos os envolvidos (LORENZINI; SANTI; BÁO, 2014). 

É recorrente que  a segurança assistencial esteja, diretamente, ligada à qualidade 

do cuidado prestado (RADUENZ et al., 2010). Para os mesmos autores, os 

caminhos  para desenvolver ações que  reduzam o risco de erros com os pacientes 

durante o atendimento, possibilita a redução de tempo nas internações hospitalares, 

restringe danos provisórios e permanentes, como também, auxilia na prevenção de 
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óbitos desnecessários, permitindo ambientes que ofereçam qualidade no cuidado e 

procedimentos seguros ao paciente.  

Sales e Silva (2011) apontam que  o processo do cuidar passou a ser mecanizado, 

ao longo do tempo. Para os mesmos autores, o cuidado em saúde está interligado 

com os resultados finais do atendimento. No entanto, com a constante busca pela 

cura, houve a redução da sensibilidade em lidar com o ser humano por parte dos 

profissionais da saúde, gerando a mecanização do serviço oferecido e a falta de  

satisfação do cuidado de qualidade oferecido  pelos profissionais da saúde durante a  

assistência aos usuários dos serviços de saúde.  

Os gestores de unidades de saúde, que apresentam preocupação com a assistência 

oferecida, devem ter sensibilidade com as necessidades dos usuários, o que carece 

direcionar o olhar para a investigação dos erros gerados, no contexto da assistência 

para percepção dos usuários, indicando comprometimento com a segurança e a 

qualidade (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). Para os mesmos autores, uma 

cultura de segurança positiva beneficia o desenvolvimento de práticas seguras, por 

meio de investimentos que  auxiliem e melhorem a comunicação entre profissionais 

e paciente, assim como, o trabalho em equipe e a partilha de conhecimentos.  

Para entender os motivos dos erros e identificar suas origens, alguns métodos são 

utilizados para verificação dos registros de mortalidade, notificação de erros e a 

atuação de auditorias, importantes ferramentas de auxílio na compreensão do 

serviço oferecido. Nesse sentido, a gestão de segurança do paciente nos serviços 

de saúde têm como propósito, identificar danos e corrigí-los, preventivamente, e, 

corretivamente, a fim de reduzir o número de ações errôneas durante o atendimento 

ao paciente (LAWTON et al., 2014). 

No entanto, estudos referentes ao cuidado em saúde contribuem, significativamente, 

para diagnosticar o cuidado prestado. Dessa forma, mesmo com as mudanças 

positivas nos estabelecimentos de saúde, existe uma exposição do paciente a vários 

riscos durante o atendimento, principalmente, no âmbito hospitalar,  principalmente, 

nas unidades que oferem atendimento de urgência e emergência (RADUENZ et al., 

2010). 

Investigação realizada por Maciak, Sadri e Spier (2009), com o objetivo de analisar o 

atendimento recebido, a percepção e os problemas enfrentados na unidade de 
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emergência do hospital universitário do oeste do Paraná, segundo o conhecimento 

dos usuários ou familiares, encontraram deficiências na resolutividade da atenção 

básica à saúde, na regulação/atendimento, estrutura física hospitalar e no ambiente 

de trabalho. Diferente desse resultado, outro estudo realizado em um pronto-socorro 

no Rio Grande do Sul, sobre a compreensão dos usuários, durante o atendimento, 

mostrou que, embora o serviço apresentasse descontentamento com a demora na 

espera pelo atendimento, deficiências de leitos e tumulto, os usuários do serviço 

estavam satisfeitos com a equipe composta por médicos, enfermeiros e 

nutricionistas (SCHMIDT et al., 2014). 

A percepção está relacionada à qualidade no serviço oferecido, sendo importante 

que  as unidades de saúde disponham de recursos para oferecer uma assistência 

livre de erros, durante o atendimento prestado, o que refletirá, diretamente, na 

confiança e satisfação do paciente. Pesquisas sobre percepção do usuário são 

necessárias não só para verificar o grau de satisfação do paciente, mas também 

para contribuir com o declínio de situações que intervenham na qualidade (SOUZA 

et al., 2014). 

A percepção do paciente é utilizada como indicador de resultado de qualidade para 

medir o desempenho da prestação do serviço. A avaliação do paciente sobre o 

cuidado oferecido é uma estratégia que auxilia o desenvolvimento de concepções de 

aperfeiçoamento da qualidade. Dessa forma, os gestores de saúde precisam traçar 

estratégias para obterem excelentes aprovações de percepção do paciente sobre o 

cuidado oferecido, sendo necessário direcionar a atenção para a qualidade do 

serviço oferecido (AL-ABRI; AL-BALUSHI, 2014). 

A pesquisa de satisfação do paciente também é um parâmetro constituído para 

traçar planos de melhoria da qualidade nos cuidados de saúde. Um dos fatores 

determinantes e relevantes encontrados são as  habilidades interpessoais referentes 

à cortesia, respeito pelas condições de saúde e capacidade de comunicação. Além 

de  explicar, nitidamente, as informações que  foram ressaltadas para os pacientes 

entrevistados, como mais efetiva e importante do que  a habilidade técnica, aptidão 

clínica e aparelhamento hospitalar (AL-ABRI; AL-BALUSHI, 2014). 

Em 2001 a Rede Sentinela foi iniciada para responder as necessidades da ANVISA 

de impetrar conhecimento qualificado do desempenho dos produtos para a saúde, 

assim como, promover a criação de um ambiente intra-hospitalar adequado ao 
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aumento de ações de vigilância, o que resulta em proveitos importantes em relação 

a qualidade para os serviços e segurança do paciente (ANVISA, 2003). 

Desta forma, esse estudo se justifica visto que, a experiência do paciente é um 

aspecto que contribui para a qualidade da assistência, pela contribuição decorrente 

da experiência vivenciada durante o período de atendimento, sendo positivo para a 

análise do serviço. Pesquisas que, desenvolvem trabalhos a partir do conhecimento 

do paciente, também podem ajudar no reconhecimento dos pontos fortes e fracos 

em eficácia e segurança, possibilitando a melhoria do atendimento. Existem 

evidências que, comprovam a experiência vivenciada pelo paciente durante o 

atendimento, é considerada clinicamente importante (DOYLE; LENNOX; BELL, 

2013). 

É significativo a realização desse estudo, com a intenção de analisar a satisfação do 

paciente com a segurança quanto ao atendimento em saúde, oferecido pelos 

profissionais, em uma unidade de urgência e emergência de um hospital de ensino 

na região centro-oeste que atende, exclusivamente, usuários do SUS. A percepção 

do paciente a respeito do atendimento que lhe é oferecido é inquestionável. O 

paciente por ser a pessoa que recebe o cuidado, torna-se o mais indicado para 

avaliar o serviço. Mesmo que, a maioria dos consultados não possuam 

conhecimento científico sobre segurança, qualidade e suas noções sejam baseadas 

em conhecimento popular, a forma que eles avaliam a informação recebida através 

do cuidado demonstram a qualidade do serviço (OLETO, 2006). 

Para a concretização dessa pesquisa fizemos os seguintes questionamentos: Os 

pacientes estão satisfeitos com o atendimento recebido na unidade de urgência e 

emergência do hospital? Quais os motivos que levaram os pacientes a buscarem 

atendimento no hospital? Os pacientes conseguem identificar falhas durante o 

atendimento recebido na instituição? Os pacientes conseguem identificar falhas nas 

condutas que envolve a segurança durante o atendimento? Quais são as atitudes 

tomadas pelo paciente diante da percepção de um erro no atendimento?  

Para que os hospitais apresentem melhor desempenho geral nos serviços 

oferecidos e que eles tenham qualidade, há necessidade em mudar o olhar 

individualizado e investir em métodos que  fortaleçam a segurança do paciente. O 

resultado dessa análise possibilitará a elaboração de instrumentos de avaliação  dos 

usuários no atendimento nas unidades de urgência e emergência na percepção e 
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satisfação dos mesmos para que  seja possível correlacionar o atendimento 

oferecido com a percepção do paciente com a segurança que recebe. Além disso, 

poderá contribuir com a instituição e a equipe multiprofissional do setor, visto que, o 

conhecimento proporcionado pela pesquisa identificará os pontos positivos e 

adequará os negativos, como também, verificar suas limitações e indicar a adoção 

de condutas assertivas que garantam a percepção do paciente com a segurança em 

seu atendimento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar a percepção e a satisfação do paciente no  contexto da segurança do 

atendimento em saúde no serviço de urgência e emergência. oferecido pelos 

profissionais, em uma unidade de urgência e emergência de um hospital de ensino.  

 

2.2 Específicos 

 

Caracterizar o perfil sócio demográfico dos usuários. 

 

Verificar os motivos que levaram os paciente à escolha da unidade de urgência e 

emergência do hospital para o seu atendimento. 

 

Verificar a percepção dos pacientes sobre falhas no atendimento recebido e 

possíveis condutas adotadas na unidade de urgência e emergência. 

 

Verificar as atitudes dos pacientes diante de um erro, durante o atendimento 

oferecido pelos profissionais, na unidade de urgência e emergência do hospital. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

 

As unidades de urgência e emergência integram importante objeto da assistência 

em saúde (D’AGOSTIN et al., 2012; LIMA et al., 2013). Essas unidades acolhem 

pacientes com quadros percebidos de urgência, usuários não acolhidos ou 

encaminhados pela atenção básica e atendem as urgências sociais. Além disso, têm 

por finalidade a estabilização do quadro clínico em atendimento de pacientes com 

risco eminente de morte ou em sofrimento intenso (D’AGOSTIN et al., 2012; LIMA et 

al., 2013; FORMIGA et al., 2014). Essa diversificada demanda consubstancia nos 

estabelecimentos de urgência gera uma super lotação comprometendo a qualidade 

da assistência prestada aos pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O Conselho Federal de Medicina (1995, p.3666), com a Resolução n.º1.451 

reconhece urgência como sendo a "ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou 

sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata." 

O termo é referenciado para os casos agudos, sendo respeitado a classificação de 

gravidade e posterior definição dos critérios de prioridade de atendimento de cada 

agravo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  Emergência como sendo a "constatação 

médica de condições de agravo à saúde que, impliquem em risco iminente de vida 

ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato" (CFM, 1995, 

p.3666). Considera-se que, há semelhança de significado entre esses conceitos, 

sendo que, em ambas as situações o paciente necessita de atendimento imediato 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

As unidades de urgência e emergência são regularizadas para troca de conexões 

entre as intervenções executadas e os diversos saberes técnicos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho (PEDUZZI, 2001). Integram e articulam diversas 

categorias profissionais em benefício de uma assistência segura, de qualidade e 

livre de danos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; COELHO et al., 2010). Essas ações 

fortalecidas junto à uma equipe multiprofissional são instituídas pela comunicação, 

visto que, os usuários carecem de respostas imediatas (PEDUZZI, 2001). 
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Os procedimentos nos serviços de urgência e emergência são caracterizados em 

três modalidades, tendo como critério a gravidade e a complexidade do caso, dos 

quais destacam-se: urgência de baixa e média complexidade - quando não há risco 

de morte. Urgência de alta complexidade - não há risco de morte, porém o paciente 

apresenta quadro crítico ou agudo e Emergência - casos em que há risco de morte 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995). O hospital escolhido para fazer essa pesquisa 

possui atendimento no serviço de urgência e emergência caracterizado de alta 

complexidade. 

A falta de investimentos em ações de promoção à saúde contribui para elevada 

procura por atendimentos em unidades de urgência e emergência. Trata-se de um 

serviço que, presta assistência com agilidade, estabilização de pacientes e vários 

recursos que, qualificam o atendimento (LIMA et al., 2013). O aumento da demanda 

por atendimento nessas unidades ocorrem tanto no setor público como no privado. A 

superlotação nas unidades de urgência e emergência, compromete a qualidade 

assistencial (VALENTIM; SANTOS, 2009; D’AGOSTIN et al., 2012).  

Além disso, destaca-se a estrutura tecnológica inadequada, insuficiência de 

equipamentos, ausência de materiais para a realização de procedimentos, falta de 

espaço organizacional específico para o atendimento, recursos humanos,  

capacitação para o trabalho, baixa cobertura do atendimento pré-hospitalar móvel, 

número insuficiente de unidades de pronto-atendimento, pouca retaguarda para 

transferência de pacientes e falha no sistema de referência e contrareferência 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; FORMIGA et al., 2014). 

Outros aspectos contribuem para iniquidades nos serviços de urgência e 

emergência, como: utilização inadequada das portas de entrada para os casos 

crônicos na média e alta complexidade, falta de profissionais para atender às 

demandas e às necessidades mínimas da população, carência de leitos hospitalares 

qualificados, especialmente, de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de apoio às 

urgências e as deficiências estruturais da rede assistencial (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006; BAGGIO; CALLEGARO; ERDMANN, 2011). 

Os serviços de urgência e emergência agregam os problemas provenientes das 

deficiência de leitos em UTI, da atenção básica e da falta de leitos das unidades de 

internação que, não conseguem absorver os atendimentos gerados, superlotando as 

emergências. Além disso, o quadro de profissionais não acompanha a mesma 
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elevação da busca espontânea de atendimentos pelos pacientes (BAGGIO; 

CALLEGARO; ERDMANN, 2011). 

Os responsáveis pelos serviços de urgência e emergência buscam alternativas para 

resolução de problemas, visto que, o maior prejudicado é o paciente, por 

permanecer em longas filas de espera, o que acarreta a gravidade do quadro clínico 

(BAGGIO; CALLEGARO; ERDMANN, 2011). 

A análise da demanda por atendimento constitui-se importante fonte de informação, 

pois caracteriza o perfil dos casos atendidos no serviço, fornece subsídios para a 

equipe de saúde elaborar rotinas e estratégias para adequar recursos humanos e 

tecnológicos, a fim de atender às necessidades do usuário (COELHO et al., 2010). 

Sousa et al. (2015) comentam que, a maioria das unidades de saúde que, oferecem 

atendimentos de urgência e emergência, apresentam assistência desumanizada, 

devido a deficiências no espaço físico e escassez de profissionais qualificados. Para 

os mesmos autores, o ambiente de trabalho se torna estressante para os 

profissionais de saúde, principalmente, para a equipe de enfermagem, que atua, 

continuamente, e muitas vezes a assistência implica em riscos para os usuários. 

Em relação aos recursos humanos, contam com profissionais de saúde sem 

preparação adequada, recém-formados sem experiência, e/ou com profissionais 

especializados que trabalham até conseguirem se estabelecer em suas áreas de 

atuação (SHIROMA, 2008). Além de, falta de interação multiprofissional e excessiva 

jornada de trabalho (FORMIGA et al., 2014). Os investimentos em qualificação e 

educação em serviço são reduzidos e o plano de cargos, carreiras e salários do SUS 

não têm sido praticados (SHIROMA, 2008). 

O cenário nas unidades de urgência e emergência reflete no aumento considerável 

nas taxas de mortalidade entre os pacientes admitidos no hospital e os que, 

recebem alta após o tratamento, em decorrência da precariedade no atendimento 

recebido. Outra situação observada é a evasão desapercebida dos pacientes 

atendidos (CARTER et al., 2014). 

A escassa composição nos serviços de saúde, relacionado as unidades que 

atendem urgências e emergências, motiva a colaborar de forma efetiva com a 

inoperância do sistema devido ao sobrepeso gerado nessas unidades. Assim, 
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reorganizar o sistema é uma necessidade que, precisa ser considerada (AZEVEDO 

et al., 2010). 

Valentim e Santos (2009) apontam que, os serviços de urgência e emergência das 

instituições públicas e privadas estão cada vez mais procuradas, o que leva o 

paciente que necessita de atendimento de emergência, ou seja, aquele com risco 

iminente de morte, como o cardiopata, crise hipertensiva, neurológico, vítima de 

trauma, a aguardar por horas pela processo assistencial.  

O risco eminente de morte é acompanhado na rotina de uma emergência, através da 

descrição dos sinais e sintomas. Assim, é possível detectar as patologias e/ou as 

condição de saúde. Os sinais que, os pacientes apresentam de forma involuntária, 

contribuem para esclarecer o diagnóstico na ocorrência de urgência e emergência. 

Salienta-se a importância em analisar a situação e correlacionar a ocorrência dos 

sinais e sintomas e ligá-los ao efetivo diagnóstico (BASTOS; PONTE; SOUSA, 

2015). 

A equipe de saúde e paciente submetem a diversos enfrentamentos nesses 

serviços, os quais destacam-se (JACQUEMOT, 2005): precarização das relações de 

trabalho e sucateamento dos serviços públicos de saúde; burocratização e 

verticalização do sistema público de saúde ancorada em uma lógica de exclusão; 

fragmentação dos processos de trabalho e da relação entre os diferentes 

profissionais; baixo investimento na qualificação dos trabalhadores, especialmente, 

no que se refere à gestão participativa e ao trabalho em equipe; desrespeito ao 

direito dos usuários; modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta; 

despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção e gestão; 

formação profissional distante do debate e da formulação da política pública de 

saúde e controle e participação social frágeis dos processos de atenção e gestão do 

SUS. 

Em decorrência do processo de transição demográfica e epidemiológica, houve 

aumento considerável na expectativa de vida dos indivíduos, e, consequentemente, 

maior prevalência de doenças crônicas e degenerativas, explosão da violência 

urbana e acidentes. Em âmbito hospitalar, a assistência em saúde passou a 

configurar-se como principal referência no atendimento aos casos agudos, 

complicações de doenças crônicas e de causas externas (DUBEUX; FREESE; REIS, 

2010). 
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O aumento no número de acidentes, violência e a escassa estruturação da Rede 

assistencial, determina crescimento significativo da demanda pela procura pelos 

serviços de urgência e emergência. Problemas organizacionais, falta de 

classificação dos pacientes que utilizam as unidades de saúde, e que têm como 

critério de prioridade no atendimento, a ordem de chegada e não a observação da 

gravidade e o risco de morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

No Brasil, as doenças do aparelho circulatório constituem a principal causa de 

óbitos, destacam-se as doenças isquêmicas do coração que, representam até 80% 

das ocorrências de morte súbita. A promoção da saúde, solidariedade e a ação 

necessária e ágil, se estruturam na Política Nacional de Atenção às Urgências. Os 

bancos de dados são utilizados como instrumento determinante nos planejamentos 

de ações. Considera-se sete núcleos prioritários para a promoção e qualidade de 

vida e saúde, que são: urgências clínicas e decorrentes de causas externas, 

traumatismos não intencionais, violências e suicídios; urgências cardiovasculares; 

urgências ginecológicas e obstétricas; urgências pediátricas; urgências psiquiátricas; 

urgências metabólicas e urgências respiratórias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Silva e Matsuda (2012) expõem que, as equipes de saúde têm demonstrado 

preocupação quanto à qualidade dos serviços de urgência e emergência, 

concomitantemente, com os serviços do restante da Rede de Atendimento. Vale 

salientar que, não basta ter qualidade apenas nos serviços de urgência e 

emergência, se a atenção básica de saúde não conseguir atender às necessidades 

dos usuários antes ou depois do atendimento.  

Fatores como dificuldades para agendamentos de consulta na atenção básica e o 

aumento da demanda pela procura de atendimentos nas urgências contribuem para 

a baixa qualidade dos serviços ofertados à população e geram preocupação nos 

gestores, o que, sugere necessidade de ações que possam colaborar para a solução 

do problema e melhorar a resolutividade desses serviços. Nesse sentido, se a 

maioria das pessoas que usam os serviços públicos de saúde receber atendimento 

gratuito de qualidade e com resolutividade, torna-se necessário rever os princípios e 

diretrizes do sistema de saúde, os direitos da população e o foco do modelo técnico-

assistencial (SILVA; ALVES, 2008). 

Formiga et al. (2014) enfatizam que, as unidades para atendimento de urgência e 

emergência precisam ter estruturas que, ofereçam condições para assistência 
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apropriada nas situações de urgência, assim como, subsídios aos pacientes que, 

carecem de atendimento imediato e não ao contrário, ofereça risco eminente de 

morte ou sofrimento intenso. 

No ano de 2002, criou-se a Portaria nº2.048 de 05 de novembro de 2002, a qual 

dispõe sobre o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e 

emergência, com a criação das Coordenações do Sistema Estadual de Urgências, 

composta por princípios, diretrizes, critérios, normas de funcionamento e 

cadastramento. Além de, prever normas de atendimento e de regulação médica de 

atendimento pré-hospitalar fixo e móvel, atendimento hospitalar, transporte inter-

hospitalar, implantação do acolhimento com classificação de risco e a criação de 

centros de educação continuada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Essa Portaria 

define que a equipe de profissionais oriundos da saúde seja composta por 

coordenador do serviço; responsável técnico; responsável de enfermagem; médicos 

reguladores; médicos intervencionistas; enfermeiros assistenciais e auxiliares e 

técnicos de enfermagem. 

O Ministério da Saúde brasileiro também estabeleceu a Portaria nº2.048/GM, a qual 

instituiu o "Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência", além da criação de núcleos de educação em urgências e proposição 

de grades curriculares para capacitação de recursos humanos nesta área de 

atuação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Em 2003 foi publicada a Política Nacional de Atenção às Urgências regida pela 

Portaria nº1.863, de 29 de setembro de 2003, a qual define os serviços de urgência 

e emergência ofertados à população. Esses serviços devem estar entrelaçados de 

modo que garanta todos os níveis de atenção as urgências promovendo a 

preservação da vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003a). 

Para a mesma Portaria, é apontado o desenvolvimento de estratégias promocionais 

da qualidade de vida e saúde, integração do complexo regulador do SUS, 

qualificação assistencial, promoção da capacitação e educação continuada das 

equipes de saúde da atenção às urgências, seguindo os princípios de humanização 

da atenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A procura por atendimento em situações de urgência pode ser buscada em 

componentes Pré-hospitalar fixo, unidades básicas de saúde com demanda 
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expontânea, como também, em componentes hospitalares, unidades hospitalares 

gerais tipo I e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III que compõem- 

se de leitos gerais e especializados de retarguarda. Esses leitos são 

disponibilizados, na maioria das vezes, em unidades hospitalares  que não recebam 

pacientes para atendimentos de livre demanda nas urgências (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2003a). 

Todos os hospitais caracterizados como tipo I, II e III são hospitais gerais, que 

disponibilizam recursos tecnológicos e humanos apropriados para atendimentos de 

urgências/emergências clínicas e cirúrgicas. Os hospitais tipo I são hospitais 

especializados nas áreas de pediatria ou traumato-ortopédia ou cardiologia. 

Hospitais tipo II são hospitais gerais apropriados para atendimentos clínicos e 

cirúrgicos. E por fim, os hospitais tipo III oferecem atendimentos de urgências/ 

emergências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas, além de promover capacitações, 

aprimoramentos e atualização dos profissionais envolvidos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998). 

No ano de 2003, com o objetivo de promover melhorias na estrutura, organização e 

processos de trabalho dos serviços prestados aos usuários, o Ministério da Saúde 

do Brasil, criou a Política de Qualificação da Atenção à Saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS) – QualiSUS, investindo na qualificação dos serviços de urgência e 

emergência, através de modificações no local do atendimento, possibilitando 

interação no relacionamento entre usuários e profissionais, desenvolvendo novos 

padrões de gestão com a adoção de tecnologias organizacionais de atenção à 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

A preocupação com a insatisfação nos serviços públicos de urgência e emergência 

levou a Secretária de Atenção à Saúde (SAS), publicar a Portaria nº1.600, em julho 

de 2011, reformulando a Política Nacional de Atenção às Urgências, de 2003, 

criando a Rede de Atenção às Urgências e Emergências no SUS, como estratégia 

para melhorar a qualidade da atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a).  

Com intuito de melhorar o fluxo dos serviços de urgência e emergência foi 

implantado o Acolhimento com a Classificação de Risco (ACCR), o qual configura-se 

como método de seleção, que têm por finalidade redirecionar o cliente conforme a 

prioridade de atendimento, de forma humanizada, informando o seu tempo de 
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espera, organizando o fluxo de pacientes, selecionando os meios adequados para o 

diagnóstico e o tratamento do problema de saúde (MOURA et al., 2013). 

Além disso, o AACR permite que, a efetiva classificação de risco seja um fator 

favorável para a melhoria da qualidade dos serviços de emergência (SILVA; 

MATSUDA, 2012). Busca-se diminuir o risco de mortes consideradas evitáveis, a 

extinção da triagem realizada por porteiro ou profissional não capacitado e a 

priorização do atendimento de acordo com critérios clínicos e não por ordem de 

chegada (NASCIMENTO et al., 2011). 

Também no Brasil, o Ministério da Saúde (2006) lançou a criação do Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), que divulga o 

conceito de humanização para todas as instituições hospitalares, por meio da 

implantação de uma cultura organizacional diferenciada, que visa o respeito, 

solidariedade e o desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos profissionais da 

saúde e usuários. 

Para Maciak, Sadri e Spier (2009) a assistência humanizada é caracterizada pelo 

cuidado que desempenha nos pequenos e grandes episódios do dia a dia. Principal 

elemento que torna o ser humano único e especial nos diferentes espaços e 

situações em que se encontra. Assim, a prestação do atendimento é voltado, 

especificamente, não para a doença, mas para o ser que adoece. 

A humanização nos serviços de urgência e emergência necessita ser trabalhada, 

assim, é necessário investir em mudanças na forma de receber o usuário no serviço. 

Apesar desse serviço possuir ambiente estressante é importante proporcionar ações 

direcionadas ao bem-estar do paciente, família, equipe de saúde e para o 

estabelecimento de saúde (VERSIANI et al., 2012). 

Diante da dimensão desses problemas, são imprescindíveis políticas resolutivas 

para diminuir essa preocupação e oferecer uma melhor segurança ao paciente 

(CARTER et al., 2014). Portanto, os serviços de saúde, especialmente, em unidades 

de urgência e emergência, requerem a adoção de estratégias governamentais, 

institucionais e profissionais para adequar o sistema local de saúde na perspectiva 

das diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências (COELHO et al., 2010). 

A melhoria da qualidade, da assistência, impõe à reestruturação das unidades, com 

o preparo do serviço, por meio da qualificação profissional, construção de ambientes 
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terapêuticos, a adequação da relação profissional e usuário e a busca pela 

resolutividade dos problemas (SILVA; ALVES, 2008). 

 

3.2 SATISFAÇÃO DO PACIENTE COM A SEGURANÇA NA ASSISTÊNCIA EM 
SAÚDE 

 

3.2.1 Aspectos Gerais da Segurança do Paciente no Atendimento em Saúde 

 

A segurança do paciente têm sido considerada uma das principais dimensões da 

qualidade do cuidado (HERNÁNDEZ-MONTES et al., 2013). Trata-se de um atributo 

prioritário e de fundamental importância em ambientes de assistência à saúde, 

sendo responsabilidade de cada profissional, impulsionada também pela maior 

exigência da sociedade (ANVISA, 2013). O cuidado traz benefícios a todos os 

envolvidos, no entanto, a ocorrência de erros e/ou resultados desfavoráveis é 

possível, e os pacientes podem sofrer graves consequências (RIGOBELLO et al., 

2012; REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013).  

O processo de melhorar a segurança do paciente na prevenção de danos é 

complexo e desafiador. O cuidado em saúde dispensado de maneira sistematizada 

em um ambiente coletivo e seguro é essencial para a garantia da qualidade. Esse 

fator contribui, significativamente, para a redução de atos não seguros dentro do 

sistema de assistência à saúde, com vistas a alcançar melhores resultados para os 

usuários, família e comunidade (CORBELLINI et al., 2011; ANVISA, 2013). 

O aprimoramento nos processos de trabalho, com vistas a garantia do cuidado com 

qualidade, faz parte da rotina diária dos profissionais de saúde, uma vez que, 

constitui-se uma obrigação legal em muitos países (VITURI; MATSUDA, 2009).  Têm 

como princípio básico o atendimento e o fornecimento de bens e serviços com o 

mínimo ou a ausência total de riscos e falhas que, possam comprometer a qualidade 

do cuidado (PADILHA, 2006; ANVISA, 2013; CALDANA et al., 2013). 

A qualidade na prestação de serviços em saúde, com foco na prevenção de infecção 

e segurança do paciente surgiu em 1854, durante a guerra da Criméia. Florence 

Nightingale foi responsável pelo primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade 

em saúde. Os resultados de suas intervenções propiciaram redução nos índices de 
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mortalidade de 40% para 2%, através dos rígidos padrões sanitários e de cuidados 

de enfermagem (NOGUEIRA, 2003). 

Posteriormente, na década de 60, Avedis Donabedian teórico da qualidade na saúde 

foi um dos fundadores da avaliação da qualidade assistencial, expandindo para o 

modelo sistêmico de avaliação em serviços de saúde, fundamentado na relação 

entre três áreas ou dimensões, que inclui: estrutura, processo e resultado 

(DONABEDIAN, 1980). 

O Institute of Medicine (IOM, 2001) publicou o relatório intitulado “Crossing the 

quality chasm” com foco em seis domínios do sistema de saúde, os quais foram 

definidos para caracterizar o desempenho do sistema, através das dimensões da 

qualidade dos serviços de saúde, com destaque para o domínio da segurança do 

paciente. São eles: Efetividade; Foco no paciente; Otimização; Eficiência; Equidade 

e Segurança do Paciente. 

A segurança do paciente pode ser entendida como um processo de livrar o paciente 

de lesões acidentais, estabilizando sistemas e processos operacionais, com objetivo 

de minimizar a probabilidade de erros e maximizar a probabilidade de identificação 

dos erros quando eles ocorrem (IOM, 2001; WHO, 2009). Assim como, sensação de 

liberdade de lesão psicológica e física, uma necessidade humana básica que deve 

ser considerada (CORBELLINI et al., 2011). 

A segurança do paciente representa a redução e mitigação de atos não seguros no 

sistema de assistência à saúde. A utilização das melhores práticas, de forma a 

alcançar os melhores resultados possíveis para o paciente (THE CANADIAN 

PATIENT SAFETY DICTIONARY, 2003). Consiste em reduzir o risco a um mínimo 

aceitável, de danos desnecessários associados ao cuidado à saúde (WHO, 2009). 

Ainda pode ser definida, como princípio fundamental para a qualidade da 

assistência, determinando que bens e serviços sejam fornecidos com o mínimo ou 

ausência total de riscos ou falhas, sem comprometer a continuidade do tratamento 

(SOUSA, 2006; PADILHA, 2006; CHARLES, 2010).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que, a cada ano, milhares de 

pessoas em instituições de saúde são vítimas de práticas inseguras, 

aproximadamente, um em cada 10 pacientes sofrem algum dano ou morrem em 

decorrência do cuidado recebido (WHO, 2008).  
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A OMS aponta que, os danos resultantes dos incidentes podem ser incapacitantes, 

com sequelas permanentes, além de levar ao aumento do custo e da permanência 

hospitalar e, até mesmo, resultar em morte prematura, como consequência direta 

das práticas inseguras (WHO, 2008). Nessa perspectiva, têm-se intensificado 

iniciativas relacionadas à busca pela qualidade em prol da melhoria da segurança do 

paciente nas instituições de saúde.  

As instituições hospitalares buscam aprimorar a qualidade assistencial como forma 

de obter diferenciação no contexto da saúde O Projeto Hospitais Sentinelas inclui 

mais de 200 Gerentes de Riscos, capacitados na identificação e notificação de 

incidentes relacionados às áreas de Farmacovigilância, Hemovigilância e 

Tecnovigilância, dentro dos hospitais e na implementação do Sistema de Notificação 

em Vigilância Sanitária (NOTIVISA). Os Hospitais Sentinelas atuam no NOTIVISA 

com a finalidade de, monitorar medicamentos, vacinas, sangue, hemoderivados, 

equipamentos hospitalares, imunoglobulinas, kit reagente para diagnóstico in vitro, 

cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfume, saneantes e agrotóxicos 

(ANVISA, 2004). 

A ANVISA (2011) por meio da Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde 

(GGTES) vem instituindo atividades voltadas para a segurança do paciente e 

qualidade em serviços de saúde. Em complementariedade a essas atividades, o 

Programa Segurança do Paciente inclui ações como: pacientes pela segurança do 

paciente; pesquisa em segurança do paciente; O Desafio Global para a segurança 

do paciente; taxonomia; relato e aprendizagem; soluções para segurança do 

paciente; alto 5S; tecnologia para segurança do paciente; gerenciando 

conhecimento; eliminando infecção da corrente sanguínea associada a cateter 

central; educação para cuidado seguro; checklists para a área da saúde e prêmio de 

segurança. 

De acordo com o Fórum Nacional de Qualidade (2010) um componente estrutural 

das organizações é a promoção da cultura de segurança em todos os âmbitos de 

serviços de saúde. Trata-se da consciência coletiva relacionada a valores, atitudes, 

competência e comportamentos que, determinam o comprometimento com a gestão 

da saúde e segurança. Significa olhar os incidentes como um problema, mas 

evitando culpabilizar a equipe que, comete erros não intencionais e tratar o assunto 

como uma oportunidade em melhorar o processo assistencial. 



39 
 

 

A cultura de segurança positiva nos processos assistenciais de saúde (REIS; 

MARTINS; LAGUARDIA, 2013; CAMARGO et al., 2014), visa favorecer o 

aprimoramento de práticas seguras, através das melhorias na comunicação, no 

trabalho em equipe e no compartilhamento de conhecimento. Em instituições 

hospitalares, não há um diagnóstico detalhado sobre os problemas de segurança do 

paciente, e a elevada proporção de incidentes reforçam a necessidade do 

fortalecimento da cultura de segurança entre a equipe de saúde (REIS; MARTINS; 

LAGUARDIA, 2013). 

A partir de uma análise da cultura organizacional e da satisfação dos pacientes é 

possível identificar como a gestão é capaz de realizar com suas forças e fraquezas 

para alcançar a qualidade e desenvolver uma cultura voltada, especificamente, para 

o cuidado seguro dos pacientes (CAMARGO et al., 2014). A implementação do 

desenvolvimento de uma cultura de segurança, a prática dos registros, a discussão 

das circunstâncias em que os incidentes ocorreram, assim como, as condutas 

profissionais e organizacionais frente aos incidentes são o caminho a ser seguido 

para a transformação da realidade nas instituições de saúde (PARANAGUÁ et al., 

2013). 

Para construir um espaço para enfrentamento dos incidentes (CORBELLINI et al., 

2011), é necessário que estes sejam relatados e notificados para que, se conheça a 

causa do problema e se possa intervir em caráter educativo, preventivo, e não 

punitivo. Nas unidades de saúde, a elaboração de Procedimento Operacional 

Padrão (POP) para a sistematização da assistência, através do detalhamento escrito 

dos procedimentos a serem realizados, garante o passo a passo na segurança da 

realização destes e diminui a possibilidade de ocorrência de incidentes no contexto 

da qualidade. 

O Ministério da Saúde  brasileiro (2013b) e a ANVISA formalizaram a Segurança do 

Paciente por meio da Portaria nº529, de 1º de abril de 2013, que instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, com objetivo de, promover e apoiar a 

implementação de iniciativas voltadas para a segurança do paciente em diferentes 

áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde; envolver os 

pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente; ampliar o acesso da 

sociedade às informações relativas à segurança do paciente; produzir, sistematizar e 

difundir conhecimentos sobre segurança do paciente e fomentar a inclusão do tema 
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segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e pós-graduação na área da 

saúde. 

Por meio da RDC nº36, de 25 de julho de 2013, foi fortalecida as ações para a 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, as quais 

fundamenta-se como princípios e diretrizes a serem seguidos pelos Núcleos de 

Segurança do Paciente (NSP). Os NSP estabelecem ações para a melhoria 

contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, disseminação 

sistemática da cultura de segurança, articulação e a integração dos processos de 

trabalho, da gestão de risco e a garantia das boas práticas de funcionamento do 

serviço de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b). 

A avaliação da assistência à saúde representa importante instrumento no 

monitoramento de processos de trabalho. Quando se trata de controle da qualidade 

do cuidado é imprescindível estabelecer parâmetros mensuráveis, sendo necessário 

a implantação e utilização de indicadores, pois proporcionam medidas de melhoria 

de serviços e de mudanças positivas em relação ao alcance da qualidade 

(BECCARIA et al., 2009; CALDANA et al., 2011). Funcionam como ferramenta para 

a gestão e avaliação das condições de saúde de uma população (WEIGELT; 

MANCIO; PETRY, 2012). São gerados e planejados a fim de, estimar os fatores de 

risco que determinariam à boa ou a má qualidade do trabalho e dentre esses 

indicadores inclui-se a satisfação do paciente com a qualidade do cuidado.  

A satisfação do paciente têm sido adotada como um importante e legítimo indicador 

de resultado da qualidade assistencial (BHANU, 2010; CACIQUE et al., 2012). Um 

dos elementos fundamentais que, aborda um conjunto de percepções relacionado à 

atenção recebida, com o qual se adquire informações que, beneficiam a organização 

dos serviços de saúde (POLIZER; D’INNOCENZO, 2006; LYU et al., 2013). 

A definição de satisfação do paciente é fundamentada em padrões de avaliação 

cognitiva de um indivíduo, com relação a aspectos do cuidado que, atende ou 

excede as normas subjetivas pessoais (GREENSLADE; JIMMIESON, 2011; 

SELEGHIM et al., 2013).  

A satisfação do paciente tem sido conceituada como um fenômeno multidimensional 

que, abrange as emoções, sentimentos e a percepção dele com os serviços de 

saúde prestados (AL-ABRI; AL-BALUSHI, 2014). Pode ser compreendida de acordo 

com o grau de congruência entre as expectativas do paciente, em termos de cuidado 
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ideal, qualidade técnica, ambiente físico, continuidade da assistência e eficácia dos 

resultados (MRAYYAN, 2006).  

A satisfação do paciente é de fundamental importância como medida de qualidade 

da atenção. Uma meta a ser alcançada pelos serviços de saúde, além de ser um 

grande instrumento para o gerenciamento dos serviços (POLIZER; D’INNOCENZO, 

2006; TORRES; COSTA, 2015). Permite acompanhar e monitorar ações ofertadas 

sob a ótica do usuário (TORRES; COSTA, 2015), além disso, sua análise é de 

grande importância visando o aprimoramento do cuidado, com o propósito de 

adequar as respostas conforme às necessidades do paciente (ESPERIDIÃO; TRAD, 

2006). 

Ao longo dos últimos 20 anos, estudos referentes a satisfação do paciente 

ganharam cada vez mais atenção como fontes significativas de informações 

essenciais para a identificação de lacunas para a melhoria da qualidade nas 

organizações de saúde (AL-ABRI; AL-BALUSHI, 2014). 

Polizer e D’Innocenzo (2006) mencionam que, o tema satisfação do paciente é cada 

vez mais importante e está presente durante todo o processo de aquisição ou 

utilização dos produtos e/ou serviços. Para os mesmos autores, o paciente por ser 

detentor do poder de avaliação, definem a última palavra e até que ponto um 

produto atende ou não as suas necessidades e é capaz de satisfazer suas 

expectativas. 

A satisfação do paciente e sua percepção estão relacionados aos serviços de 

qualidade. O desempenho do serviço e os seus resultados estão direcionados para 

a necessidade dos gestores de saúde em centrar-se na obtenção de classificações 

elevadas ou excelentes de satisfação do paciente para melhorar a qualidade da 

prestação de serviço (AL-ABRI; AL-BALUSHI, 2014). 

O referencial teórico mais utilizado por estudiosos no processo de avaliação em 

saúde foi estabelecido por Avedis Donabedian. Donabedian teórico da qualidade na 

saúde foi um dos fundadores da avaliação da qualidade assistencial, expandindo 

para o modelo sistêmico de avaliação em serviços de saúde, fundamentado na 

relação entre três áreas ou dimensões, que inclui: estrutura, processo e resultado 

assistencial (DONABEDIAN, 1980). As estratégias avaliativas referentes a estrutura, 

permite a avaliação do ambiente onde se desenvolve o cuidado; para o processo, 

disponibiliza a avaliação do ponto de vista técnico e científico. Constitui-se na 
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própria dinâmica do cuidado, que se expressa através das inter-relações entre 

provedor e receptor de cuidados. Trata-se de um produto da sua relação com os 

resultados, o processo acaba por dispor de um papel fulcral no nível da qualidade 

dos cuidados prestados. E por fim, o resultado assistencial, podem ser inclusas as 

mudanças relacionadas com conhecimentos e comportamentos, bem como, a 

satisfação do paciente decorrente do cuidado prestado, com foco na promoção, 

proteção e recuperação da saúde. É o produto final da assistência prestada 

(DONABEDIAN, 1990; ZANON, 2001). 

As expectativas do paciente estabelecem padrões de qualidade, pois os mesmos 

avaliam a qualidade do serviço comparando o que, desejam ou esperam. Quando os 

serviços recebidos atendem as expectativas do paciente, bons resultados são 

obtidos. Assim, pode-se dizer que, quanto mais se conhece o paciente, mais é 

possível compreender suas expectativas, criando a possibilidade de estratégias de 

melhoria (POLIZER; D’INNOCENZO, 2006). Para os mesmos autores, os pacientes 

tendem a ter maiores expectativas em relação ao resultado do serviço. Portanto, o 

desempenho do serviço pode gerar frustração ou surpreender de forma agradável, 

podendo haver variação de fatores pessoais e/ou externos.  

Partindo do ponto de vista do paciente, a satisfação pode ocorrer quando suas 

necessidades e expectativas são atendidas, tornando-se mais positivas suas 

percepções se os resultados esperados forem alcançados (CRUZ; MELLEIRO, 

2010). Sob essa ótica considera-se que, quando as expectativas são menores que, 

as percepções, a qualidade percebida é considerada boa; se as expectativas forem 

iguais às percepções, a qualidade percebida será aceitável; caso as expectativas 

forem maiores que, as percepções, a qualidade percebida será ruim (ZEITHAML, 

PARASURAMAN, BERRY, 1990). 

Torres e Costa (2015) apontam que, pacientes satisfeitos tendem a aderir melhor ao 

tratamento, ao passo que, o paciente insatisfeito, faz propaganda negativa do 

serviço e, possivelmente, não retorna ao local para novos atendimentos. A 

excelência no atendimento em serviços de saúde é um dos focos diferenciais para a 

satisfação do paciente, e encontra-se em torno de fatores os quais destacam-se: a 

equipe multiprofissional, o paciente e a instituição de saúde (BHANU, 2010). 

A equipe multiprofissional têm responsabilidades em dar o melhor para a saúde do 

paciente, levando a instituição de saúde a atingir o objetivo de satisfazer o mesmo. 
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Desta forma, para lidar com o paciente, de modo a atingir a satisfação é necessário: 

1. Fazer contato visual, sorrir, chamar o paciente pelo nome e expressar palavras de 

preocupação; 2. Mostrar cortesia, gestos amáveis e palavras educadas fazem que, o 

paciente se sinta confortável; 3. Ouvir e compreender. Encorajar os pacientes para 

contar o seu problema. Convidar e responder às suas perguntas; 4. Informar e 

explicar; 5. Analisar além da doença, o paciente por inteiro; 6. Compartilhar 

responsabilidades e rconhecer riscos; 7. Prestar atenção e reduzir distrações e 

interrupções; 8. Segurança, confidencialidade e privacidade; 9. Preservar a 

dignidade do paciente; 10. Lembrar da família do paciente pois estas se sentem 

protetoras, ansiosas, assustadas e inseguras, estender-se, tranquilizar e informar; 

11. Manter compromissos e pedir desculpas para com os atrasos (WENDY; SCOTT, 

1994). 

Em relação ao paciente e a instituição de saúde, Bhanu (2010) aponta algumas 

dicas que, podem ajudar a equipe multiprofissional e/ou a instituição a entender 

melhor o paciente, como: reconhecer que os pacientes esperam uma relação 

pessoal que, mostre compaixão e cuidado; certificar que o paciente têm boa 

impressão da equipe multiprofissional; minimizar o tempo de espera do paciente 

para o mínimo possível; tentar fazer um sistema de resolução de problemas; obter 

feedback dos pacientes e corrigir possíveis deficiências. 

A interação equipe multiprofissional-paciente é o mais importante indicador para 

determinar o resultado da satisfação do paciente. Além disso, melhorar as 

habilidades interpessoais da equipe pode aumentar a satisfação do paciente, o que 

é susceptível para ter um efeito positivo sobre a adesão ao tratamento e resultados 

de saúde (BHANU, 2010). 

 

3.2.2 Aspectos da Qualidade do atendimento e a Satisfação do Paciente 

 

A satisfação do paciente nem sempre foi analisada abordando todos seus aspectos 

dentro das instituições de saúde. Durante muito tempo a qualidade era baseada 

apenas nas decisões, habilidades e competências da equipe médica. Ultimamente, 

que o paciente passou a ter papel fundamental neste processo e sua opinião passou 

a ser introduzida no processo de avaliação (POLIZER; D’INNOCENZO, 2006). 
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No processo de avaliação da assistência dos serviços de saúde, o paciente exerce 

papel fundamental nesse processo. É significativo as fontes de opiniões e 

sugestões, que, consequentemente, auxiliam na mensuração da satisfação e desta 

forma contribuem para o processo de melhoria dos serviços oferecidos (POLIZER; 

D’INNOCENZO, 2006). 

A avaliação da assistência à saúde representa importante instrumento no 

monitoramento de processos de trabalho que, envolve a seleção de critérios para 

julgar e comparar adequação, benefícios, efeitos adversos, custos de tecnologias, 

serviços ou programas (BECCARIA et al., 2009). Pode ser concebida como uma 

sequência cíclica, composta pelo entendimento do papel e da missão da instituição, 

estabelecimento dos objetivos da avaliação, escolha dos aspectos ou dimensões a 

serem avaliadas, construção de critérios, padrões e indicadores, desenho do estudo 

de avaliação, processo de avaliação, identificação dos problemas e falhas, proposta 

de mudança, execução das ações de correção e reavaliação (CAMPOS, 2005). 

As avaliações em saúde, principalmente, a avaliação da qualidade, devem 

incorporar os três aspectos teóricos-metodológicos essenciais: basear-se nos 

pressupostos científicos e metodológicos da pesquisa avaliativa e utilizar as técnicas 

e procedimentos disponíveis no repertório da pesquisa social. Adotar todas as 

precauções metodológicas e operacionais para que, seus resultados sejam 

realmente utilizados para retroalimentar as organizações. E por fim, preocupar-se 

com o envolvimento dos principais atores que, atuam no serviço a ser avaliado 

(SERAPIONI, 2009). 

A avaliação da satisfação do paciente ajuda a verificar suas necessidades e 

identificar formas melhores de prevê-las e atendê-las. Assim sendo, por meio desse 

indicador de qualidade é possível identificar e corrigir falhas de processo que, 

podem estar comprometendo a qualidade e, por conseguinte, a satisfação do 

paciente (RIGBY, 2000). 

A avaliação dos serviços de assistência à saúde, na perspectiva da satisfação do 

paciente, proporciona dignidade aos sujeitos do processo e informações essenciais 

para a gestão. Assim, gestores e equipe de saúde podem conhecer as reais 

necessidades do paciente, e buscar, continuamente, processos de trabalhos que, 

possam satisfazê-los (DIAS; RAMOS; COSTA, 2010). 
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Basicamente, existem duas dimensões de avaliação em saúde que, compreende: o 

desempenho técnico e o relacionamento com o paciente. O desempenho técnico 

abrange à aplicação do conhecimento e da tecnologia em saúde, de modo a 

maximizar os benefícios e minimizar os riscos. O relacionamento com o paciente 

enfoca a humanização como parte da qualidade do atendimento, o que exige a 

reorganização dos serviços e renovação das práticas de saúde (FRANÇA; 

MARINHO; BAPTISTA, 2008). 

A avaliação da satisfação do paciente é determinante para o gerenciamento dos 

serviços de saúde do SUS, pois proporciona um canal de acesso da população para 

evidenciar o que ela realmente pensa e almeja dos mesmos o que, favorece o 

acolhimento do paciente (SELEGHIM et al., 2013). Além disso, faz parte dos estudos 

das relações interpessoais no âmbito dos serviços de saúde e como instrumento de 

controle social, fortalecendo a participação da comunidade nos processos de 

planejamento e avaliação (ESPERIDIÃO; TRAD, 2006). 

Spicer (2002) ressalta a importância da verificação da satisfação do paciente 

baseada em três impactos da satisfação do paciente sobre os resultados e a 

qualidade dos serviços prestados: 1) pacientes satisfeitos indicam a instituição para 

outras pessoas. 2) pacientes que se sentem bem no hospital são menos prováveis a 

gastar tempo da equipe com reclamações ou ações legais. 3) pacientes satisfeitos 

são mais propensos a cumprir com todas as recomendações e procedimentos 

adotados pelo hospital e, em consequência, obtêm melhores resultados. 

Corroborando a discussão, Esperidião e Trad (2006) apontam teorias de modelos 

sobre estudos de satisfação, as quais são de destaque: teoria de equidade, teoria da 

atitude, teoria da realização e teoria da discrepância. A teoria da equidade considera 

que, os pacientes avaliam os serviços por meio de ganhos e perdas individuais, 

comparando-se com outros pacientes. Na teoria da atitude aborda que, a satisfação 

é entendida como uma atitude, uma avaliação positiva ou negativa feita pelo 

indivíduo sobre um determinado aspecto do serviço. A teoria da realização expõem 

que, a satisfação é dada, simplesmente, pela diferença entre o que é desejado e o 

que é obtido. E por fim, na teoria da discrepância aponta que, os níveis de satisfação 

são medidos a partir da diferença entre as expectativas e a percepção da 

experiência. Apontam-se a teoria da discrepância como a mais utilizada nas 

pesquisas. 
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Investigação realizada em um hospital de ensino da França, com o objetivo de 

avaliar a opinião do quadro clínico de profissionais para o efeito das pesquisas de 

satisfação do paciente sobre o processo de melhoria da qualidade. Evidenciou que, 

94% dos profissionais consideraram que, o paciente é capaz de julgar a qualidade 

do serviço hospitalar, especialmente, em suas dimensões relacionais, 

organizacionais e ambientais (BOYER et al., 2006). 

Estudo realizado em 32 hospitais americanos, identificou a relação dos cuidados de 

enfermagem, cuidado médico e ambiente físico para a satisfação geral do paciente. 

Os resultados mostraram que, todos os atributos foram, estatisticamente, 

significativos e positivos relacionados com a satisfação global. No entanto, o cuidado 

de enfermagem foi o mais crítico para aumentar a satisfação geral do paciente. Os 

pesquisadores também encontraram que, a cortesia e o respeito dos profissionais de 

saúde, provocaram maior impacto na satisfação do paciente, enquanto que, a 

comunicação e explicações foram o segundo aspecto mais importante (OTANI; 

HERRMANN; KURZ, 2011).  

Pesquisa realizada em unidades de emergência de nove hospitais espanhóis, com o 

objetivo de conhecer as variáveis de qualidade percebida que, se relacionam com 

satisfação do usuário. Encontrou que, as variáveis independentes para a satisfação 

do paciente foram: tratamento do médico, o profissionalismo dos enfermeiros e dos 

guardas, infra-estrutura (limpeza e conforto), as informações recebidas no momento 

da alta, o tempo gasto no departamento de emergência e a percepção do tratamento 

de diagnóstico sem falhas (HIDALGO et al., 2012). 

Estudo realizado no Brasil com o objetivo de analisar a satisfação dos pacientes de 

acordo com a forma de internação (pela emergência e pela admissão) em um 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os resultados do estudo apontou que, 

estiveram satisfeitos e muito satisfeitos com o atendimento recebido 99,4% dos 

pacientes internados pela emergência e 98,4% dos internados pela admissão, 

apresentando médias de satisfação de 5,66 e 5,55, respectivamente. A média de 

satisfação foi mais elevada em todos os atributos para o grupo da emergência. O 

estudo concluiu que, o elevado nível de satisfação dos pacientes com o serviço de 

saúde evidenciou a qualidade assistencial prestada no hospital universitário, na 

perspectiva do paciente (MOLINA; MOURA, 2016). 

Outro estudo brasileiro, objetivou conhecer o grau de satisfação dos usuários 

internados no pronto socorro de um hospital universitário da região central do Rio 
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Grande do Sul por meio da análise do grau de satisfação desses usuários. Os 

resultados do estudos permitiram identificar que, os usuários estiveram satisfeitos 

com os serviços prestados pelas equipes de enfermagem, médica e de nutrição, e 

insatisfeitos com o tempo de espera para atendimento inicial e com alguns aspectos 

relativos ao ambiente hospitalar relacionados à infraestrutura do hospital, como falta 

de leitos e barulho (SCHMIDT et al., 2014). 

As pesquisas de feedback referentes a satisfação do paciente é um critério 

estabelecido para a melhoria da qualidade de saúde (AL-ABRI; AL-BALUSHI, 2014). 

Os benefícios decorrentes da realização de estudos de avaliação da satisfação do 

paciente com os resultados da assistência são concretizados por meio da 

implementação de estratégias, programas e ações administrativas, tais como: 

informações mais precisas e atualizadas quanto às necessidades dos usuários; 

percepção mais positiva desses quanto à instituição; relações de lealdade baseadas 

em ações corretivas dos aspectos que, eles manifestam insatisfação e confiança 

desenvolvida em função de maior aproximação com esses usuários 

(CASTELLANOS, 2002). 

Freitas et al. (2014) apontaram que, para a prestação de serviços de enfermagem de 

qualidade, são necessárias intervenções, baseadas em pesquisas científicas, 

direcionadas à realização de gestão do cuidado, utilizando para esse fim, o 

estabelecimento de indicadores que, permitam a avaliação de resultados; o 

comprometimento e o envolvimento de todos no processo de melhoria contínua; o 

investimento no desenvolvimento das pessoas e do trabalho em equipe; a 

socialização das informações; o incentivo à inovação e à criatividade e, ainda, o 

atendimento das expectativas dos pacientes e equipe de saúde. 

 

3.2.3 A assistência de enfermagem no contexto da segurança no atendimento 
ao paciente 

 

A segurança do paciente deve ser entendida como uma questão sistêmica, 

intimamente relacionada à prática de enfermagem. Deficiências na formação 

profissional e na promoção de educação permanente, a falta de profissionais e 

dificuldade de retenção, principalmente, de enfermeiros, são ameaças constantes 

que comprometem a segurança do paciente e a prática de enfermagem. Tais 

aspectos têm relação direta com a dissonâmica entre níveis de responsabilidade e 
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de investimento no aprimoramento profissional, baixo reconhecimento social e 

remuneração insuficiente, que acarretam a necessidade de manutenção de mais de 

um vínculo empregatício, nos quais as condições de trabalho são estressantes em 

decorrência da falta de política, de estrutura e de processos assistenciais que 

primem pela segurança nas instituições de saúde (PEDREIRA; CHANES, 2011). 

Ao necessitar de cuidados à saúde, pacientes deparam-se com a complexidade do 

sistema de atendimento. A assistência de enfermagem acontece em ambientes 

dinâmicos e especializados, nos quais ocorrem complexas interações entre 

paciente, equipe, infraestrutura, processos, tecnologia, normas e procedimentos. 

Ações que demandam conceitos científicos ou habilidade técnica aprovada precisam 

ser implementadas rapidamente, em circunstâncias muitas vezes não planejadas ou 

não controladas pela equipe de saúde. Geralmente, essas ações são bem-

sucedidas, contudo, eventos adversos podem ocorrer (PEDREIRA, 2006). 

A segurança vem sendo cada vez mais discutida no âmbito sanitário. Estando a 

enfermagem implicada nesse processo como promotora direta de ações de 

segurança por meio de práticas de cuidado. A enfermagem desempenha um papel 

crucial na promoção da segurança do paciente por apresentar-se de forma 

constante e direta no cuidado. Em contrapartida, se esse cuidado não for realizado 

com qualidade, pode ser gerador de erros e comprometer o cuidado seguro do 

paciente (LIMA et al., 2014). No entanto, é dever dos profissionais de saúde, 

incluindo a equipe de enfermagem, proporcionar uma assistência de qualidade, 

eficiente, eficaz e segura ao paciente (CAVALCANTE et al., 2015). 

Para Pedreira e Chanes (2011), o desenvolvimento de atividades de cuidado de 

maior complexidade deve ser executado exclusivamente pelo enfermeiro que 

também deve planejar e supervisionar as ações executadas pela equipe de 

enfermagem. 

A enfermagem, pelas características intrínsecas da profissão, que envolvem a 

realização de cuidados complexos, procedimentos invasivos, permanência de 24 

horas ao lado do paciente, torna-se susceptível a erros e está envolvida nesse 

processo como promotora de ações de segurança por meio de suas práticas de 

cuidado (CAVALCANTE et al., 2015). Destaca-se por suas ações na atenção à 

saúde ao encontrar-se de modo mais contínuo e próximo do paciente. É designada 

por alguns como “a linha de frente” na prestação de cuidado (AIKEN et al., 2003; 

AIKEN, 2005; MCLOUGHLIN et al., 2006). 
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Essa categoria profissional realiza a maioria das ações de cuidado, encontrando-se 

em posição provilegiada para dirimir a possibilidade do erro atingir o paciente, para 

detectar precocemente as complicações, atuar rapidamente na sua vigência para 

minimizar eventos adversos e proporcionar segurança ao paciente hospitalizado. De 

modo contrário, caso não se conte com o número necessário e a qualificação da 

equipe de enfermagem para alcance dessas finalidades, os profissionais não 

poderão proteger o paciente. Instituições que não envidarem esforços para 

promover boas condições de trabalho à enfermagem poderão colocar seus 

pacientes em situação de maior vulnerabilidade à ocorrência de erros (AIKEN et al., 

2003; AIKEN, 2005; MCLOUGHLIN et al., 2006). 

Estudo  qualitativo, desenvolvido com 37 enfermeiros em um hospital público de 

Fortaleza – CE, objetivou  identificar e analisar estratégias para promover a 

segurança do paciente na perspectiva de enfermeiros assistenciais. As estratégias 

identificadas foram apresentadas em três categorias: Identificação dos principais 

riscos relacionados à assistência de enfermagem; Incorporação de práticas seguras 

e baseadas em evidências e   levantamento de barreiras e oportunidades para um 

cuidado seguro. Os resultados do estudo apontaram que os participantes 

identificaram riscos físicos/químicos, clínicos, assistenciais e institucionais, além de 

barreiras e oportunidades que implicam na (in)segurança do paciente. Por outro 

lado, referiram práticas embasadas em metas internacionais divulgadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OLIVEIRA et al., 2014). 

Dias et al. (2014) verificaram o entendimento de 20 enfermeiros de unidades básicas 

e hospitalar do estado de São Paulo, sobre segurança do paciente e erros de 

medicação e identificaram as condutas e estratégias utilizadas na ocorrência desses 

erros. Os resultados apontaram bom entendimento do conceito da segurança do 

paciente, e os participantes identificaram o enfermeiro como um profissional 

fundamental para a propagação da segurança. Observou-se ausência de 

uniformidade na compreensão sobre erro de medicação pelos enfermeiros. Os 

principais fatores identificados para a ocorrência do erro foram: sobrecarga de 

trabalho e falta de atenção. A orientação do funcionário foi a conduta mais relatada 

para lidar com erros de medicação. Como estratégias mais utilizadas para a 

melhoria da segurança com medicamentos emergiram a capacitação e 

treinamentos. Nota-se que há preocupação com a segurança do usuário, mas ainda 

se vive uma cultura de punição quanto aos erros de medicação. 
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Resultados de um estudo de revisão integrativa apontou que, as falhas relatadas 

relacionadas com comprometimento da segurança do paciente, incluiam 

comunicação oral ou escrita entre profissionais da equipe e entre profissional e 

paciente; terapêutica medicamentosa; realização de procedimentos de saúde; e 

fatores humanos relacionados ao trabalho, como cansaço, falta de motivação, 

sobrecarga e/ou (in)satisfação. Como promotores de segurança estão: cuidado 

centrado no paciente/família, comunicação e diálogo, comunicação aberta sobre o 

erro; promoção de gestão de pessoas; melhoria do sistema de prestação da 

assistência sanitária; promoção de políticas de prevenção, medição e avaliação dos 

erros e uniformização das práticas (LIMA et al., 2014). 

Em virtude do menor contingente de enfermeiros na assistência, pode-se inferir que 

fica muito difícil o controle por parte desse profissional de todas as ações realizadas 

pela equipe de enfermagem. Soma-se a esse panorama a distribuição de 

administrar as unidades assistenciais, função designada ao enfermeiro na maioria 

das instituições de saúde. Esse excesso de atividades não vinculadas à realização 

do cuidado direto ao paciente pode predispor à ocorrência de erros na assistência, 

pois produz sobrecarga de trabalho e de responsabilidade a enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Com isso, muitas vezes, algumas atividades não são 

realizadas como planejado ou não são implementadas para garantia da segurança 

do paciente (PEDREIRA, 2006). 

Considerações de Pedreira e Chanes (2011) apontam que  falhas na infraestrutura e 

nos processos de atendimento também predispõem a erro e sobrecarregam o 

trabalho da enfermagem, causando diversas interrupções no trabalho do enfermeiro 

para corrigir falhas no sistema, como falta de suprimentos, busca por prescrições 

médicas, substituições de equipamentos quebrados, correção de erros de 

laboratório e serviço dietético, de limpeza, de manutenção e de transporte, entre 

outros.  

A evolução do cuidado e a utilização de procedimentos invasivos e complexos para 

diagnóstico e para tratamento das doenças podem aumentar os riscos ao paciente, 

havendo a necessidade de contar com enfermeiros adequadamente preparados 

para prestar assistência segura e de qualidade. É de fundamental importância que 

os enfermeiros melhorem a qualidade da assistência por meio do desenvolvimento 

contínuo de seus conhecimentos e suas habilidades vias programas específicos de 

educação permanente (TRIM, 2005; WYATT, 2007). 
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Para os mesmos autores, por meio da valorização social do trabalho da enfermagem 

espera-se que o profissional promova melhoras nos resultados de saúde da 

população, torne-se mais confiante e capaz de realizar análises críticas apuradas, 

influenciando positivamente nos processos de tomada de decisão nas mais variadas 

situações da assistência à saúde da população. 

A complexidade e a imprevisibilidade da assistência de enfermagem prestadas ao 

paciente hospitalizado requer profissionais alertas, com conhecimento científico e 

habilidade técnica para prevenir erros, identificando, evitando e minimizando eventos 

adversos. As instituições de saúde devem oferecer um ambiente de trabalho que 

possibilite ao enfermeiro atuar no mais alto escopo de prática clínica, no qual possa 

trabalhar efetivamente numa equipe interdisciplinar e ter acesso aos recursos 

necessários rapidamente (FRIESE et al., 2008). 

É necessário concentrar a atenção nas pessoas que recebem e prestam cuidados. É 

imperativo promover a retenção de uma equipe criativa, comprometida, habilitada, 

competente e responsável, que pode trabalhar em ambientes com recursos 

suficientes para apoiar iniciativas  de melhoria, com vistas a alcançar sistemas de 

saúde mais seguros. É indispensável saber que o desenvolvimento na área deve 

focar suas ações na busca de sistemas de trabalho que tornem mais fácil fazer o 

certo e mais difícil cometer erros, prevenindo a ocorrência de eventos adversos 

evitáveis (PEDREIRA; CHANES, 2011). 

Os mesmos autores enfatizam que, como uma das maiores forças de trabalho em 

saúde no Brasil e no mundo, a enfermagem precisa assumir uma posição de 

vanguarda para modificar esse panorama. Para que ocorram mudanças, os gestores 

das instituições de saúde devem posicionar as metas de segurança no mesmo 

patamar de outros objetivos estratégicos e desenvolver uma relação de confiança 

mútua com seus colaboradores. Ainda, os enfermeiros necessitam desenvolver uma 

atitude proativa e de liderança no contexto da promoção da segurança do paciente, 

constituindo essa premissa compontente essencial à prática de cuidar. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de natureza quantitativa.  

O estudo transversal subsidia informações a respeito da distribuição e 

características de um determinado evento na população investigada. É considerado 

instrumento muito proveitoso para avaliar as necessidades dos serviços de saúde, 

como também, planejar ações em saúde (BASTOS; DUQUIA, 2007). 

Pesquisas descritivas expõem a real situação, destinam-se a demonstrar os fatos 

coletados, não se envolvendo em explicá-los (ARAGÃO, 2013). Os estudos 

exploratórios são caracterizados por ter finalidade de desenvolver, elaborar, instruir 

e transformar concepções, através da caracterização de problemas que, necessitem 

de resoluções ou possibilidades (GIL, 2007). 

 

4.2 Local  

 

O campo do estudo foi a Unidade de Urgência e Emergência de um hospital de 

ensino do centro-oeste brasileiro. Fundado em 23 de janeiro de 1962, o hospital está 

localizado no município de Goiânia/GO. Com capacidade para 309 leitos é 

considerado referência no estado para atendimentos de média e alta complexidade. 

Conforme Portaria GM 1.863 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003a), caracteriza-se 

como hospital tipo III, oferecendo atendimento em diversas especialidades 

distribuídas nas seguintes unidades, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica 

Tropical, Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica, Ginecologia/Obstetrícia, Berçário, 

Clínica Pediátrica, UTI Médica/Cirúrgica, UTI Neonatal, Serviço de Urgência e 

Emergência Adulto, Serviço de Urgência e Emergência Pediátrico e ambulatórios.  

Trata-se de um campo de ensino, pesquisa e extensão para acadêmicos de diversas 

áreas e especialidades da saúde. 
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A estrutura organizacional do hospital é composta por um conselho diretor e uma 

diretoria geral, sendo que, essa está subdividida em: técnica, financeira, de 

enfermagem e de gestão de pessoas. 

A diretora do serviço de enfermagem e seus assistentes são responsáveis por 

planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar todas as atividades da área 

e, os gerentes das clínicas, pela gestão dos serviços, por liderar a equipe de 

enfermagem e por coordenar a integração entre as áreas administrativas, 

assistenciais, de ensino e pesquisa, visando a qualidade do atendimento. Os 

enfermeiros assistenciais realizam entre as atividades do cuidar, a execução de 

procedimentos técnicos-assistenciais, previsão, requisição, provisão de medicação, 

supervisão direta do desempenho dos técnicos e auxiliares de enfermagem e 

preceptoria dos acadêmicos durante o período de estágio. 

Apresenta na sua equipe multiprofissional da unidade a composição de médicos, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólogos, odontólogos, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e ainda, docentes 

e discentes de diversos cursos da área da saúde. 

A Unidade de Urgência e Emergência adulto foi escolhida pelo fato de os pacientes 

internados nessa Unidade serem, em sua maioria, adultos, o que viabilizaria a 

interação social. Possui 14 leitos sendo distribuídos em 2 leitos para reanimação, 4 

leitos enfermaria feminina, 4 leitos enfermaria masculina e 4 macas fixas. Vale 

ressaltar que, durante o período de coleta de dados, a unidade de urgência e 

emergência do hospital encontrava-se em local adaptado, devido à reforma em sua 

estrutura, não apresentando sua capacidade de leitos normal. No período da 

pesquisa, a unidade de urgência e emergência do hospital atendeu 1.889 pacientes, 

sendo que; 1.472 pacientes receberam atendimento que não necessitaram de 

hospitalização. 

A equipe de enfermagem é composta por 09 enfermeiros efetivos, 01 enfermeiro 

supervisor, 25 técnicos de enfermagem e 06 auxiliares de enfermagem. Os 

profissionais trabalham em um sistema de rodízio diário com escala de seis e doze 

horas, o que interfere na dinâmica e na organização da unidade, assim como, com o 

vínculo com o paciente. 
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4.3 População 

 

Foram entrevistados todos os pacientes atendidos na Unidade de Urgência e 

Emergência do hospital no período da coleta de dados, totalizando 100 participantes 

que, atenderam aos critérios de inclusão, quais sejam: idade igual ou superior a 18 

anos; tempo de hospitalização superior a 12 horas e estar em condições clínicas 

favoráveis para comunicação efetiva.  

Foram excluídos do estudo os pacientes em precaução de contato ou isolamento, 

pelo fato do hospital dispor de recursos materiais limitados, especialmente, capotes 

cirúrgicos que, devem ser utilizados nessas situações, assim como, para minimizar 

riscos de contaminação, seja pelo contato direto com o paciente ou pelo manuseio 

de objetos, como papel e caneta, assim como, os pacientes readmitidos por já terem 

contribuído em um atendimento anterior. 

 

4.4 Aspectos éticos 

 

O estudo está vinculado ao projeto intitulado “Análise de ocorrências de eventos 

adversos em um hospital da Rede Sentinela da Região Centro Oeste”, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás (Protocolo nº064/2008 atualizado em 2013) (ANEXO I). 

 Os demais aspectos éticos encontram-se em conformidade com o Conselho 

Nacional de Saúde e atualizados de acordo com a Resolução nº466/2012 Resolução 

do CNS nº 466/2012. Para os que aceitaram o convite foi solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e garantido o sigilo das informações 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

4.5 Procedimentos para coleta de dados 

 

O desenvolvimento do projeto foi autorizada pela Diretoria Administrativa, da 

Enfermagem e Supervisão da Unidade de Urgência e Emergência. No primeiro 

contato com o campo de pesquisa  foi apresentado a pesquisadora e informado aos 
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enfermeiros e técnicos da Unidade sobre os objetivos da pesquisa e disponibilidade 

para realização da entrevista de coleta de dados com os pacientes, diariamente, nos 

diversos turnos de trabalho. 

A coleta dos dados foi realizada de 30 de maio a 31 de agosto de 2015, diariamente, 

nos períodos diurno e noturno, por meio de entrevistas, conduzidas pela própria 

pesquisadora norteadas por um instrumento estruturado utilizado por Paranaguá 

(2012), que foi adaptado algumas questões e testado, previamente. O instrumento 

constava de 11 questões abertas e fechadas, com dados referentes as 

características do paciente, situação de saúde atual, conhecimento sobre o 

atendimento em saúde/tratamento oferecido, opinião sobre situações de riscos que, 

envolvem aspectos da segurança no atendimento oferecido durante a permanência 

no hospital e sugestões (APÊNDICE A). 

As entrevistas foram realizadas, individualmente, com tempo médio de uma hora, 

totalizando 1.000 horas para entrevistar todos os pacientes. Os questionários 

respondidos eram identificados por número ordinal e não continham a identificação 

dos participantes. Os pacientes foram abordados em seus próprios leitos, fora do 

horário de visita e orientados sobre os objetivos do estudo e convidados a participar 

da investigação. Todas as entrevistas foram registradas nos instrumentos de coleta, 

os pacientes foram codificados por ordem numérica cardinal. 

 

4.6 Organização e análise dos dados 

 

Os dados oriundos da aplicação do instrumento foram estruturados em planilha 

eletrônica do Microsoft Excel 2013, elaborada, especificamente, para esse fim. A 

seguir foi importada para o Programa SPSS (Statistical Package For The Social 

Science) versão 20.0 para tratamento e análise descritiva. 

 As variáveis foram analisadas em forma de frequências absolutas e relativas e 

apresentadas em forma de tabelas. 

Para análise dos dados, resultantes das questões abertas foi utilizado a análise de 

conteúdo de Bardin (2011), contemplando as seguintes etapas:  
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1) pré-análise: fase de organização e sistematização das ideias, conforme as 

respostas dos participantes e os objetivos iniciais da pesquisa. Posteriormente, foi 

realizada a leitura do material e a organização dos dados.  

2) exploração do material: a exploração do material, fase em que, os dados do 

material foram codificados para alcance da compreensão do texto e codificação das 

categorias temáticas, por semelhanças.  

3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Os dados foram submetidos a 

análise, a fim de se tornarem significativos e válidos e evidenciarem as informações 

obtidas. Foram discutidos com inferências e apoio da literatura específica e 

associado com a experiência da pesquisadora.  
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 5 RESULTADOS  

 

A análise dos dados obtidos possibilitou caracterizar a população segundo dados 

sóciodemográficos e analisar a opinião dos pacientes sobre o tratamento em saúde 

e opinião dos usuários quanto a satisfação no atendimento em saúde na unidade de 

urgência e emergência. 

5.1 Caracterização dos atendimentos na unidade de urgência e emergência 

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos pacientes atendidos na unidade de 

urgência e emergência. 

Tabela 1 - Caracterização dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência de 
um hospital universitário da região centro-oeste. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 
VARIÁVEIS N % 

   
SEXO   
Feminino 53 53,0 
Masculino 47 47,0 
   
FAIXA ETÁRIA   
19 a 30 anos 13 13,0 
31 a 40 anos 18 18,0 
41 a 50 anos 18 18,0 
51 a 60 anos 23 23,0 
+ 61 anos 28 28,0 
   
ESTADO CIVIL   
Casados 57 57,0 
Solteiros 29 29,0 
Divorciados 08 8,0 
Viúvos 06 6,0 
   
ESCOLARIDADE   
Ensino Fundamental Completo 23 23,0 
Ensino Fundamental Incompleto 19 19,0 
Ensino Médio Completo 13 13,0 
Ensino Médio Incompleto 23 23,0 
Ensino Superior Completo 03 3,0 
Ensino Superior Incompleto 11 11,0 
Analfabeto 08 8,0 
   
RENDA MENSAL   
Não possui renda 02 2,0 
Menos de 1 salário mínimo 01 1,0 
1 a 2 salários mínimos 75 75,0 
3 a 4 salários mínimos 16 16,0 
5 a 6 salários mínimos 02 2,0 
Acima de 9 salários mínimos 04 4,0 
   
RESIDENTES NO MESMO DOMICÍLIO   
1 a 2 pessoa 36 36,0 
3 a 4 pessoas 43 43,0 
5 pessoas ou mais 13 13,0 
Reside sozinho 07 7,0 
Morador de rua 01 1,0 
   
PROCEDÊNCIA   
Casa 70 70,0 
Encaminhado de outra unidade 19 19,0 
Encaminhado do ambulatório do Hospital das Clínicas 11 11,0 
   

TOTAL 100 100,0 
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A população do estudo foi de 100 pacientes sendo, predominante, o sexo feminino 

com 53,0% e o masculino obteve 47% dentre os atendimentos na unidade de 

urgência e emergência do hospital.  

A idade dos entrevistados variou entre 19 e 84 anos, com média de 50,6% anos e 

desvio padrão de 14,0 anos. A proporção da população com faixa etária igual ou 

superior a 60 anos, alcançou uma porcentagem de 28,0%.  

No que se refere ao estado conjugal, 57,0% eram casadas(os) ou viviam com  

companheiros(as), 29,0% solteiras(os), 8,0% divorciadas(os) e 6,0% viúvas(os).  

Quanto a escolaridade, 23,0% possuíam ensino médio incompleto, 23,0% ensino 

fundamental completo, 19,0% ensino fundamental incompleto, 13,0% ensino médio 

completo, 11,0% ensino superior incompleto, 8,0% analfabetos e 3,0% ensino 

superior completo. A maioria dos pacientes que se encontrava na unidade possuía 

baixa escolaridade e necessitando de maior acompanhamento no tratamento 

realizado. 

A renda familiar mostrou-se baixa, sendo que, 75,0% da população relataram 

receber entre um e dois salários mínimos. A situação familiar apontou que, 43,0% 

dos pacientes moravam com até quatro pessoas no mesmo domicílio.  

Em relação a procedência, 70,0% dos pacientes procuraram a unidade de urgência 

e emergência por demanda espontânea, provenientes das suas residências; 19,0% 

foram encaminhados de outras unidades e 11,0% encaminhados do ambulatório do 

hospital.  

Quanto as características do atendimento aos pacientes na unidade de urgência e 

emergência do hospital, 68,0% tinham acompanhantes, sendo 38,24% 

acompanhados pelo cônjuge, 29,41% o filho, 13,24% a mãe, 8,82% o amigo, 4,41% 

o irmão e 5,88% contaram com a presença do pai, sobrinho, tio e neto em regime de 

revezamento.  

Em relação ao tipo de atendimento, 100,0% foram do tipo urgência. Em relação a 

classificação do atendimento, 55,0% dos pacientes receberam a classificação 

amarela que prioriza o atendimento em urgência, 34,0% a classificação verde que 

caracteriza o atendimento como pouco urgente e 11,0% foram classificados em 

vermelho atendimento de emergência. 
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Quanto ao tempo de permanência, 81,0% dos pacientes permaneceram, na 

unidade, de 1 a 5 dias, 12,0% acima de 5 dias e 7,0% permaneceu por até 23 horas. 

Em relação a doença de base, 85,0% dos usuários possuíam doença de base.   

Em relação a atendimentos anteriores, 57,0% dos pacientes já tinham sido 

atendidos na unidade o que demonstra uma relação de confiança no hospital e nos 

que prestam assistência hospitalar. Os motivos foram diversos, sendo 16,13% 

relacionado ao tratamento de câncer, 14,52% a dores no corpo, 8,06% a reações de 

anemia falciforme, 8,06% a infecções, 6,45% a insuficiência renal, 4,84% a falta de 

ar, 4,84% a febre alta, 3,23% acidente vascular cerebral, 3,23% diabetes 

descompensado, 3,23% hemorragia e sangramentos, 3,23% insuficiência cardíaca, 

3,23% tontura e 20,97% relacionado a causas não identificadas.  

Os sintomas alegados para a busca do atendimento na unidade de urgência e 

emergência do hospital foram relacionados a dores no corpo 31,78%, febre 10,85%, 

falta de ar 9,30%, infecções 6,98%, cólicas 5,43%, problemas renais 4,65%, anemia 

falciforme 3,10%, tontura 3,10%, vômitos 2,33%, diabetes descompensado 1,55%, 

falta de apetite 1,55%, feridas em órgãos 1,55%, fraqueza 1,55%, sangramentos 

1,55%, alergias 0,78% e outras 14,73%.  

Além dos sintomas que levaram a busca do atendimento na unidade de urgência e 

emergência do hospital, os pacientes apresentavam morbidades prévias que estão 

relacionadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Morbidades prévias dos pacientes da unidade de urgência e emergência de um 
hospital universitário da região centro-oeste. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

VARIÁVEIS N % 

   
Hipertensão Arterial Sistêmica 37 21,76 
Diabetes Mellitus 29 17,06 
Câncer 16  9,41 
Doença Respiratória Crônica 08  4,71 
Anemia falciforme 07  4,12 
Tabagismo 07  4,12 
Mieloma múltiplo 06  3,53 
Doença de Chagas 05  2,94 
Etilismo 04  2,35 
Doença Arterial Coronariana 03  1,76 
Lúpus 03  1,76 
Trombose 03  1,76 
Outras 42 24,71 
   

TOTAL 170 100,0 

Houve mais de uma resposta por paciente* 
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As morbidades prévias dos pacientes foram diversas como Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) 21,76%, Diabetes Mellitus (DM) 17,06%, Câncer 9,41%, Doença 

Respiratória Crônica (DRC) 4,71%, Anemia Falciforme 4,12%, Tabagismo 4,12%, 

Mieloma Múltiplo 3,53%, Doença de Chagas 2,94%, Etilismo 2,35%, Doença Arterial 

Coronariana (DAC) 1,76%, Lúpus 1,76%, Trombose 1,76% e outras 24,71%.  

A maioria, 98,0% dos pacientes não realizou nenhum procedimento cirúrgico. No 

entanto, o atendimento na unidade de urgência e emergência do hospital envolveu 

várias especialidades médicas, sendo 42,86% atendimento clínico geral, 9,52% 

colproctologia, 9,52% cirurgia geral, 7,94% cirurgia do aparelho digestivo, 6,35% 

hematologia, 4,76% cardiologia, 3,17% otorrinologia e 15,9% outras especialidades, 

como buco maxilo, gastrologia, infectologia, intensivista, nefrologia, oftalmologia, 

ortopedia, otorrinologia, pneumologia, proctologia e urologia. A maioria foi 

relacionado a clínica geral visto que, muitos casos atendidos ainda estavam em 

investigação, no período da entrevista. 

Os diagnósticos dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência do 

hospital foram: 5,48% anemia falciforme, 4,79% doença respiratória crônica, 4,79% 

pneumonia, 4,11% infecções, 4,11% infecção do trato urinário, 3,42% mieloma 

múltiplo, 2,74% neutropenia febril, 2,05% dengue, 2,05% Diabetes Mellitus 

descompensado, 2,05% trombose venosa periférica e 63,70% outros. Muitos desses 

pacientes eram acompanhados pela equipe médica do hospital por possuírem 

doenças que necessitam de um tratamento especializado e acompanhamento 

continuo como; a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Câncer, Doença 

Respiratória Crônica e Anemia Falciforme. 

Os pacientes foram foram investigados quanto à segurança percebida com relação 

as ações dos profissionais de saúde durante o tratamento realizado na unidade de 

urgência e emergência do hospital.  
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5.2 Opinião dos pacientes sobre o tratamento recebido na unidade de urgência 
e emergência  

 

Os critérios de escolha do paciente para atendimento na unidade de urgência e 

emergência do hospital é um indicativo de satisfação, conforme mostra a Tabela 3. 

Tabela 3 - Critérios de escolha pelos pacientes para atendimento na unidade de urgência 
emergência de um hospital universitário da região centro-oeste. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

VARIÁVEIS N % 

   
É paciente do hospital 41 26,62 
Ser público 21 13,64 
Resolução no tratamento 18 11,69 
Confia no médico 17 11,04 
Segurança na assistência prestada 15  9,74 
Qualidade da assistência da enfermagem 11  7,14 
Encaminhado de outra unidade 11  7,14 
Falta de opção 07  4,55 
Proximidade 06  3,90 
Conhece funcionário que viabilizou atendimento 03  1,95 
Receptividade 02  1,30 
Ser funcionário do hospital 02  1,30 
   

TOTAL 154 100,0 

Houve mais de uma resposta por paciente* 

 

Os critérios de escolha dos pacientes pela unidade de urgência e emergência do 

hospital foram vários, 26,62% por ser paciente do hospital; 13,64% por ser hospital 

público; 11,69% pela resolução no tratamento; 11,04% confiança no médico; 9,74% 

segurança na assistência prestada; 7,14% qualidade da assistência de 

enfermagem; 7,14% encaminhado de outra unidade; 4,55% falta de opção; 3,90% 

proximidade; 1,95% conhece o funcionário que viabilizou atendimento, 1,30% pela 

receptividade e 1,30% por ser funcionário do hospital. A maioria dos pacientes 

entrevistados já são pacientes do hospital e estão em acompanhamento 

especializado.  

Os pacientes também foram investigados sobre o momento em que recebeu as 

informações e o profissional que informou sobre o tratamento, conforme está 

descrito na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Informações recebidas pelos pacientes relacionadas ao período de  
hospitalização na unidade de urgência e emergência de um hospital universitário da região 
centro-oeste. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

VARIÁVEIS N % 

   
EM QUE MOMENTO FOI INFORMADO   
No início do tratamento 85 91,40 
Quando fez alguma pergunta 03  3,23 
4 dias após 01  1,08 
Ainda estão investigando 01  1,08 
Depois que tive condições 01  1,08 
Na alta 01  1,08 
No outro dia 01  1,08 
   
QUEM ORIENTOU SOBRE TRATAMENTO   
Médicos 80 86,02 
Médicos e enfermeiros 08  8,60 
Enfermeiros 02  2,15 
Outros 02  2,15 
Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem 01  1,08 
   
ENTENDIMENTO DAS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS   
Sim 80 86,02 
Mais ou menos 10  10,75 
Não 03    3,23 
   

TOTAL 93 100,0 

 

Quanto ao momento em que o paciente foi informado sobre seu atendimento na 

unidade, 91,40% disseram que foi no início da hospitalização. Desses pacientes, 

86,02% foram orientados pelos médicos e 13,98% por outros profissionais. Destaca-

se que, 86,02% dos pacientes  mantiveram uma comunicação efetiva com os 

profissionais, uma vez que referiram entendimento das orientações da equipe.  

Os tipos de orientações recebidas pelos pacientes durante o tratamento na unidade 

de urgência e emergência do hospital estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Orientações recebidas pelos pacientes durante o atendimento na unidade de 
urgência e emergência de um hospital universitário da região centro-oeste. Goiânia, GO, 
Brasil, 2015. 

VARIÁVEIS N % 

   
Exames 77 32,63 
Tratamento realizado 76 32,20 
Medicamentos prescritos 74 31,36 
Procedimentos prescritos 05  2,12 
Possíveis intercorrências ( antes do procedimento) 02  0,85 
Alterações na conduta prescrita 02  0,85 
   

TOTAL 236 100,0 

Houve mais de uma resposta por paciente* 

 

Quanto as orientações recebidas durante o atendimento na unidade de urgência e 

emergência do hospital, 32,63% foram relacionados aos exames; 32,20% ao 
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tratamento; 31,36% aos medicamentos prescritos e 3,82% relacionados a 

procedimentos prescritos, possíveis intercorrências e alterações na conduta 

prescrita. Foram observadas, poucas orientações a respeito de possíveis 

intercorrências durante o atendimento e alterações na conduta médica prescrita.  

Os pacientes também opinaram em relação ao perfil dos profissionais de 

enfermagem que prestaram atendimento na unidade de urgência e emergência do 

hospital, conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Opinião dos pacientes relacionada aos profissionais de enfermagem da unidade 
de urgência e emergência de um hospital universitário da região centro-oeste. Goiânia, 
2015. 

VARIÁVEIS N % 

   
Prestam atenção no que estão fazendo  (Positivo) 87 77,68 
Demonstram segurança no que está fazendo  (Positivo)    12 10,71 
Conversam com outras pessoas durante o procedimento  (Negativo) 06   5,36 
Interromperam o procedimento  (Negativo) 02   1,79 
Consulta o prontuário  (Positivo) 01   0,89 
Parece estar alheia ao que estão fazendo  (Negativo) 01   0,89 
Precisa ter mais destreza e habilidade  (Negativo) 01   0,89 
Deveriam estar aberta aos questionamentos  (Negativo) 01   0,89 
Estava visivelmente cansados  (Negativo) 01   0,89 
   

TOTAL 112 100,0 
Houve mais de uma resposta por paciente* 

 

A opinião geral dos pacientes em relação aos profissionais de enfermagem que, 

executaram procedimentos na unidade de urgência e emergência do hospital 

permitiram identificar que, a maioria 77,68% dos profissionais prestavam atenção no 

que estvam fazendo; 10,71% demonstraram segurança no trabalho; 5,36% 

conversaram com outras pessoas durante o procedimento e 1,79% interromperam o 

procedimento.  

É importante destacar que, as interrupções foram por intercorrências com outros 

pacientes. Para os pacientes, a imagem dos profissionais de enfermagem da 

unidade  é positiva, pois a maioria demonstra ter atenção em suas ativividades, no 

entanto, observa-se que, para alguns pacientes os profissionais devem melhorar o  

desempenho de suas atividades.  
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5.3 Opinião dos pacientes quanto a segurança no atendimento em saúde na 

unidade de urgência e emergência 

 

Os pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência do hospital opinaram 

sobre a segurança demonstrada por atitudes dos profissionais durante o 

atendimento recebido, conforme apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Satisfação dos pacientes sobre atitudes de segurança dos profissionais durante o 
atendimento na unidade de urgência e emergência de um hospital universitário da região 
centro-oeste. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

VARIÁVEIS N % 

   
SENTEM SEGURANÇA NOS PROFISSIONAIS   
Sim 99 99 
Não 01 01 
   
HOUVE OCORRÊNCIA DE PROBLEMA NO ATENDIMENTO   
Sim 02 02 
Não 98 98 
   
PROFISSIONAIS CONFIRMAM NOME, ANTES DO PROCEDIMENTO   
Sim 99 99 
Não 01 01 
   
PROFISSIONAIS EXPLICAM CLARAMENTE OS PROCEDIMENTOS   
Sim 89 89 
Não 09 09 
As vezes 02 02 
   
PROFISSIONAIS ORIENTAM SOBRE POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES   
Sim 86 86 
Não 14 14 
   
PROFISSIONAIS DEMONSTRAM HABILIDADE NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS   
Sim 93 93 
Não 07 07 
   
OS PROFISSIONAIS CONSULTAM AS PRESCRIÇÔES    
Sim 69 69 
Não 26 26 
Ás vezes 01 01 
Não observei 04 04 
   

TOTAL 100 100,0 

 

Em relação à segurança quanto ao atendimento dos profissionais de saúde na 

unidade de urgência e emergência do hospital, 99,0% se sentiram seguros durante a 

execução dos procedimentos; 98,0% não tiveram problema no atendimento. 2,0% 

que relataram ter tido problemas foi de omissão por parte da enfermagem em 

administrar um medicamento prescrito para dor e não trocar a placa de identificação 

do nome, confundindo os profissionais que procuravam pelo paciente. Como 

condutas seguras, 99,0% dos profissionais confirmavam o nome; 89,0% explicavam 
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claramente os os procedimentos; 86,0% orientavam sobre possíveis complicações; 

93,0% demonstraram habilidade na realização de procedimentos e para 69,0%, os  

profissionais sempre consultavam a prescrição.  

As justificativas dos pacientes sobre a segurança oferecida durante seu 

atendimento, os aspectos relacionados a erros e condutas adotadas, assim como, a 

colaboração dos próprios pacientes para evitar possíveis erros estão descritas nos 

Quadros de 1 a 4. 

Os relatos dos pacientes sobre a necessidade de ser informado em caso de erro 

durante o atendimento, mesmo que, não cause dano encontra-se descrito no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Justificativas dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência de 
um hospital universitário da região centro-oeste, quanto a necessidade de informação de 
ocorrência de erros, mesmo sem dano. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

Justificativa Relatos 

Direito a informação/Estar informado 
Melhor  saber do que pode prejudicar (P57) 

E melhor saber, ter conhecimento (P5) 

Conhecer a causa e o motivo do que aconteceu (P4) 

Para saber o que levou o erro (P81) 

Para saber o que poderia ser feito (P97). 

Para ficar informado e não ser enganado (P15) 

É um direito que eu tenho (P40) 

O certo é saber o motivo (P22) 

 

Prevenir futuros erros 
Já aconteceu e já vi acontecer com outras pessoas (P13) 

Para ficar mais atenta, observar mais (P10) 

Ajudar a evitar próximos erros (P3, P6) 

 

 
Por segurança e transparência      
 
 
 
 
 

Transparência saber o que está acontecendo (P89) 

Para ter mais segurança e confiança (P30) 

Medo de morrer (P18) 

Busca de solução                                               
Para tomar as medidas cabíveis necessárias (P17) 

Para buscar meus direitos (P51) 
 
 

Desconhecimento do erro          Não quero ser informado (P23, P45, P90) 
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A maioria, 97,0% dos pacientes apontou que, caso acontecesse erro durante o 

atendimento, mesmo que, não causasse danos gostariam de serem informados. 

Esse resultado é bastante interessante e significativo, para o paciente, uma vez que, 

a informação sobre o erro durante o atendimento, mesmo que não tenha gerado 

danos para o paciente, possibilitaria ao mesmo ficar mais vigilante durante seu 

atendimento e participar, ativamente, do seu tratamento. 

O Quadro 2 apresenta os relatos dos pacientes quanto a atitude a ser adotada em 

em caso de erro durante o atendimento mesmo que, não cause dano.  

 

Quadro 2 - Justificativas dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência de 
um hospital universitário da região centro-oeste, quanto a conduta adotada na ocorrência de 
erro, mesmo sem dano. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

Justificativa 
 
N Relatos 

Nenhuma conduta/Não sabe 33 Não tomaria nenhuma atitude (P6) 
Não ia ter nenhuma atitude (P14) 
Não faria nada (P16) 
Deixaria para lá (P35) 
Não sabe (P1), (P12), (P21), etc.. 
 

   
Procurar o profissional 17 Conversaria com o profissional (P47) 

Conversaria com a pessoa pediria para prestar mais atenção 
(P61) 
Brigar com o médico pela incompetência (P43) 
 
 
 

   
 
Dependência do tipo do erro 

19  
Se não tivesse danos, possivelmente, não faria nada, mas, se 
tivesse dano por menos que fosse procuraria o superior, o 
diretor (P10) 
Depende, todo mundo erra (P37) 
Depende da situação (P50) 
Depende do erro se for pequeno deixaria para lá (P59) 
 
 
 

   
Conhecer a causa do erro 12 Iria procurar a causa (P4) 

Tentar esclarecer (P82) 
   
   
   
Procurar a direção/ 10 Procuraria a direção do hospital e o jornal (P41) 

Iria na ouvidoria e diretoria (P48) 
Procuraria a gerencia do hospital (P52) 
 

   
Procurar direitos legais 09 Tomar medidas cabíveis e cautelas conforme o conselho ético 

que resguarda a qualquer pessoa brasileira (P17) 
Procuraria a justiça (P38) 
Vou na promotoria (P49) 

TOTAL                                                                       100  
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Dentre os pacientes, 54,0% destacaram que, se acontecesse erro durante o 

atendimento mesmo que, não causasse danos, tomaria alguma atitude. No entanto,  

47,0% relataram que, se acontecesse erro durante o atendimento mesmo que, não 

causasse danos não tomaria nenhuma atitude ou não tem opinião.  

O Quadro 3 apresenta os relatos dos pacientes de como evitar errros durante o  

atendimento na unidade de urgência e emergência do hospital.  

 

Quadro 3 - Justificativas dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência de 
um hospital universitário da região centro-oeste, quanto a percepção de como o paciente 
pode evitar erros. Goiânia, GO, Brasil, 2015. 

Justificativa 
 
N Relatos 

Ações do paciente para prevenção de 
erros 

80 
Estar atento ao que está acontecendo (P2) 

 

 Informar ao profissional sobre os meus problemas (P8) 

Fazendo o que os médicos falam para fazer (P12) 

Se ver algo errado falar impedir o procedimento (P19) 

Comunicar, com a equipe, sobre a minha saúde, tem coisas que 
só a gente sabe (P30) 

Perguntando sobre os procedimentos (P59) 
Informando sobre alergias a medicamentos e questionando (P86) 

Falta de conhecimento/ Confiança na 
equipe 

 

20 

 

Não tenho conhecimento sobre medicação e tratamento (P3) 

Não vou saber o que eles vão fazer estou aqui para tomar 
remédios (P18) 

 

 Não entendo nada (P25) 

Fico sem jeito de ficar perguntando as coisas (P33) 

Confio na equipe que está me atendendo (P43) 

Não tenho condições de acompanhar (P53) 

Os profissionais é que entendem (P58) 

Não tenho orientação para isso (P95) 

 

TOTAL 100  

 

Dentre os pacientes entrevistados, 80,0% apontaram que, podem evitar erros 

durante o seu atendimento. Dos relatos informados pelos pacientes sobre evitar 

erros, a comunicação com a equipe se destaca como um forte aliado para evitar 

erros. Já a fala dos outros 20,0% dos pacientes que, não conseguem evitar erros 
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durante o atendimento, destaca a falta de conhecimento, dificuldades em ler, falar e 

compreender o que os profissionais explicam. 

O Quadro 4 apresenta as sugestões dos pacientes para melhorar o atendimento na 

unidade, conforme relatos a seguir.  

 

Quadro 4 - Sugestões dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência de um 
hospital universitário da região centro-oeste, para melhoria do atendimento. Goiânia, GO, 
Brasil, 2015. 

Justificativa N Relatos 

Sem sugestões 
64 Não tenho sugestões está bom como esta (P89)etc.. 

   
Maior atenção dos pacientes e profissionais 

17 Pacientes e acompanhantes atentos (P1) 

Enfermeiros e médicos serem bem atenciosos prestarem 
bem atenção (P4) 

Os profissionais terem mais atenção, tem muito paciente 
para poucos profissionais (P6) 

Que os médicos tenham mais atenção quanto aos exames e 
prontuários (P86) 

Melhorar a atenção dos profissionais (P81) 

 

   
Estrutura física e organizacional 15 Aumentar o espaço dos leitos e profissionais (P10) 

Precisa de mais organização os pacientes aqui são 
atendidos em cadeiras (P43) 
Melhorar as acomodações não deixar tumultuado (P69) 

   
Dimensionamento e treinamento de pessoal 14 Não sobrecarregar os profissionais (P66) 

Aumentar o número de funcionários melhorar as condições 
de trabalho para os funcionários (P70) 
Melhorar a carga horaria dos profissionais (P73) 
Profissionais participarem de capacitações ter uma segunda 
opinião sempre(P80). 
 

TOTAL 100  

 

A maioria 64,0% dos pacientes apontaram não ter sugestões para melhor o 

atendimento. É importante destacar que, a maioria dos pacientes estão satisfeitos 

com o atendimento recebido, é tanto que, não sugeriram nenhuma conduta para 

melhorar o serviço. Das sugestões para melhoria destacadas pelos pacientes, a 

maioria está relacionada com déficit de atenção, necessidade de treinamento e 

soobrecarga dos profissionais.  
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6 DISCUSSÃO  

 

A análise dos dados obtidos nesse estudo evidenciou maior quantitativo de 

atendimentos a pacientes do sexo feminino. Similarmente, ao encontrado por DINIZ 

et al., 2014; GONSAGA et al., 2015; ACOSTA; LIMA, 2015. Gonçalves (2014) com o 

objetivo de analisar o perfil clínico dos usuários atendidos em unidades de urgência 

e emergência de um hospital de Juiz de Fora/MG, encontrou que, do total de 105 

usuários que fizeram parte da amostra, 51,43% pertenciam ao sexo feminino. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) aponta que, a relação 

entre homens e mulheres no país é de 96,0 homens para cada 100 mulheres, ou 

seja, há predomínio de mulheres na composição por sexo da população brasileira, 

além de maior expectativa de vida.  

O predomínio de mulheres na composição demográfica do país, se deve a uma 

atitude cuidadosa em relação as doenças, são mais atentas ao aparecimento de 

sintomas e utilizam mais os serviços de saúde do que os homens. Além de, 

diferenças de exposição aos riscos ocupacionais, maiores taxas de mortalidade por 

causas externas entre os homens e diferenças nos estilos de vida quanto ao 

consumo de álcool e tabaco (FELICIANO; MORAES; FREITAS, 2004; PAPALÉO 

NETTO; CARVALHO FILHO; SALLES, 2005). Nesse sentido, é possível que, as 

patologias sejam diagnosticadas, precocemente, aumentando as chances de maior 

sobrevida e, por conseguinte, levando a maior representação do sexo feminino nas 

internações hospitalares (PAPALÉO NETTO; CARVALHO FILHO; SALLES, 2005). 

A proporção de idosos nesse estudo, definida como a população com faixa etária 

igual ou superior a 60 anos (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2003b), alcançou uma 

porcentagem de 28,0% pertencentes a faixa etária entre 61 a 84 anos. 

A idade pode ser considerada um possível determinante para o atendimento de 

idosos em unidades de urgência e emergência. O envelhecimento têm como 

consequência, o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, o que 

modifica o perfil epidemiológico dos pacientes que, utilizam os serviços de saúde 

(COELHO; GOULART; CHAVES, 2013). 

O aumento da população idosa fragilizada e com comorbidades contribuem para o 

processo de hospitalização e dependência de cuidados prestados por profissionais 
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de saúde, os quais desempenham função primordial na promoção e garantia de 

atenção integral e qualificada a pessoa idosa (SOUZA et al., 2013). 

A hospitalização do idoso é frequente, causada por problemas que, poderiam ser 

prevenidos ou gerenciados de modo que, complicações pudessem ser evitadas. 

Esse cenário é específico, rigoroso, limitado, tornando os pacientes vulneráveis, 

dependentes e fragilizados à situação vivenciada. Além disso, a normatização do 

cuidado e rotinas institucionais e as dificuldades que, surgem no ambiente hospitalar 

propiciam limitações que, reduzem a autonomia dos pacientes idosos (SOUZA et al., 

2013; CARRETA et al., 2013). 

Investigação realizada por Xu, Nelson e Berk (2009) identificou o perfil dos pacientes 

que, utilizaram os serviços de emergência nos EUA nos anos de 1996 a 2005. 

Evidenciaram aumento no número de usuários, de 12,7% para 13,8% e relataram, 

ainda que, a maioria desses pacientes eram pertencentes à terceira idade. 

Resultados do estudo de Farrohknia et al. (2011) demonstrou que, quanto maior a 

idade do paciente maior o risco de morte dentro de 30 dias de internação após a 

chegada ao serviço de urgência. 

Ribeiro et al. (2014) ao investigarem as características demográficas dos pacientes 

atendidos no pronto-atendimento da emergência de um hospital de ensino, 

encontraram predomínio de 56,33% pacientes do sexo feminino, com média de 

idade de 48 anos, com idade mínima de 18 anos e a máxima de 104 anos e 60,2% 

casados. Dados semelhantes aos estudos de Oliveira et al. (2011), Gonçalves 

(2014) e Acosta e Lima (2015). 

A escolaridade baixa foi evidenciado neste estudo. Não diferentes desses 

resultados, Rosa et al. (2011) e Faria et al. (2013) encontraram que, a maioria dos 

pacientes atendidos em unidades de emergência de hospitais de ensino, possuíam 

ensino fundamental incompleto, seguidos de ensino médio completo e 

analfabetizados. Estudo de Morais e Melleiro (2013) encontrou que, 66,5% dos 

usuários atendidos em uma unidade de emergência de adultos, de um hospital de 

ensino no município do interior de São Paulo, não possuíam o ensino médio 

completo e 1,2% haviam completado o ensino superior. 

Investigação realizada com objetivo de caracterizar a população atendida pelos 

residentes de fonoaudiologia no serviço de urgência e emergência de um hospital de 
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ensino de Goiânia/GO, no período de março de 2010 a março de 2012. Encontrou 

que, 43,3% pacientes possuíam renda de meio a um salário mínimo e 66,6% eram 

dependentes de benefício previdenciário (FARIA et al., 2013). 

Destaca-se o perfil dos pacientes hospitalizados na unidade de urgência e 

emergência do hospital como de baixa renda, sendo que, na maioria das vezes, os 

pacientes não possuem condições financeiras assumir o ônus do atendimento em 

saúde. Diante disso, fica evidente a necessidade dos serviços públicos de saúde 

dispor de recursos humanos, materiais e tecnológicos que promovam a recuperação 

da saúde dessa população. 

Quanto a procedência, 70,0% dos usuários procuraram a unidade por demanda 

espontânea, sendo provenientes das suas residências. O hospital é caracterizado 

como unidade hospitalar tipo III, onde os atendimentos aos pacientes devem ser 

através de  encaminhamentos feitos por  unidades pré- hospitalar, por meio de 

Redes de atenção, conforme preconizado a Portaria GM 1.863 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2003). 19,0% encaminhados de outras unidades e 11,0% encaminhados do 

ambulatório do Hospital das Clínicas. O hospital possui atendimento ambulatorial por 

meio de consultas agendadas, e os pacientes que apresentam agudização ou 

complicação da sua doença são encaminhados para o setor de urgência do hospital. 

O perfil de entrada dos pacientes em unidades de urgência e emergência  

hospitalares é diferente do perfil de entrada dos pacientes de unidades pré- 

hospitalares, uma vez que, o primeiro deve receber os pacientes encaminhados e 

regulados, pelo sistema de referência e contra referência, já o segundo, têm a 

característica de receber pacientes por demanda expontânea. 

Estudo realizado com 385 usuários de um serviço de emergência de um hospital de 

grande porte do Sul do Brasil, no ano de 2011, mostrou que, em relação a 

procedência dos pacientes, cerca de 85,4% pacientes procuraram o serviço por 

demanda espontânea, 10,9% provenientes de ambulatório, 2,4% de pré-hospitalar 

móvel, 0,5% da atenção primária e 0,8% de outros serviços (ACOSTA; LIMA, 2015).  

Coelho et al. (2010) em um estudo realizado no serviço de urgência de um hospital 

geral em Ribeirão Preto, no ano de 2007, evidenciaram que, 41,2% dos 

atendimentos não constavam a unidade de origem e 35,7% eram provenientes de 

unidades básicas de saúde. O estudo de Oliveira et al. (2011) realizado no ano de 
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2008, apontou que, 95,35% dos pacientes procuraram a unidade de emergência de 

um hospital de ensino de São Paulo por demanda espontânea, no início da semana 

(segunda-feira) e nos horários das 7 às 12h59 horas para serem atendidos. 

Quanto a doença de base, 85,0% dos usuários possuíam doença de base. As 

doenças crônicas, incluindo as doenças do aparelho circulatório, respiratório, 

digestivo e do sistema nervoso foram as que, mais ocorreram em unidades de 

emergência de hospitais de Goiás e do Sul do Brasil, nos anos de 2010 a 2012 

(CASAGRANDE; STAMM; LEITE, 2013; FARIA et al., 2013; ACOSTA; LIMA, 2015). 

As doenças crônicas não-transmissíveis são responsáveis por 67,3% dos óbitos no 

país, dentre as quais destacam-se as doenças cardiovasculares, neoplasias, 

doenças respiratórias e Diabetes Mellitus (DM). Entre as causas de morte e 

hospitalização por doenças cardiovasculares merecem destaque as síndromes 

coronarianas agudas, infarto agudo do miocárdio, angina instável, acidente vascular 

cerebral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a), doenças infecciosas e as neurológicas. 

Esses resultados assemelham-se aos encontrados no presente estudo.  

As morbidades prévias dos usuários estavam relacionadas a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) 21,76%, Diabetes Mellitus (DM) 17,06%, câncer 9,41%, doença 

respiratória crônica (DRC) 4,71%, anemia falciforme 4,12%, tabagismo 4,12%, 

mieloma múltiplo 3,53%, doença de chagas 2,94%, etilista 2,35%, doença arterial 

coronariana (DAC) 1,76%, lúpus 1,76%, trombose 1,76% e outras 24,71%. 

Pacientes diagnosticados com doenças crônicas necessitam de um 

acompanhamento especializado e contínuo para controle da doença evitando assim 

complicações. A Atenção Básica deve acompanhar mais intensificadamente os 

pacientes diagnosticados com doenças crônicas, visto que, muitos usuários não tem 

conhecimento da importância de ser acompanhado regularmente e tomar as 

medicações sem interrupções. 

Os aspectos demográficos e epidemiológicos, como a presença de comorbidades e 

agudização de doenças crônicas representam importante parcela de atendimentos 

que impactam os serviços de urgência (COELHO; GOULART; CHAVES, 2013). A 

doença hipertensiva é uma elevação abrupta e sintomática da pressão arterial com 

possibilidade de deterioração aguda de órgãos-alvo, que podem envolver o risco de 

morte. A existência de comorbidades e o tratamento inadequado têm contribuído 
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para ocorrência de complicações, levando as pessoas a procurarem os serviços de 

emergência (SOUZA et al., 2009). 

Em relação ao tempo de permanência, 81,0% dos usuários ficaram internados de 

um a cinco dias e 7,0% até 23 horas. Esses resultados demonstram que, os 

pacientes estão excedendo o tempo de hospitalização na unidade de urgência, visto 

ser local destinado a estabilização do quadro clínico do paciente, encaminhando-o 

para alta ou internação hospitalar. O alto índice de permanência dos pacientes são 

reflexos das condições de atendimento às urgências clínicas, bem como, da 

complexidade e cronicidade do perfil dos pacientes atendidos e da deficiência de 

leitos para internações nas clínicas adequadas como também em UTI.  

Coelho et al. (2010) em um estudo desenvolvido com o objetivo de identificar e 

analisar as características dos atendimentos em um serviço de urgência de um 

hospital geral e de ensino do município de Ribeirão Preto/SP, no ano 2007, 

encontrou que, 39,8% dos atendimentos tiveram tempo de permanência menor que 

seis horas e 27,4% com permanência entre 24 e 30 horas no serviço. Além disso, os 

autores expõem que, a variável tempo de permanência pode ser indicativa da 

complexidade dos casos, da adequação dos encaminhamentos e da resolubilidade 

do próprio serviço.   

Resultados do estudo de Acosta e Lima (2015) apontaram que, 33,3% dos pacientes 

ficaram internados no período de uma a 12 horas, 24,4% menos que uma hora, 

22,3% maior que 48 horas, 10,1% entre 24 horas e 48 horas e 9,9% entre 12 e 24 

horas. Morais e Melleiro (2013) encontraram que, 48,8% usuários permaneceram 

internados no período de seis a 12 horas; 41,9% acima ou até 24 horas e de 12 a 24 

horas 9,2%. 

Em relação ao tipo de atendimento atual realizado pelos pacientes pesquisados, 

100,0% foram do tipo urgência. Essa informação é colocada no ato do 

preenchimento da ficha de atendimento, feita pelo recepcionista e se assemelha 

com outros estudos (SANTOS; VASCONCELOS, 2013; JUNQUEIRA; DUARTE, 

2013). Os motivos foram relacionados a dores no corpo, febre, falta de ar, infecções, 

cólicas, fraqueza, sangramento, alergias, problemas renais e descompensações de 

doenças de base. Os pacientes foram acolhidos, pelo serviço de triagem, na 

classificação de risco, realizada pelo enfermeiro e classificados, sendo que, 55,0% 
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dos pacientes receberam a classificação amarela, 34,0% tiveram classificação verde 

e 11,0% foram classificados em vermelho. 

Pinto Júnior (2011) analisou o tempo de permanência entre os grupos de 

classificação de risco no pronto atendimento de um hospital municipal de Belo 

Horizonte/MG, no ano de 2010. Encontrou que, o grupo amarelo teve média de 

permanência hospitalar de 9,6 dias, permanência mínima de 1,1 dia e máxima de 92 

dias. O grupo laranja apresentou permanência média de 14,6 dias. O paciente com 

menor permanência hospitalar nesse grupo permaneceu um dia internado e o maior 

tempo de permanência foi de 109 dias. Os pacientes do grupo vermelho ficaram 

internados em média 14,7 dias. A permanência mínima nesse grupo foi de um dia e 

a máxima de 62,2 dias. A média de permanência foi de 12,9 dias. 

O Sistema de Triagem de Manchester (GRUPO DE TRIAGEM DE MANCHESTER, 

2002), estabeleceu uma classificação de risco em cinco categorias: vermelho 

(atendimento emergente); laranja (atendimento muito urgente); amarelo 

(atendimento urgente); verde (atendimento pouco urgente) e azul (atendimento não 

urgente). 

A classificação de risco constitui uma prioridade clínica para o atendimento de 

urgência e emergência. A implantação da classificação de risco com o acolhimento 

estabelece resultados esperados os quais se destacam: diminuir mortes evitáveis; 

extinguir a triagem por funcionário não qualificado; priorizar de acordo com critérios 

clínicos e não por ordem de chegada; criar a obrigatoriedade de encaminhamento 

responsável, com garantia de acesso à Rede; aumentar a eficácia do atendimento; 

reduzir o tempo de espera; detectar casos que, provavelmente, se agravarão se o 

atendimento for postergado; diminuir a ansiedade do usuário, acompanhantes e 

funcionários; aumentar a satisfação dos profissionais e usuários, com melhoria das 

relações interpessoais e padronizar dados para estudo e planejamento de ações 

(MELO; SILVA, 2011). 

O Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no SUS, 

chama atenção para a implementação da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências, de forma a articular e integrar todos os equipamentos de saúde, com 

objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência e emergência, de forma ágil e oportuna, em todo o território 
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nacional, respeitando os critérios epidemiológicos e de densidade populacional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a). 

Em relação aos motivos anteriores de atendimento dos usuários na unidade de 

urgência e emergência do hospital foram diversos, sendo relacionado ao tratamento 

de câncer, dores no corpo, reações e descompensação à doenças de base e outras 

relacionadas a causas não identificadas. 

A maioria dos pacientes atendidos não realizaram nenhum procedimento cirúrgico. 

O hospital é uma referência para o estado de Goiás em atendimento em várias 

especialidades tornando a urgência porta de entrada para agravos durante o 

tratamento em saúde, especialmente daqueles que fazem acompanhamento 

ambulatoria na instituição. A dinâmica do hospital é internar o paciente, em clínica 

específica, para depois fazer algum tipo de procedimento cirúrgico caso seja 

necessário. Entretanto, 93,0% relataram terem sido informados sobre a necessidade 

de ser assistido na unidade para averiguar ou tratar seu estado atual de saúde.  

Oliveira et al. (2011) identificaram as principais queixas da população adulta, 

atendida na Unidade de Emergência Referenciada de um hospital de ensino no 

interior do estado de São Paulo. Foram identificadas 186 queixas, sendo as 10 mais 

frequentes relacionadas a cefaléia, lombalgia, dor abdominal, dor torácica, dor em 

membros inferiores, dor de garganta, tosse, epigastralgia, dispnéa e disúria. 

Estudo de Boaventura, Vedovato e Santos (2015) analisou o perfil dos pacientes 

oncológicos atendidos em uma unidade de emergência de um hospital público no 

interior de São Paulo, no ano de 2012. Foram atendidos 172 pacientes oncológicos, 

com média de idade de 62 anos. Os sinais e sintomas que, os levaram a procurarem 

o serviço de emergência relacionaram-se a dor 83,1%, náuseas e vômitos 67,4%, 

febre 26,1% e fraqueza 11,6%.  

O estudo de Herr et al. (2013) com 480 pacientes em tratamento oncológico no Rio 

Grande do Sul/RS, apontou que, 80,0% deles buscaram os serviços de saúde 

devido à presença de sinais ou sintomas da doença e 72,0% estavam preocupados 

e consideraram como cuidados com a saúde, realizar consulta médica ou de 

enfermagem. O estudo apontou a necessidade de desenvolver ações 

intervencionistas voltadas para a educação em saúde, estabelecendo um vínculo 

entre profissionais e usuários. 
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As principais queixas no atendimento às urgências de 91 pacientes atendidos em 

um serviço de emergência cardiológica de um hospital de Recife-PE, entre 

dezembro de 2012 e janeiro de 2013, esteve relacionada a dor 41,8%, dispneia 

20,9%, vômito 17,6%, náusea 9,9%, síncope 4,4% e outras queixas 5,5% (GOMES 

et al., 2014). 

Estudo realizado em uma emergência hospitalar no período de fevereiro a abril de 

2012, com avaliação de 41 pacientes, identificou 25 diagnósticos prevalentes dos 

quais foram destaque: dor aguda 100%, mobilidade física prejudicada 80,4%, 

deambulação prejudicada 78%, déficit no autocuidado para banho 75,6%, déficit no 

autocuidado para vestir-se 73,1%, déficit no autocuidado para higiene íntima 70,7%, 

mobilidade no leito prejudicada 68,2%, capacidade de transferência prejudicada 

63%, integridade da pele prejudicada 58,5%, integridade tissular prejudicada 58,5%, 

déficit no autocuidado para alimentação 51,2% e padrão respiratório ineficaz 51,2% 

(BERTONCELLO; CAVALCANTI; ILHA, 2013). 

As características do atendimento aos usuários na unidade de urgência e 

emergência do hospital apontaram que, com relação a presença de acompanhante, 

68,0% dos usuários hospitalizados estavam acompanhados durante todo o periodo 

da sua hospitalização por familiar ou amigo.  A presença de acompanhantes durante 

o atendimento proporciona ao paciente maior segurança, como também, na maioria 

das vezes, o acompanhante contribui, significativamente, com informações aos 

profissionais de saúde, sobre os sinais e sintomas acometidos pelo paciente, 

auxiliando na melhoria da qualidade da anamnese.    

A literatura relata a presença de acompanhantes com pacientes atendidos em 

instituições de saúde. Estudo realizado com usuários do serviço de emergência do 

hospital das clínicas de Porto Alegre/RS foi destacado maior presença de filhos 

63,3%, cônjuges 18,3%, amigos e outros familiares 18,3%, no acompanhamento de 

pacientes (SERBIM; GONÇALVES; PASKULIN, 2013). Barros et al. (2013) 

descreveu a vivência de 34 familiares acompanhantes de pacientes atendidos em 

uma unidade de emergência de Fortaleza/CE, destacando sua colaboração nas 

atividades e dificuldades vivenciadas referentes à comunicação, infraestrutura, 

privacidade e poluição sonora. Evidenciaram déficit de aprendizagem e de 

informações acerca do diagnóstico, tratamento e cuidados prestados ao paciente. 
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A presença do acompanhante é entendida como importante parceiro da equipe 

multidisciplinar para auxiliar na melhora da qualidade do cuidado (LATOUR, 2011; 

BOHOMOL, 2011). O familiar que, acompanha o paciente em unidades de urgência 

e emergência precisa se adaptar a um cenário hostil, que não lhe promove conforto, 

assim como, ausência de leito para repouso, conviver com experiências de 

sofrimento, acostumar às situações imprevisíveis e assumir o papel de colaborador 

no cuidado (BARROS et al., 2013). 

A assistência à saúde é voltada ao paciente de acordo com suas necessidades 

clínicas e propostas terapêuticas, mas dependendo de sua condição de 

vulnerabilidade, a família passa a ser o principal interlocutor durante o período de 

atenção à saúde (BOHOMOL, 2011). A assistência centrada na família é uma nova 

maneira de abordar o planejamento, a prestação e a avaliação dos cuidados de 

saúde, fundamentada em parcerias mutualmente benéficas entre pacientes, famílias 

e prestadores de cuidados (LATOUR, 2011).  

Os resultados da prestação da assistência melhoram quando o paciente e o familiar 

ou aquele que, toma decisões em seu nome são envolvidos no processo e nas 

decisões a respeito do cuidado, em procedimentos e em intervenções de acordo 

com as expectativas culturais (BOHOMOL, 2011). A família deverá participar das 

responsabilidades e decisões do cuidado. A equipe de saúde necessitará se 

instrumentalizar para estabelecer um vínculo proativo, reconhecendo-a como 

pessoas próximas o suficiente do paciente e auxiliando-a no desenvolvimento da 

capacidade de decisão (LATOUR, 2011; BOHOMOL, 2011).  

Para envolver e incentivar a participação ativa de pacientes e familiares nos 

cuidados de saúde, a equipe de saúde necessitará de estratégias, como: educar os 

pacientes sobre a importância do papel que desempenharão no próprio cuidado;  

transmitir aos pacientes o direito e a responsabilidade de estar ciente dos cuidados 

que estão recebendo, para participar das decisões; incentivar o paciente a fazer 

questionamentos; encorajar pacientes e familiares a relatarem as preocupações com 

a segurança. Nesse sentido, pacientes e familiares devem ser tratados como 

parceiros para participar do cuidado e os profissionais de saúde devem comunicar 

que estão abertos para serem lembrados quanto à realização de um procedimento 

quando tenham esquecido (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2009). 
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O desafio da equipe de saúde é colocar o paciente e sua família no centro da 

assistência. Há necessidade de trazer a família para fazer parte da equipe e informar 

o paciente de forma clara, para que, ele tenha poder de dividir decisões quanto a 

algo que lhe concerne, que é sua própria saúde (LATOUR, 2011; PETERLINI; 

SAES, 2014). 

O Programa “Putting Patients First”, recomenda que, a assistência centrada no 

paciente, como qualidade dos serviços de saúde, esteja voltada para a inclusão de 

uma parceria entre paciente e família bem-informados e respeitados, de um lado, e 

do outro, uma equipe de saúde coordenada (LATOUR, 2011). 

A OMS define iniciativas das quais pacientes e familiares podem ser partícipes de 

sua própria segurança, incluindo: Fale se você têm perguntas: isso é um direito seu; 

Preste atenção ao cuidado que está recebendo; Eduque-se quanto ao diagnóstico, a 

exames e ao tratamento; Nomeie um membro em quem confia para ser seu 

“advogado”; Conheça os medicamentos e saiba o que são e por que eles foram 

prescritos; Use um profissional de saúde que rigorosamente se autoavalie em 

relação a padrões de segurança e participe de todas as decisões sobre o seu 

cuidado (OMS, 2004). 

Nos serviços de saúde as avaliações das estratégias utilizadas nas atividades 

educativas, tornam-se adequadas ao desenvolvimento cognitivo de pacientes. 

Propostas de atividades que envolvam a participação ativa dos pacientes e 

familiares podem contribuir para torná-los construtores do próprio conhecimento e, 

consequentemente, levá-los à melhor adesão ao tratamento (CANHESTRO et al., 

2010). 

Quanto ao conhecimento do tratamento na unidade de urgência e emergência, 

93,0% dos pacientes foram informados sobre o tratamento que receberia durante o 

período de  hospitalização, demonstrando que os profissionais da unidade estão, na 

maioria das vezes, orientando os pacientes sobre o  que esta acontecendo durante o 

atendimento. O conhecimento adequado é tido como fator facilitador para aceitação 

e integração de determinado regime terapêutico no cotidiano de pacientes em 

tratamento. 

O reconhecimento da autonomia do paciente facilita o incentivo à busca de seus 

limites, ajudando-o no processo saúde-doença (OLIVEIRA; SÁ; SILVA, 2007; 
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CANHESTRO et al., 2010). O acesso as informações a pacientes hospitalizados são 

imprescindíveis para a realização de escolhas, com a inclusão de práticas de 

empoderamento que, podem atender às estratégias para a promoção da saúde 

(BARBOSA; TELLES FILHO, 2008; TADEEO et al., 2012). A percepção do paciente 

é de extrema importância ao se dimensionar ações para o cuidado. Serve como 

vetor de direcionamento e planejamento nos serviços de saúde (MOIMAZ et al., 

2010). 

O conhecimento dos aspectos clínicos dos agravos à saúde, proporcionam maior 

compreensão da clientela e dos fatores que, podem influenciar a ocorrência da crise 

hipertensiva, possibilitando a utilização de estratégias eficazes na abordagem das 

pessoas em estado emergencial. 

Estudo realizado na emergência de um hospital municipal de Fortaleza/CE, com 118 

usuários que, adentraram no serviço de emergência com crise hipertensiva no 

período de abril a julho de 2006, demonstrou que, a prevalência da crise 

hipertensiva no serviço de emergência foi de 0,3%, sendo maior a ocorrência da 

urgência 88,1% do que de emergência hipertensiva 11,9%. A crise hipertensiva foi 

maior entre as mulheres 55,1%. A hipertensão arterial é a causa mais frequente de 

crise hipertensiva, uma vez que, 95,8% dos pacientes são portadores da 

enfermidade (SOUZA et al., 2009). 

As doenças crônicas requerem acompanhamento constante por parte dos 

profissionais de saúde e empoderamento dos pacientes. Os pacientes necessitam 

cuidar-se, constantemente, ser corresponsável pela manutenção de sua saúde e 

qualidade de vida, gerir sua vida rodeada de cuidados com alimentação, atividade 

física e ingestão de medicamentos (TADDEO et al., 2012). Para os mesmos autores, 

alguns pacientes aguardam o momento da consulta para externarem angústias 

relativas à doença, porém, em alguns momentos não conseguem espaço para o 

diálogo e a relação entre profissional-paciente não se concretiza, o que repercute, 

negativamente, na continuidade do tratamento. A doença crônica exige tratamento 

permanente, faz-se necessário que o indivíduo cultive hábitos e atitudes que 

promovam a consciência para o autocuidado.  

Aderir ao tratamento é imprescindível para o controle da condição crônica e o 

sucesso da terapia proposta. O paciente é o único e verdadeiro arquiteto de sua 

própria saúde e bem-estar. O problema não é se ele controla a própria doença, mas 
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como consegue gerenciar sua vida apesar da enfermidade. O empoderamento do 

paciente e o autocuidado são as formas mais eficazes para lidar com as doenças 

crônicas, permitindo que o paciente tome consciência em relação aos problemas de 

saúde (TADDEO et al., 2012). 

Outro estudo brasileiro realizado em um serviço de emergência de São Paulo/SP, 

com 92 pacientes, encontrou que, os fatores que desencadearam os problemas de 

saúde relatados pelos entrevistados estiveram relacionados a causas não evitáveis 

como: sequelas de doenças crônicas, efeitos colaterais da quimioterapia, 

casualidade e idade avançada. As causas evitáveis foram relacionadas ao cuidado: 

falta de cuidado por parte dos pacientes, consequência de cirurgia, ausência de 

cuidador, queda da própria altura, frio, incompetência do serviço anterior, infecção, 

medicação irregular, trauma anterior e déficit visual. Relacionadas à mudança de 

hábito, como: alimentação inadequada, alcoolismo, tabagismo, resistência ao 

tratamento, crise nervosa e risco ocupacional do trabalho (VALERA; TURRINI, 

2008). 

Canhestro et al. (2010) avaliaram o conhecimento de pacientes portadores de 

doença renal crônica e de seus familiares sobre a doença e tratamento em um 

hospital das clínicas de Minas Gerais/MG, em uma população composta de 75 

pacientes e seus familiares. O estudo evidenciou que, 54,6% pacientes e familiares 

referiram ter conhecimento insuficiente sobre a doença e o tratamento.  

Medeiros e Sá (2011) realizaram uma investigação em um hospital das clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco, com uma amostra de 72 pacientes, e apontou 

que, 51,0% pacientes tiveram conhecimento sobre o nome das medicações que 

utiliza; 72,0% tiveram conhecimento da finalidade de cada medicação; 99,0% 

receberam orientação quanto à importância e finalidade de cada medicação; 60,0% 

tiveram dificuldade em realizar o uso regular das medicações e 41,0% apontaram 

dificuldades financeiras em realizar o uso regular das medicações. O estudo ainda 

evidenciou que, 82,0% dos pacientes relataram necessidade de palestras educativas 

com a equipe multiprofissional, a fim de compreender os aspectos envolvidos com a 

doença. 

A relação entre profissional de saúde e paciente deve estabelecer uma 

complementação entre o domínio do conhecimento e a necessidade de informações, 
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para que haja a participação dos indivíduos na resolução de suas necessidades de 

cuidado, através da aquisição de conhecimento (OLIVEIRA; SÁ; SILVA, 2007). 

A falta de conhecimento por parte dos pacientes enquanto cidadãos e protagonistas, 

podem gerar efeitos indesejáveis e não garantir a efetividade e segurança no 

ambiente hospitalar (BARBOSA; TELLES FILHO, 2008; TADEEO et al., 2012). 

Nesse sentido, disponibilizar conhecimentos que, viabilizem a participação do 

paciente no decorrer do tratamento, garantem informações necessárias sobre o 

atendimento hospitalar, respeitando-os, no que concerne à sua capacidade de 

compreensão, com vista a torná-los menos ansiosos e apreensivos sobre seu 

tratamento, dentro do objetivo de viabilizar uma assistência individualizada, 

humanizada e segura (BARBOSA; TELLES FILHO, 2008). 

Resultados do estudo de Roberto et al. (2008), realizado com 67 pacientes sob 

tratamento hemodialítico, em uma rede particular de saúde em Brasília/DF, 

encontrou bom entendimento da doença por parte dos pacientes, correlação positiva 

entre conhecimento da doença e nível educacional e correlação negativa com 

relação à idade. O estudo ainda apontou, maior atenção para pacientes idosos e 

com menor nível educacional para que, eles possam conhecer melhor sua doença. 

As razões dos usuários para a busca de atendimento na unidade de urgência e 

emergência do hospital foram relacionadas ao hospital atender à diversas 

especialidades. Neste estudo, os pacientes foram atendidos por profissionais de 18 

especialidades com destaque para 42,86% que foi submetidos ao atendimento 

clínico geral. 

Isso se justifica devidos as transições demográficas, epidemiológicas e tecnológicas 

que, contribuem para mudanças no perfil das doenças, exigem novas práticas e 

especialidades médicas diversas para prestar cuidados aos pacientes (BARATA; 

MENDES; BITTAR, 2010). A ampla gama de informações e especialidades 

envolvidas no tratamento de pacientes requer que, este seja orientado por uma 

equipe multidisciplinar. O atendimento a pessoas gravemente enfermas possibilita 

maior visibilidade sob a perspectiva dos usuários (COELHO; GOULART; CHAVES, 

2013).  

Resultados do estudo de Moimaz et al. (2010) evidenciou que, 93,0% pacientes 

relataram utilizar os serviços do SUS em situações como, consultas de rotina, 
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atendimento fisioterápico e odontológico, cirurgias, emergências e internação; 67,0% 

já precisaram de encaminhamento para especialidades médicas, destes, 83,0% 

concluíram o tratamento com sucesso. Para 72,0%, os serviços de saúde prestados 

resolveram os problemas e necessidades da população. Para aqueles que 

discordaram, as razões alegadas para a não-resolubilidade do sistema foram a falta 

de remédios, poucas vagas e demora para atendimento, dificuldade no sistema de 

referência e contrarreferência e poucos profissionais em atividade. 

O conhecimento em relação à sua doença, especialidade e tratamento têm 

significativa melhora em relação à adesão, na medida em que, gradativamente, 

aceitem e compreendem a situação, recursos e potencialidades. A educação em 

saúde pode influenciar o envolvimento de pacientes e famílias no cuidado à saúde 

(CARDOSO et al., 2011). 

A percepção do paciente sobre as situações de urgência e emergência encontra-se 

vinculada a problemas e necessidades de saúde que imprimem risco à vida, que 

precisam de atendimento imediato (ABREU et al., 2012; MOURA et al., 2013). Os 

usuários devem ser o centro do cuidado prestado por profissionais de saúde. Estes, 

devem entender sobre o diagnóstico, tratamento e cuidado (PETERLINI; SAES, 

2014). A participação do paciente é fundamental na relação terapêutica. A 

percepção da doença no paciente pressupõe um exame qualitativo, uma 

hermenêutica do fenômeno patológico a partir da experiência, observando 

variações, equilíbrios, excessos ou disfunções. O profissional junto com o paciente 

fortalece essa relação, oferecendo a terapêutica a partir do diagnóstico e do manejo 

(AZEVEDO et al., 2010; BARRETO, 2011). 

Os avanços no diagnóstico e tratamento de diversas patologias têm crescido, 

exponencialmente, com isto se desenvolveu um processo de assistência à saúde de 

alta complexidade, mas ao mesmo tempo temos a desatualização no modelo de 

comunicação, treinamento e falta de integração de uma equipe de saúde eficiente 

com foco centralizado no paciente (BRANCO FILHO, 2014). 

O fortalecimento do relacionamento paciente profissionais da saúde contribui para 

uma ação terapêutica mais eficaz e colaborativa entre as partes envolvidas, já que, 

o paciente ao participar diretamente do seu tratamento e sua opinião ser importante 

para o planejamento do cuidado apresenta uma dinâmica mais facilitadora e 

assertiva em todas as etapas da hospitalização. 
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Resultados do estudo de Moimaz et al. (2010) encontraram que, 92% pacientes 

receberam prescrição de medicamentos no SUS, e para 83,1% destes, os 

profissionais explicaram a respeito da administração do remédio; 73% relataram 

que, receberam atenção adequada às suas queixas por parte dos profissionais; 

72,9% os profissionais de saúde que os atenderam explicaram sobre o diagnóstico 

e os procedimentos que foram realizados para o tratamento 70,3%; 69,5% pacientes 

confiaram em todos os profissionais de saúde da rede pública pelos quais foram 

atendidos e 63,7% já haviam recebido informações sobre prevenção. 

Salienta-se a importância de uma equipe multiprofissional apta a tratar os quadros 

clínicos, possibilitando ajudar o paciente a saber lidar com os problemas de saúde, 

reconhecendo sinais de complicações da doença, observando os efeitos colaterais e 

duração da ação dos medicamentos e auxiliando na identificação de problemas 

psicossociais (SOARES et al., 2014). As ações para a melhor aderência e resposta 

ao tratamento, garantem satisfação do paciente, estimulando-o como agente de sua 

própria reabilitação e funcionalidade (BARRETO, 2011). 

Os critérios de satisfação dos pacientes para a escolha pela unidade de urgência e 

emergência do hospital foram vários, desde ser paciente do hospital; ser hospital 

público; qualidade da assistência da médica e de enfermagem; ser bem atendido,  

encaminhado de outra unidade; falta de opção; proximidade e receptividade. 

Os pacientes estão a procura de um local que os atenda com resolutividade e 

humanização para eles a forma como são acolhidos, ouvidos e tratados é um fator 

determinante de qualidade resultando na confiança na equipe que os acompanha. O 

atendimento que envolve não só o tratamento da doença, de maneira mecanizada, 

mas o paciente como pessoa atuante e importante no seu tratamento, tem como 

consequência diminuir os possíveis erros e o tempo de hospitalização. 

Nesse estudo, pode destacar que a maioria dos pacientes 26,62%, atendidos, são 

pacientes do hospital, esse dado demonstra que os pacientes possuem um vínculo 

com a unidade, na maioria das vezes, o usuário só retorna a um local que conhece 

o atendimento quando confia e tem segurança na atenção prestada. 

A segurança e confiança em uma unidade hospitalar é um dos principais motivos 

que contribuem para que esse paciente procure o mesmo estabelecimento de saúde 

quando precisar. As unidades hospitalares que desenvolvem um trabalho voltado a 



84 
 

 

garantir e prestar assistência humanizada e que conseguem conquistar a confiança 

do paciente, consequentemente, o fideliza. 

A escolha do paciente está fundamentada na expectativa de uma atenção rápida, 

segura e de confiança, o que pode influenciar no julgamento no que tange à imagem 

hospitalar (ABREU et al., 2012; MORAIS; MELLEIRO, 2013). A busca pela atenção 

imediata traz consigo o modelo biomédico, construído ao longo do tempo como uma 

prática social que têm privilegiado ações curativas, individuais, hospitalocêntricas e 

com intervenções medicalizantes (ABREU et al., 2012). 

Para os mesmos autores, a resolutividade está fundamentada em transformações 

no modelo de atenção à saúde, em investimentos em vários âmbitos e atenção 

hospitalar. É por atendimento de qualidade que a população procura quando 

necessita de atenção que considera urgente (ABREU et al., 2012). 

O desempenho profissional é avaliado pelo usuário, demonstrado pelo bom 

atendimento, baseado na escuta do usuário. O bom desempenho profissional 

propicia o vínculo do usuário-serviço de saúde, o que otimiza o processo 

assistencial, permitindo que, os profissionais conheçam seus pacientes e as 

prioridades de cada um (MOIMAZ et al., 2010). 

Evidencia-se uma preocupação com a qualidade do atendimento e com a 

organização que leve em conta a escuta das necessidades do usuário (MOIMAZ et 

al., 2010). Acredita-se que, é preciso qualificar os profissionais que prestam 

atendimento, para que estes estejam abertos ao diálogo. No sentido de que, mesmo 

quando o profissional médico não esteja disponível para prestar atendimento, os 

outros profissionais da equipe sejam aptos a realizar o cuidado de acordo com o 

nível de competência, garantindo que todos os usuários que procuram as unidades 

de saúde sejam acolhidos com segurança e qualidade assistencial (MOIMAZ et al., 

2010; MOURA et al., 2013). 

Os pacientes devem ser preparados para lidar com as necessidades de saúde pois, 

são, a principal fonte de prevenção de erros. Quando não participam dos planos 

assistenciais, quando não são, adequadamente, preparados para saber quais os 

cuidados que devem receber, podem ser vítimas de agravos à saúde (MOURA et 

al., 2013). Espera-se que, o desenvolvimento de ações de saúde, seja trabalhada 

em termos de acolhimento, educação permanente, supervisão e apoio institucional, 
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com vistas a qualificar o atendimento, alcançar a integralidade e a resolubilidade da 

assistência, contribuindo para a concretização de um modelo humanizado, 

idealizado pelas diretrizes do SUS e centralizado pelas necessidades do paciente 

(MOURA et al., 2013). 

Em relação as orientações sobre a hospitalização 91,0% dos usuários relataram ter 

recebido orientação sobre o seu atendimento no início da hospitalização, esse 

resultado é um indicador de qualidade e segurança do cuidado; 86,0% dos 

pacientes foram informados sobre a hospitalização pelos profissionais da área  

médica e 86,0% dos pacientes referiram ter entendido as orientações passadas 

pelos profissionais. 

Informar o paciente sobre o seu tratamento no início, no momento em que ele está 

sendo hospitalizado, gera uma relação positiva entre profissional e cliente. A 

informação sobre a hospitalização acalma o paciente que na maioria das vezes esta 

com medo e impaciente, contribui para que o mesmo possa ser agente ativo no seu 

tratamento.  

O envolvimento do paciente com as informações sobre o tratamento é fundamental 

e pode ajudar no reconhecimento de problemas da situação de saúde (GALDEANO; 

ROSSI; PELEGRINO, 2008; PETERLINI; SAES, 2014). A equipe de saúde trabalha 

com foco em seu próprio desempenho.  

Caprara, Rodrigues e Montenegro (2001) apontam os principais problemas que, 

surgem na relação entre médico-paciente, destacando que, 39,0% dos médicos não 

explicam de forma clara e compreensiva os problemas, bem como, em 58,0% das 

consultas, o médico não verifica o grau de entendimento dos pacientes sobre o 

diagnóstico dado e, em 53,0% das consultas, não verificam a compreensão dos 

pacientes sobre as indicações terapêuticas. 

Os serviços de saúde referidos como de “Medicina Centrada no Paciente” priorizam 

o estilo participativo, associado à habilidade para entrevistar, a escuta empática e a 

comunicação, e à oportunidade de despender tempo com os pacientes. Esta 

abordagem, em que médicos e pacientes compartilham autoridades e 

responsabilidades para construírem alianças terapêuticas apresentam melhores 

resultados clínicos e de satisfação dos pacientes (JONSEN, SIEGLER, WINSLADE, 
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2012). A satisfação ocorre com mais intensidade pelo envolvimento do paciente com 

o seu programa terapêutico. 

O desenvolvimento de uma comunicação aberta entre médicos e pacientes 

possibilita uma maior qualidade de informações entre ambos, no que diz respeito ao 

conhecimento sobre o tratamento. O comportamento profissional do médico, deve 

incorporar aos seus cuidados, a percepção do paciente acerca de sua doença, que, 

possivelmente, diverge do modelo clínico, cabendo ainda possibilitar que a relação 

seja centrada no paciente e não apenas na doença. Além disso, o suporte técnico-

diagnóstico, necessitam de sensibilidade para conhecer a realidade do paciente, 

ouvir suas queixas e encontrar junto com ele, estratégias que facilitem sua 

adaptação ao estilo de vida influenciado pela doença (CAPRARA; RODRIGUES, 

2004). 

Para evitar erros é recomendável que os profissionais de saúde busquem 

atualizações; cumpram os requisitos regulamentares para o exercício profissional; 

proporcionem atendimento integral, oportuno, competente e respeitoso; reconheçam 

limitações dos pacientes; que a prática clínica seja baseada em evidência e com a 

implementação de diretrizes; apliquem medidas de segurança para evitar riscos 

para os pacientes; desenvolvam registro médico completo para cada paciente e 

justificam as decisões tomadas no processo clínico (FAJARDO-DOLCI et al., 2012). 

A Joint Commission Resources (2006) recomenda fortemente que, o paciente deve 

ser incluído na cultura de segurança da instituição. Além de, garantir canais efetivos 

de comunicação e participação na estrutura organizacional, encorajar pacientes a 

expressar suas dúvidas e anseios, respeitar e valorizar as opiniões e 

questionamentos, educá-los para que possam participar de seu cuidado e 

tratamento de forma efetiva.  

Já o Institute for Healthcare Improvement (2013) descreve a visão futura do que 

seria ideal na assistência em saúde, como, uma cultura que seja aberta, 

transparente, solidária e comprometida com o aprendizado, onde médicos, 

enfermeiros e toda equipe de saúde tratam uns aos outros e seus pacientes com 

competência e respeito, onde o interesse sobre o paciente é sempre fundamental, e 

onde os mesmos sejam plenamente envolvidos em seus cuidados. Torna-se 

imprescindível uma cultura centrada no trabalho em equipe, fundamentada na 

missão e propósito, em que os diretores e gestores das organizações se 
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considerem responsáveis pela segurança do paciente e por aprender a melhorar. 

Em uma organização voltada ao aprendizado, cada voz é ouvida e cada trabalhador 

tem poderes para impedir falhas do sistema e corrigí-los quando eles ocorrerem 

(INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2013). 

Quanto ao tipo de orientações recebidas referentes ao atendimento na unidade de 

urgência e emergência do hospital, foram relacionados aos exames, ao tratamento 

realizado, aos medicamentos prescritos, a procedimentos prescritos e possíveis 

intercorrências e alterações na conduta prescrita. 

A maioria dos pacientes entrevistados 80,0% entenderam as orientações recebidas, 

destaca-se nesse estudo que, dentre as informações passadas ao paciente durante 

a sua hospitalização as informações relacionadas a exames, tratamento realizado e 

medicamentos prescritos estão em maior evidencia demonstrando que a equipe de 

saúde da unidade tem a preocupação de envolver o paciente no tratatamento, no 

entanto, informações relacionadas a intercorrência durante os procedimentos, 

alterações da conduta prescrita e procedimentos prescritos foram pouco informados. 

O paciente deve ser visto como membro ativo no processo saúde-doença que, 

participa e assume responsabilidades, possibilitando a eficiência do tratamento. A 

atuação do paciente no tratamento é refletida na forma como são discutidos os 

fatores relativos ao paciente na adesão, compreendendo valores e crenças em 

relação à saúde, à doença e ao tratamento (LEITE; VASCONCELLOS, 2003). 

Oenning, Oliveira e Blatt (2011) apontam que, as orientações sobre medicamentos 

fornecidas aos pacientes são fundamentais para o sucesso do tratamento, uma vez 

que, a ausência delas é uma das causas do uso incorreto dos medicamentos. A 

falta de informações constitui um dos motivos pelos quais 30% a 50% dos pacientes 

não usam os medicamentos conforme a prescrição (SILVA; SCHENKEL; MENGUE, 

2000). 

Estudo realizado no município de Grão Pará/SC, com 111 indivíduos, evidenciou 

que, após a consulta médica, 28,5% dos pacientes foram classificados com nível 

bom de conhecimento; 17,1%, regular; e 64,4% insuficiente. Após a dispensação de 

medicamentos, 4,9% dos pacientes foram classificados com bom nível de 

conhecimento; 87,8%, regular; e 7,3%, insuficiente. A maioria dos entrevistados não 

possui bom nível de informação para a administração de medicamentos. Os 
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resultados encontrados após a dispensação foram melhores que, os resultados 

encontrados após a consulta médica, o que sugere a importância do profissional na 

orientação dos pacientes para a correta utilização dos medicamentos (OENNING; 

OLIVEIRA, BLATT, 2011). 

Outro estudo realizado em um hospital das clínicas de Porto Alegre/RS objetivou 

aferir o conhecimento relativo aos medicamentos prescritos, por pacientes atendidos 

após consulta médica. Do total de 264 pacientes entrevistados, 34% obtiveram bom 

nível de conhecimento. Em 31,0% dos casos, o nome do medicamento foi declarado 

incorretamente e, em 19,0%, a indicação de uso declarada pelo paciente discordou 

da indicação médica. No que se refere à dose e frequência de administração, 19,0% 

e 31,0% das respostas, respectivamente, discordaram da prescrição médica 

(SILVA; SCHENKEL; MENGUE, 2000). 

Em uma revisão de estudos de intervenção no uso de medicamentos por idosos, foi 

evidenciado que, as intervenções realizadas por farmacêuticos mostraram 

resultados favoráveis, ao reduzir custos, melhorar as prescrições, promover maior 

adesão do paciente ao tratamento e controlar a possibilidade de reações adversas. 

A maioria das intervenções limitaram-se ao aconselhamento ao usuário e/ou ao 

prescritor, notando-se falta de ações que levem à adequação dos medicamentos ao 

usuário (ROMANO-LIEBER et al., 2002). 

Estudo de abordagem qualitativa, com 30 usuários do SUS, analisou a percepção 

dos usuários sobre o atendimento de urgência e emergência. Encontrou 

descontentamento com o preparo técnico dos profissionais de saúde e aos critérios 

utilizados por estes na prestação do atendimento (MOURA et al., 2013). 

Os profissionais de saúde não reconhecem os pacientes como capazes de realizar 

seu próprio cuidado, deixando assim, de orientá-los, informá-los e de realizar 

práticas de educação em saúde que levem ao empoderamento em sua interação 

clínica. Além de, perderem a oportunidade de conhecer histórias de vida e 

problemas vivenciados, causando grandes lacunas na relação profissional-paciente 

(TADDEO et al., 2012). 

Observa-se a necessidade em aprimorar os meios de fornecer informações ao 

paciente, o que envolve a formação dos profissionais responsáveis pela  

reorganização do tempo dedicado à orientação quanto à prescrição no consultório, a 
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atuação direta do farmacêutico na dispensação dos medicamentos, bem como, a 

conscientização dos profissionais e dos pacientes no que concerne ao valor da 

informação (SILVA; SCHENKEL; MENGUE, 2000) 

A Organização “European Patients Forum” recomenda que, a equipe assistencial 

capacite os pacientes a se envolver no processo de tomada de decisão e gestão de 

sua condição de saúde, de acordo com a sua preferência. Além disso, ouvi-los, 

educá-los para pensar criticamente e agir com autonomia, auxiliando-o a 

compreender o significado do seu papel nas ações de segurança do próprio cuidado 

(SILVA, 2014). 

Nesse sentido, a Joint Commission International (2009) lançou o Speak Up, uma 

campanha de incentivo a pacientes, com a finalidade de assumir papéis na 

prevenção de erros de cuidados de saúde, tornando-se ativo, envolvidos e 

informados. Essa campanha têm a finalidade de orientar o paciente a esclarecer 

dúvidas sobre seu estado de saúde, tratamento, medicamentos em uso, 

documentos de consentimento sobre a assistência, assim como, a eleger um 

familiar ou amigo para compartilhar as informações sobre o seu estado de saúde e 

para participar das decisões que envolvem o cuidado. 

A opinião geral dos pacientes pesquisados em relação aos profissionais de 

enfermagem que executaram procedimento na unidade de urgência e emergência 

do hospital permitiram identificar que, a maioria dos profissionais 77,68% prestam 

atenção no que estão fazendo, 10,71% demonstram segurança no que está 

fazendo, 5,36% conversam com outras pessoas durante o procedimento, 1,79% 

foram interrompidos durante o procedimento, 0,89% consultaram o prontuário, 

0,89% pareceram estar alheias ao que estão fazendo, 0,89% precisaram ter mais 

destreza e habilidade, 0,89% deveriam estar abertos aos questionamentos e 0,89% 

estavam visivelmente cansados. 

O enfermeiro é o profissional, da equipe multiprofissional, mais presente durante a 

hospitalização do paciente, com isso, verificar sua atuação em relação ao 

atendimento prestado por esses profiossionais é importante. O estudo demonstra 

que os profissionais estão atentos e seguros na execução das sua atividades o que 

se destaca como ponto positivo para o atendimento e consequentemente segurança 

e satisfação do paciente. Observa se que, algumas condutas que estimulem a 
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confiança do paciente não são tomadas como, verificar o prontuário na presença do 

paciente, estar aberto a questionamentos e o desinteresse na atividade executada.  

A busca pela qualidade assistencial é uma condição essencial e prioritária a ser 

percorrida em unidades de cuidado à saúde, especialmente, de urgência e 

emergência. O cuidado de enfermagem reflete a qualidade e a segurança na 

assistência ao paciente (RADUENZ et al., 2010; MASSOCO; MELLEIRO, 2015). A 

equipe de enfermagem em serviços de emergência desenvolve atividades 

administrativas e gerenciais e a prestação do cuidado direto ao paciente com 

problemas complexos (BARRETO et al., 2015).  

A responsabilidade do cuidar em enfermagem exige que as decisões sobre as 

intervenções propostas sejam fundamentadas na avaliação do estado de saúde do 

indivíduo (GOMES et al., 2014). A atuação do enfermeiro na sala de urgência requer 

especificidades e articulações indispensáveis à gerência do cuidado a pacientes 

com necessidades complexas, necessitando de aprimoramento científico, manejo 

tecnológico e humanização extensiva (COELHO; GOULART; CHAVES, 2013). A 

expectativa criada pelo paciente na hospitalização e a percepção que ele têm do 

cuidado que recebe quando hospitalizado são aspectos que definem seu grau de 

satisfação (RODRIGUES et al., 2012). 

Estudo de revisão bibliográfica, com o objetivo de destacar a importância da 

percepção do paciente no processo de avaliação da assistência de enfermagem, 

apontou que, a satisfação do paciente é um dos elementos fundamentais da 

qualidade. O paciente têm papel fundamental no processo de avaliação da 

assistência. O enfermeiro garante ao paciente, uma assistência livre de danos, 

sejam estes físicos ou morais, devendo atuar como facilitador, sendo capaz de 

perceber as necessidades, além de, reconhecer valores e esclarecer dúvidas, 

estabelecendo uma relação de confiança entre ambos os lados. Assim, o paciente 

deve sentir-se valorizado e confiante, capaz de manifestar suas próprias críticas e 

sugestões com clareza e sem medos, transmitindo sua real opinião em relação ao 

serviço oferecido (POLIZER; D’INNOCENZO, 2006). 

Outro estudo realizado no período de agosto e setembro de 2010 que objetivou 

mensurar a responsividade do serviço de enfermagem de um hospital universitário 

público do Paraná/PR evidenciou que, a responsividade do serviço de enfermagem 
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do hospital foi qualificada como adequada. Isto significa que, a percepção dos 

pacientes sobre as condições/recursos oferecidos atendeu às suas expectativas, 

nas três categorias (estrutura, processo e resultado), tanto em relação à experiência 

prévia de internação em outros hospitais, quanto à de internação no hospital em 

estudo (RODRIGUES et al., 2012). 

Portanto, para o atendimento em unidades de urgência e emergência, torna-se 

imprescindível um olhar detalhado para a organização desses serviços (AZEVEDO 

et al., 2010). Além disso, que os recursos sejam pensados no sentido de facilitar o 

atendimento, minimizar os erros e oferecer respaldo legal aos profissionais 

envolvidos (MASSOCO; MELLEIRO, 2015). 

A equipe de enfermagem deve ter a assistência conduzida por protocolos baseados 

em evidências e, para tal, é preciso conhecer a clientela que busca o serviço e 

como ela se apresenta (GOMES et al., 2014). Além de, fornecer subsídios para a 

melhoria de processos e gestão de cuidado com foco na segurança do paciente 

hospitalizado.  

Em relação à segurança do paciente no atendimento na unidade de urgência e 

emergência do hospital, 99,0% dos usuários se sentem seguros com relação aos 

profissionais; 98,0% relataram não ter tido problemas durante o atendimento. Foram 

entanto, citadas algumas condutas seguras adotadas pelos profissionais, como: 

confirmar o nome durante o procedimento; informar os procedimentos claramente; 

orientar sobre possíveis complicações; demonstrar habilidade na realização de 

procedimentos e  consultar a prescrição sempre. 

As unidades de urgência e emergência recebem pacientes com quadros clínicos 

complexos e em diferentes especialidades e, por isso, requer profissionais 

capacitados, materiais e equipamentos disponibilizados, rapidamente, para antecipar 

o atendimento (COELHO et al., 2010). Além disso, essas unidades são apontadas 

como áreas de cuidados à saúde, onde há alto risco de incidentes que, afetam, 

portanto, a segurança de paciente (TOMÁS et al., 2012). 

A segurança assistencial é fundamentada na qualidade do cuidado prestado, 

definida como o direito dos usuários de terem o "risco de um dano desnecessário 

associado com o cuidado em saúde reduzido a um mínimo aceitável” (WHO, 2009). 

A segurança do paciente hospitalizado é uma das preocupações prioritárias no 
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sistema de controle de qualidade, com intuito de, identificar a ocorrência de falhas 

antes que causem danos aos pacientes (ABREU et al., 2012; ANVISA, 2013). O 

despreparo da equipe, a falta de treinamento e capacitação é evidenciada ao se 

analisar a ausência de cuidado (MOIMAZ et al., 2010). Cuidados em saúde 

inseguros são atribuídos a deficiências na atenção à saúde, com impacto direto na 

saúde dos pacientes e pela repercussão econômica em gastos sociais e sanitários 

gerados. Têm reflexos na qualidade assistencial e representa um instrumento de 

avaliação da qualidade, além de, resultarem em morbidade e mortalidade evitáveis 

(MOURA; MENDES, 2012; SILVA, 2013). 

Observou-se que, a maioria dos pacientes apontaram que, caso acontecesse erro 

durante o atendimento, mesmo que, não causasse danos gostaria de ser 

informados. Destacaram também que, se acontecesse erro durante o atendimento 

mesmo que, não causasse danos tomaria alguma atitude. No entanto, uma parcela 

dos pacientes relataram que, se acontecesse erro durante o atendimento mesmo 

que,  causasse danos não tomaria nenhuma atitude. 

Os erros associados à assistência à saúde podem acontecer em instituições 

públicas e privadas, sejam elas em hospitais, clínicas, e em outros estabelecimentos 

de saúde. Além disso, ocorrem durante o manuseio de medicamentos, 

procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, com equipamentos médicos ou resultados 

laboratoriais (AMÉZQUITA, 2016). 

Em países em desenvolvimento, os problemas quanto ao suprimento, mau estado 

de infraestrutura e dos equipamentos, a qualidade de medicamentos e de material 

médico cirúrgico, as falhas na gestão da organização e no controle de infecção, o 

desempenho insatisfatório dos profissionais devido a baixa motivação ou, a 

deficiência na capacitação técnica, as falhas no correto diagnóstico pré-operatório, 

as deficiências na consulta pré-anestésica e o subfinanciamento dos custos 

operacionais dos serviços de saúde, tornam a probabilidade de ocorrência de erros 

muito maior do que em países desenvolvidos (WHO, 2008). 

Jonsen, Siegler e Winslade (2012) apontaram que, os erros devem ser relatados 

para fins de manejo de riscos e garantia de qualidade, além disso, as organizações 

devem ter procedimentos para descrever, corrigir e prevenir erros. Para os mesmos 

autores, os erros que forem inofensivos, sem incidentes para o paciente, devem ser 
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relatados ao sistema para fins de controle. Ainda que, não seja obrigatório revelar 

um erro inofensivo é necessário pois o clima de revelação e honestidade auxilia a 

manter a segurança e a confiança do paciente na relação com a equipe 

multiprofissional. 

Para a prestação da assistência à saúde espera-se que, todos os recursos 

materiais, medicamentosos e tecnológicos, estejam nas mãos de profissionais 

competentes, em condições de efetuar sua prática clínica em ambientes 

diversificados e eficientes, resultando em melhor atendimento às necessidades de 

tratamento das doenças e de promoção da saúde (PADILHA, 1998). 

Morais e Melleiro (2013) analisaram a qualidade da assistência de enfermagem em 

uma unidade de emergência de um hospital público e de ensino, a partir da 

percepção dos usuários. Os itens destacados foram os referentes ao respeito 

dispensado pela equipe de enfermagem; segurança na realização dos cuidados; 

realização dos procedimentos corretamente; rapidez no atendimento aos usuários 

em estado grave; chamar os usuários pelo nome e a clareza na informação aos 

usuários quanto ao seu estado de saúde. 

Estudo realizado por Freitas et al. (2014) encontrou baixos escores de positividade 

na internação de pacientes em um hospital de ensino da região centro-oeste do 

Brasil, relacionado a segurança física, seguida das necessidades sociais e 

espirituais. Oliveira e Guirardello (2006) reforçam a importância da equipe de saúde 

no processo de cuidar, de modo a facilitar e estabelecer vínculo com o paciente, o 

que resulta em segurança e confiança por parte do mesmo em relação ao 

profissional e o cuidado recebido, o que favorece a comunicação, 

consequentemente, à qualidade em saúde. 

A maioria dos pacientes entrevistados  apontaram que, podem evitar erros durante o 

seu atendimento, mas em um número significativo não apresentaram sugestões 

para melhorar o atendimento. As sugestões apresentadas por uma parcela menor 

dos pacientes foram relacionadas a melhoria da atenção por parte dos profissionais, 

estrutura física e organizacional do local de trabalho e treinamento e 

dimensionamento de pessoal. A ocorrência de cuidado inseguro afeta a 

credibilidade da instituição, podendo influenciar na confiança dos usuários do 

sistema de saúde. Durante o processo de hospitalização, devem ser priorizadas as 
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necessidades de segurança, conforto dos pacientes e as que foram prejudicadas 

pela internação (MENEGUIN; AYRES; BUENO, 2014).  
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo sobre análise da opinião dos pacientes de uma unidade de 

urgência e emergência relacionado a satisfação do paciente durante o atendimento 

em saúde, alcançou seus objetivos e permitiu concluir que: 

A percepção dos usuários sobre o cuidado recebido foi positiva, a maioria dos 

usuários relataram; 26,62% ser paciente do hospital o que aponta uma relação de 

fidelização do cliente, 93,0% receberam informações sobre o seu tratamento no 

inicio do tratamento por diversos profissionais que os acompanharam o que 

demonstra humanização e interação entre profissionais e pacientes.  

A maioria dos usuários eram do sexo feminino, com faixa etária entre 19 e 84 anos, 

com média de idade de 50,6 anos e desvio padrão de 14,0 anos. 

Em relação a idade dos entrevistados variou entre 19 e 84 anos, com média de 50,6 

anos e desvio padrão de 14 anos. A proporção da população com faixa etária igual 

ou superior a 60 anos, alcançou uma porcentagem de 28,0% pertencentes a faixa 

etária entre 61 a 84 anos.  

No que se refere ao estado conjugal, 57,0% eram casadas(os) ou viviam com os(as) 

companheiros(as), 29,0% solteiras(os), 8,0% divorciadas(os) e 6,0% viúvas(os).  

Quanto a escolaridade, 23,0% possuíam ensino médio incompleto, 23,0% ensino 

fundamental completo, 19,0% ensino fundamental incompleto, 13,0% ensino médio 

completo, 11,0% ensino superior incompleto, 8,0% analfabetos e 3,0% ensino 

superior completo. 

A renda familiar mostrou-se baixa, 75,0% relataram receber entre um e dois salários 

mínimos. A situação familiar apontou que, 43,0% dos pacientes moravam com até 

quatro pessoas no mesmo domicílio.  

Em relação a procedência, 70,0% dos pacientes procuraram a unidade de urgência 

e emergência por demanda espontânea, sendo provenientes das suas residências, 

19,0% encaminhados de outras unidades e 11,0% encaminhados do ambulatório do 

Hospital das Clínicas.  
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A presença de acompanhantes apontaram que, 38,24% dos pacientes foram 

acompanhados pelos cônjuges, 29,41% pelos filhos, 13,24% pela mãe, 8,82% 

amigo, 4,41% irmãos, 5,88% pelo pai, sobrinho, tio ou neto. 

Quanto ao tipo de atendimento realizado pelos entrevistados, 100% foram do tipo 

urgência. 

Em relação ao perfil dos pacientes acolhidos evidencia que, 55,0% dos pacientes 

receberam a classificação amarela, 34,0% tiveram classificação verde e 11,0% 

foram classificados em vermelho. 

Quanto ao tempo de permanência, 81,0% dos pacientes permaneceram na unidade 

de 1 a 5 dias, 12,0% acima de 5 dias e 7,0% até 23 horas.  

Quanto a atendimentos anteriores, 57,0% dos pacientes atendidos na unidade já 

faziam algum tipo de tratamento no hospital.  

Em relação a doença de base, 85,0% dos usuários possuíam doença de base com 

destaque para Hipertensão Arterial Sistêmica 21,76%, Diabetes Mellitus 17,06%, 

câncer 9,41%, dentre outras.  

A maioria dos pacientes, 98,0% não realizaram nenhum procedimento cirúrgico e 

foram submetidos a tratamento clínico por diversos especialistas.  

Quanto aos motivos anteriores de atendimento na unidade foram diversos, sendo 

16,13% relacionado ao tratamento de câncer, 14,52% a dores no corpo, 8,06% a 

reações de anemia falciforme, 8,06% a infecções, 6,45% a insuficiência renal, 4,84% 

a falta de ar, 4,84% a febre alta, 3,23% AVC, 3,23% diabetes descompensado, 

3,23% hemorragia e sangramentos, 3,23% insuficiência cardíaca, 3,23% tontura e 

20,97% relacionado a causas não identificadas. 

Os motivos atuais dos pacientes para a busca de atendimento foram relacionados a 

dores no corpo 31,78%, febre 10,85%, falta de ar 9,30%, infecções 6,98%, cólicas 

5,43%, problemas renais 4,65%, anemia falciforme 3,10%, tontura 3,10%, vômitos 

2,33%, diabetes descompensado 1,55%, falta de apetite 1,55%, feridas em órgãos 

1,55%, fraqueza 1,55%, sangramentos 1,55%, alergias 0,78% e outras 14,73%. É 

importante salientar que, no período que foi feito a pesquisa a capital registrava 

muitos casos de notificação de dengue. 
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As razões dos pacientes para a busca de atendimento foram relacionadas as suas 

diversas especialidades, quais sejam; 42,86% atendimento clínico, 9,52% 

colproctologia, 9,52% cirurgia geral, 7,94% cirurgia do aparelho digestivo, 6,35% 

hematologia, 4,76% cardiologia, 3,17% otorrinologia e 15,9% outras especialidades, 

como buco maxilo, gastrologia, infectologia, intensivista, nefrologia, oftalmologia, 

ortopedia, otorrinologia, pneumologia, proctologia e urologia.  

Os diagnósticos dos pacientes atendidos foram: 5,48% anemia falciforme, 4,79% 

doença respiratória crônica, 4,79% pneumonia, 4,11% infecções, 4,11% infecção do 

trato urinário, 3,42% mieloma múltiplo, 2,74% neutropenia febril, 2,05% dengue, 

2,05% Diabetes Mellitus descompensado, 2,05% trombose venosa periférica e 

63,70% outros. 

Os motivos da escolha do paciente pela unidade de urgência e emergência do 

hospital pode estar relacionada a satisfação pelo atendimento sendo que, 26,62% 

apontaram ser paciente do hospital; 13,64% ser hospital público; 11,69% resolução 

no tratamento; 11,04% confiança no médico; 9,74% segurança na assistência 

prestada; 7,14% qualidade da assistência da enfermagem; 7,14% encaminhado de 

outra unidade; 4,55% falta de opção; 3,90% proximidade; 1,95% conhece o 

funcionário que viabilizou atendimento, 1,30% receptividade e 1,30% por ser 

funcionário do hospital. 

Quanto ao conhecimento do tratamento na unidade de urgência e emergência, 

93,0% dos pacientes foram informados sobre a necessidade de serem assistidos na 

unidade para averiguar ou tratar seu estado atual de saúde.  

Quanto ao momento, em que receberam as informações e o profissional que 

informou sobre o tratamento, 91,40% dos pacientes foram informados no início da 

hospitalização; 86,02% foram orientados pelos médicos e 86,02% referiram ter 

entendido as orientações passadas pelos profissionais.  

Os tipos de orientações recebidas pelos usuários estiveram relacionadas a: 32,63%  

exames, 32,20% ao tratamento realizado, 31,36% aos medicamentos prescritos e 

3,82% a procedimentos prescritos, possíveis intercorrências e alterações na 

conduta prescrita. 

A opinião geral dos usuários em relação aos profissionais de enfermagem que, 

executaram procedimento na unidade de urgência e emergência do hospital 
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permitiram identificar que os profissionais de enfermagem veem desempenhando 

suas atividades com qualidade e segurança, no entanto, ações voltadas para 

aperfeiçoamento, humanização, qualidade de vida são importantes, a maioria, 

77,68% prestavam atenção no que estavam fazendo, 10,71% demonstraram 

segurança no que estavam fazendo, 5,36% conversaram com outras pessoas 

durante o procedimento, 1,79% foram interrompidos durante o procedimento, 0,89% 

consultaram o prontuário, 0,89% pareceram estar alheias ao que estão fazendo, 

0,89% precisaram ter mais destreza e habilidade, 0,89% deveriam estar abertos aos 

questionamentos e 0,89% estavam visivelmente cansados. 

Em relação à segurança do paciente no atendimento o resultado obitido foi muito 

bom o que demonstra que os profissionais estão se empenhando em exercer suas 

atividades com qualidade, 99,0% dos usuários se sentem seguros com relação aos 

profissionais; 98,0% relataram não ter tido problemas durante o atendimento. Foram 

citadas algumas condutas seguras, 99,0% dos pacientes relataram que, os 

profissionais confirmam o nome; para 89,0% os procedimentos foram explicados 

claramente; 86,0% foram orientados sobre possíveis complicações; 93,0% referiram 

que os profissionais mostraram habilidade na realização de procedimentos e 69,0% 

mencionaram que, os profissionais consultam a prescrição sempre. 

A maioria 97% dos pacientes apontou que, caso acontecesse erro durante o 

atendimento, mesmo que, não causasse danos gostaria de ser informados;  69,0% 

destacaram que, se acontecesse erro durante o atendimento mesmo que não 

causasse danos tomaria alguma atitude. Uma parcela significativa de 31,0% dos 

pacientes apontaram que, se acontecesse erro durante o atendimento mesmo que  

causasse danos, não tomaria nenhuma atitude.  

Quanto a sua contribuição para evitar erros, 80,0% apontaram que, podem evitar 

erros durante o seu atendimento, uma vez que, é a pessoa mais indicada para 

relatar seu estado de saúde, suas comorbidades, como também, acompanhar o seu 

tratamento perguntando e sendo orientado pela equipe. 

A maioria 64,0% dos pacientes não apontou sugestões para melhor o atendimento e 

36,0% se referiram à melhorias na atenção aos pacientes, por parte dos 

profissionais, estrutura física e organizacional no local de trabalho, treinamento e 

dimensionamento de pessoal. 
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Como intervenientes durante a realização da pesquisa, vale destacar que, a unidade 

de urgência e emergência passava por uma reforma na sua estrutura física com 

improvisão de locais para atendimentos, com números de leitos reduzidos. Devido a 

alta demanda pelo atendimentos na unidade, o número elevado de dias de 

hospitalização e condutas de isolamento, muitas vezes ocorria aglomeração de 

pacientes, que eram atendidos em cadeiras de rodas, com pouca privacidade 

gerando desconforto e até mesmo insegurança por parte do paciente durante a 

entrevista. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Essa investigação apresenta uma análise sobre a “Satisfação do paciente com a 

segurança no atendimento em unidade de urgência e emergência de um hospital de 

ensino”. Logo, a satisfação do paciente está relacionada a segurança oferecida 

durante o atendimento, a uma assistência com qualidade, considerados desafios 

constantes  para profissionais e instituições.  

É sabido que a satisfação envolve o modo como o paciente é tratado durante o seu 

período de internação na unidade de saúde. É importante observar as possíveis 

falhas existentes no atendimento, como também, a visão do paciente a respeito do 

seu atendimento para desenvolver estratégias que, gerem a satisfação e segurança 

aos mesmos especialmente aos atendidos nas unidades de urgência e emergência, 

pela sua vunerabilidade em relação ao estado de saúde. 

No Brasil, a realidade da assistência nas unidades de urgência e emergência vem 

sendo consideradas  precárias, insatisfatórias e deficientes. O paciente entende tudo 

o que acontece a sua volta e mesmo com todas as dificuldades encontradas durante 

sua hospitalização, a expectativa maior dele é ser orientado sobre tudo o que esta 

acontecendo durante sua hospitalização. 

Destaca-se a importância da enfermagem no processo de cuidar, de modo a facilitar 

e estabelecer vínculo com o paciente. Além disso, de estar alinhada com as novas 

tendências voltadas para a satisfação e segurança do paciente, assegurando a 

busca de uma revisão crítica dos processos de trabalho utilizados, visando favorecer 

uma avaliação positiva do cuidado. 

A enfermagem, por ser a categoria profissional que acompanha continuamente  o 

paciente no período da sua hospitalização, deve interagir de forma qualificada, 

observando o perfil do seu paciente e as dificuldades que ele encontra durante o 

atendimento. O compromentimento com uma assistência de qualidade garante a 

equipe de  enfermagem qualidade no cuidado e ao paciente, satisfação e segurança 

no atendimento. 

É de fundamental importância uma boa comunicação entre os profissionais de saúde 

e os pacientes durante o atendimento nas unidades de urgência e emergência. O 

paciente quando entende o que está acontecendo no seu tratamento sente 

segurança nos profissionais que o atendem, e isso gera uma satisfação naquele  

que recebe o cuidado. 
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Além disso, estender ações educativas permanentes aos profissionais envolvidos no 

cuidado  por parte da gestão para melhorar a prática do cuidado, para o alcance de 

uma atenção qualificada, segura, principalmente, nas unidades de urgência e 

emergência que, vem sofrendo com a deficiência de leitos e profissionais em relação 

à grande demanda de pacientes. 

O estudo pretende contribuir para a formulação de estratégias preventivas frente à 

satisfação e a segurança do paciente durante a assistência, bem como, para 

elaboração de políticas que, subsidiem a formação de uma cultura de segurança, 

minimizando os riscos da internação e garantindo melhor qualidade dos serviços de 

saúde durante o cuidado. 

Como enfermeira, acredito na responsabilidade dessa categoria profissional, em 

implementar políticas educativas que subsidiem a formação de uma cultura de 

segurança nos serviços de urgência e emergência, e com a abordagem dessa 

temática na grade curricular nos cursos de graduação e pós-graduação em saúde, 

uma vez que o conhecimento subsidiará a elaboração de estratégias de prevenção 

voltadas para a satisfação e o cuidado seguro do paciente. 

O enfermeiro deve atuar como facilitador da comunicação, entre paciente e equipe 

de saúde, para isso é imprecindível que o enfermeiro desenvolva um relacionamento 

que gere confiança no paciente durante a sua hospitalização. Para uma 

comunicação efetiva é necessário estimular atitudes mais humanizadas no 

atendimento não só da enfermagem, mas de toda a equipe de saúde que atua em 

unidades de urgência e emergência e com isso, garantir a confiança, segurança e a 

satisfação do paciente. 

É relevante a realização de estudos científicos, com o intuito de conhecer a 

satisfação do paciente no atendimento em unidade de urgência e emergência 

relacionado a segurança no atendimento em hospitais de ensino brasileiro que 

atende, exclusivamente, usuários do Sistema Único de Saúde. 
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A - Instrumento para coleta de dados sobre a satisfação do 

paciente com a segurança durante o atendimento de urgência e emergência 

 

Número do instrumento: ____ Data: ___/___/___Hora:_______ Turno____________ 

Nome do pesquisador: Nara Lilia Oliveira Arruda 

Instituição Hospitalar: HC/UFG  

Unidade de Atendimento: Pronto Socorro. 

 

1. Dados do paciente 

Nome:  _____________________________________________________________ 

Procedência; (  ) Casa   (  ) Habitação coletiva (  ) Encaminhado do ambulatório (  ) 
Encaminhado de outra unidade (  ) Outros:_____________________________ 

Idade: ________            Gênero: (  ) F  (  ) M    

Estado Civil: 1-casado (a) ou vive junto com o (a) companheiro; 2- Solteiro (a); 3- 
Separado (a); divorciado (a); 4- Viúvo; 5- Não informado   

Escolaridade: 1- Fundamental Completo    2- Fundamental Incompleto    3- Médio 
Completo    4- Médio Incompleto      5- Superior Completo            6-  Superior 
Incompleto      7-  Não informado 

Renda Mensal: (  ) 1 a 2 salários mínimos (  ) 3 a 4 salários mínimos (  ) 5 a 6 
salários mínimos (  ) 7 a 8 salários mínimos (  ) acima de 9 salários mínimos 

Com quem você mora:_____________________________________________ 

Acompanhante:     1- Sim        2- Não    3- Não informado 

Se sim, quem acompanha? _________________________________________ 

 

2. Dados do Atendimento 

Tipo de atendimento: ( ) Urgência  ( ) Emergência           
Classificação:_________________ 

Data do atendimento: ___/___/___ Hora:______    Tempo de Permanência na 
Unidade:___________ Atendimentos Anteriores: (   ) Sim   (   ) Não   (   )Há menos 
de 30 dias? ( ) 30 dias ou mais?. 
Quantos?_______________________________________________________ 

Motivo do Atendimento anterior: _____________________________________ 

Motivo do Atendimento Atual: _______________________________________ 

Comorbidades (presença de doença(s)?      0-Sim  1-Não 

Se sim, quais? __________________________________________________ 
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Especialidade:__________________Diagnóstico:____________________________ 

Foi realizado procedimento cirúrgico?    0-Sim  1-Não 

Se sim, quais?___________________________________________________ 

Motivo da escolha por essa unidade 

(   ) Ser público    (   ) Receptividade dos profissionais    (   ) Falta de opção                                                                      
(   ) Proximidade da residência    (   ) Confia no médico   (   ) humanização na 
assistência    (   ) qualidade da assistência de enfermagem    (   ) higiene    (   ) 
segurança na assistência prestada    ( ) Conforto    ( ) resolução no tratamento                                                       
( ) disponibilidade de material  (  ) Outros___________________________________ 

 

3. Você foi informada (o) quanto ao tratamento que está recebendo?  

(   ) Sim   (   ) Não 

3.1 Em caso de sim: 

3.1.1 Em que momento isso ocorreu? 

(   ) No início do tratamento                          (   ) Quando você fez alguma pergunta 

(   ) Outro?_________________________________________________________ 

3.1.2 Quem o orientou? 

(    ) Enfermeira                                                               (   ) farmacêutico 

(   ) técnica de enfermagem                                            (   ) não se identificou 

(   ) médico                                                       (   ) Outro: ______________________ 

(   ) Secretária/ recepcionista da unidade 

3.1.3 Tipo de orientação recebida? 

(   ) medicamentos prescritos                     (   ) procedimentos realizados ou previstos 

(   ) tratamento a ser realizado                      (   ) exames 

(   ) possíveis intercorrências durante o atendimento     (   ) alterações da conduta 
prescrita 

3.1.4 Você entendeu as orientações? 

(   ) sim                            (   ) não       (   ) mais ou menos 

 

1. Você sente confiança e segurança nos profissionais que cuidam de você? 

(   ) sim     (   ) não 

Se não, por quê?_______________________________________________ 

 

2. Durante o seu atendimento aconteceu algum problema?    (   ) sim   (   ) não – 
pular para nº 7 

2.1 Se sim, Descreva essa ocorrência ( ) o que?  

Horário, onde):__________________ 
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O que 
aconteceu? 

Como  
Aconteceu 
(relato) 

Horário Profissional 
Envolvido 

Quem  
Detectou a 
ocorrência 

Conduta 
Profissional 
Adotada no 
momento 
da 
ocorrência* 

Consequências 
para o 
paciente** 

       

       

       

       

       

       

*Condutas: 1- tomou as medidas clinicas por si próprio; 2- esclareceu o 
acontecimento para você/ acompanhante; 3- ficou nervosa (o) e não soube o que 
fazer; 4- comunicou ao responsável da clinica; 5- ignorou o acontecimento/ omissão; 
6- não percebeu a falha no momento. **Consequências: 1- não causou dano; 2- 
causou dano e precisou de intervenção; 3-causou dano e prolongou o tempo de 
internação; 4- causou dano e precisou de cuidados intensivos para salvar a vida; 5-
causou danos que gerou sequelas – perda de membro, audição e/ ou movimento. 

 

3. Cite quais foram os motivos que, em sua opinião, levaram a essa 
ocorrência? 

4. Quem lhe informou sobre a ocorrência? 

(   ) Enfermeiro      (   ) Aux. de Enfermagem      (   ) Téc. de Enfermagem     (   ) 
Médico 

(   ) Farmacêutico  (   )Paciente                              (   ) Familiar / acompanhante / 
visitante 

Outros:_________________________________________________________ 

 

5. A que você atribui esse problema? 

(   ) desatenção do profissional                         (   ) falta de treinamento 

(   ) sobrecarga de trabalho                                (   ) falta de interesse/ preocupação 

(   ) falta de conhecimento                                 (   ) vontade de acabar com o serviço 
rapidamente 

(   ) falta de habilidade                (   ) outros: ________________________________ 

 

6. Durante os procedimentos os profissionais:    

6.1. Confirma nome? (  ) sim  (  ) não  (  ) não reparei 

6.2. Explica de maneira clara o procedimento a ser realizado? 

 (  ) sim   (  ) não  (  ) não reparei 

6.3. Orienta para observações e comunicação de possíveis complicações? 

(  ) sim   (  ) não  (  ) não reparei 
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6.4. Mostra habilidade na realização da técnica?  

(   ) sim   (   ) não   (   ) não reparei 

6.5. Consulta a prescrição para certificar que esta correta?  

(   ) sim   (   ) não   (   ) não reparei 

 

7. Na sua opinião, os profissionais de enfermagem que executam algum 
procedimento em você:  

(   ) prestaram atenção no que estavam fazendo    (   ) pareceram estar alheios ao 
que estavam fazendo    (   ) conversaram com outras pessoas enquanto realizavam 
suas atividades   (   ) foram interrompidos durante o procedimento    (   ) 
demonstraram segurança no que estavam fazendo    (   ) precisavam ter mais 
habilidade e destreza ( ) deveriam estar abertos aos questionamentos e duvidas por 
parte dos acompanhamentos    (   ) estavam visivelmente cansados 

 

8. Se acontecesse um erro no seu tratamento, mesmo que não trouxesse dano, 
gostaria de ser avisada (o)?        (   ) sim    (   ) Não 

8.1 Por Quem?__________________________________________________ 

8.2 Porque gostaria de saber?_____________________________________ 

 

9. Se acontecesse um erro durante seu tratamento qual seria sua 
atitude?____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

10. Você acredita que pode ajudar a prevenir erros durante seu atendimento?  

( ) sim ( ) não   
Como?______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________Não Porque______________________ 

 

11. Quais suas sugestões para evitar que aconteçam erros com pacientes 
atendidos na urgência? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa intitulada; PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE A SEGURANÇA NO 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, que tem os objetivos de: Avaliar 

a qualidade e segurança do paciente na unidade de urgência e emergência um 

hospital universitário, na perspectiva dos usuários, situado na região Centro Oeste 

do Brasil, em Goiânia, considerado referência na região para atendimento de média 

e alta complexidade, que atende exclusivamente os usuários do SUS. 

 Sua participação nessa pesquisa ocorrerá na ocasião do levantamento do tipo 

de assistência que é prestada aos pacientes e consistirá em submeter-se a uma 

entrevista estruturada, relativas à satisfação com o serviço público de Saúde de 

urgência e emergência; bem como questões referentes ao padrão de morbidade e 

as características socioeconômicas dos usuários. As informações acerca da sua 

visão a respeito dos eventos adversos da assistência prestada em saúde serão 

assinaladas em um documento próprio e, posteriormente, analisadas.  

  Informamos que sua participação é livre. O seu nome não constará na 

pesquisa, sendo garantido o sigilo quanto sua identidade, a minimização de danos 

ou riscos e a inexistência de ônus para você. Será ainda permitida a retirada desse 

consentimento, sem prejuízo algum, em qualquer etapa da execução desse trabalho.  

  Embora os riscos sejam mínimos, caso se sinta lesado com sua participação 

na pesquisa, você poderá pleitear indenização junto aos órgãos competentes.  

 Após ser esclarecido(a) sobre as informações acima, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine no final desse documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não 

será prejudicado em seu tratamento. Havendo alguma dúvida sobre a pesquisa, 

você poderá entrar em contato com a pesquisadora, enfermeira especialista Nara 

Lília Oliveira Arruda no telefone: (62) 3261-7312.  

Goiânia, ____ / ____ / ____  

_____________________________________ 
Enfª Nara Lília O. Arruda – Pesquisadora 
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APÊNDICE B - CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO DA PESQUISA (Continuação) 

 

Eu,_________________________________________________________________

______________________________________________abaixo assinado, li e 

entendi o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e desse modo concordo em 

participar da pesquisa PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE A SEGURANÇA NO 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, como sujeito. Declaro que fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Nara Lilia Oliveira 

Arruda sobre o estudo, os procedimentos nele envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso o leve a qualquer 

penalidade ou prejuízo ao meu tratamento.  

 

Goiânia, ____ / ____ / ____  

Nome do sujeito: __________________________________________________  

Assinatura: ______________________________________________________  

  

Assinatura dactiloscópica:  

  

_____________________________________ 
Enfª Nara Lília Oliveira Arruda - Pesquisadora 

 

 

 

 

 



122 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO I- PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA (continuação) 

 


