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i. RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

i.i PROBLEMÁTICA 

 

El bienestar de la población, junto con la búsqueda constante de la calidad en todos 

los ámbitos sociales, en particular en el de la salud, plantea desafíos relativos a la 

civilización que, entre otras cosas, sitúan en un primer plano el control de las 

situaciones adversas y el desarrollo de culturas de seguridad. 

El contexto actual, en el que los resultados obtenidos en varios estudios 

internacionales (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, 

España, Portugal y Francia) permitieron concluir que de cada cien pacientes 

internados, 10 son víctimas de un evento adverso (EA), de los cuales el 45% es 

clasificado como evitable, hace que la seguridad del paciente se convierta en una 

preocupación universal y en un problema de salud pública mundial. 

La mayoría de los países desarrollados, puesto que reconoce este problema, busca 

medidas para invertir la situación.  

Muchas de las líneas de investigación del ámbito de la calidad sanitaria se concentran 

en torno a la seguridad del paciente. Como indica Sousa (2006), se agrupan 

fundamentalmente en tres áreas de estudio: los eventos adversos en sí mismos; los 

sistemas de concepción y prestación de atención sanitaria, y la cultura de seguridad, 

en particular la «cultura de seguridad del paciente» (CSD, en portugués). 

De hecho, esta última se considera un foco prioritario, cuya evaluación recomiendan la 

OMS y la Unión Europea a todos los Estados miembros, como condición indispensable 

para introducir cambios y mejoras en la seguridad del paciente. Asimismo, en Portugal, 

se considera una acción prioritaria de la «Estratégia Nacional para a Qualidade em 

Saúde» (Ministerio de Sanidad de Portugal, 2009). 

De hecho, la CSD y su optimización es considerada por muchos (Reason 2000; Nieva 

y Sorra, 2003; Donaldson y Philip, 2004; OMS 2007; Saturno, 2008) el primer 

elemento para garantizar la seguridad del paciente. Asimismo, se presenta como un 

componente estructurante de la calidad de la atención sanitaria y como una variable 

indispensable de la calidad sanitaria (Kohn, 2000; Needleman, 2002; McFadden, 2006; 

Sousa, 2006; Muiño, 2007; Ministerio de Sanidad de Portugal, 2009) que desempeña 
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un papel clave en los resultados de estas organizaciones, en particular en la seguridad 

del paciente (SD) (Reason, 2000; Sorra 2004; Flin, 2006; Sexton, 2007). 

Los resultados obtenidos a lo largo de los últimos años han demostrado, por todo el 

mundo (España, Holanda, EE.UU., Taiwán y Portugal), las debilidades en la cultura de 

seguridad del paciente. En general, son más los aspectos críticos/problemáticos que 

aquellos que demuestran un buen nivel (Nieva & Sorra, 2004; Smiths, 2008; Huang, 

2008; Saturno, 2009; Fernandes, 2009; Fernandes & Queirós, 2011; DGS, 2011).  

La existencia de una cultura de castigo, culpabilidad y ocultación del error es  

transversal a todos los países, aunque presenta grados ligeramente diferentes. El tipo 

de respuesta socio-organizativa al error es, tal como Sexton (2006) la define, punitiva y 

estigmatizante, y contribuye a que la frecuencia de notificación del error no sea muy 

alta. Asimismo, el apoyo de la administración/dirección hospitalaria a la seguridad del 

paciente no es muy fuerte, y las expectativas y acciones de las jefaturas intermedias 

en torno a ella muestran fragilidades e incongruencias. En el caso portugués, además 

de estas flaquezas, la cultura de seguridad del paciente también está negativamente 

marcada por la pobreza de cooperación entre los diferentes servicios/unidades y por la 

fragilidad en la dotación de recursos humanos (Fernandes, 2009; DGS, 2011). 

Además, estos dos últimos estudios permitieron concluir que de todos los grupos 

profesionales, los más escépticos y negativistas en relación a la observancia de la 

cultura de seguridad del paciente son los enfermeros.  

Estos profesionales, entre todos los grupos, representan el mayor componente de la 

fuerza de trabajo en los sistemas sanitarios, sobre todo en el ámbito hospitalario y por 

eso desempeñan un papel fundamental en la seguridad del paciente. Como 

constituyen un componente crítico en los equipos multidisciplinares, debido a sus 

competencias, a las características de su desempeño profesional, a su presencia 

continua junto a los pacientes y al número absoluto y relativo de elementos, su 

dotación puede influir definitivamente en la CSD.  

A la par de los recursos humanos, la percepción del riesgo clínico es otro de los 

factores encontrados en la literatura que tiene un impacto notable en los resultados 

relacionados con los pacientes y en los diferentes indicadores de calidad de los 

cuidados (Robyn, 2004). Por tanto, debido a las razones indicadas, cabe esperar que  

la percepción que los enfermeros tienen del riesgo clínico pueda influir también en la 

CSD. 

Con todo, tanto en uno como en otro caso, no resulta clara su influencia y relación con 

la variación de la cultura de seguridad del paciente.  

Por tanto, en un momento en que las evidencias recogidas en la bibliografía analizada 

muestran que nos encontramos ante un proceso de transición entre dos paradigmas 
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culturales: el de la culpabilidad, castigo y ocultación del error clínico, y el del 

aprendizaje a partir de este, centrar la investigación en el carácter asegurador de la 

dotación de enfermeros (1) y en la percepción del riesgo clínico (2) supone una 

enorme contribución a la comprensión y explicación de la cultura de seguridad y, tal 

vez, a ese proceso de cambio.  

 

(1) La dotación de recursos humanos en estos ambientes presupone la existencia de 

unos requisitos propios que la hagan aseguradora. Hablar de dotaciones de 

profesionales en el ámbito sanitario es hablar de dotaciones seguras. La dotación de 

profesionales, y todos los problemas a ella asociados, tiene un marco muy específico 

en lo que a la disciplina de Enfermería se refiere.  

Se entiende pues que, por ejemplo, ante una dotación inadecuada, lo más probable es 

que exista un conflicto entre la responsabilidad profesional de los enfermeros y la 

prestación de cuidados adecuados a los pacientes.    

De hecho, existen cada vez más pruebas de que los eventos adversos están 

correlacionados con los niveles inadecuados de staff de profesionales de enfermería. 

Un gran número de investigaciones e informes dedicados a la relación entre el número 

de enfermeros/el número de pacientes ha probado su relación con los resultados 

obtenidos, la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y profesional, y la 

satisfacción de los usuarios de la atención sanitaria (Christine, 2002; Margaret, 2002; 

Mueller, 2002; Hodge et al., 2002; Aiken et al., 2002, 2008, Christina, 2003; Graf et al., 

2003; Person, 2004; Ritter-Teitel, 2004; Joanne, 2004; John, 2006; CIE 2006; Hickey 

et al., 2006; Welton, Unruh, & Halloran, 2006; Upenieks et al., 2007; Valda, 2007; 

Patricia, 2010; Unruh & Zhang, 2012; Shekelle, 2013).  

En un estudio previo que realizamos (Fernandes, 2009), dedicado a la caracterización 

de la CSD en el entorno hospitalario portugués, se constató que solo el 50% de los 

enfermeros afirma que nunca sacrifica la seguridad del paciente porque haya más 

trabajo. Teniendo en cuenta que solamente el 41% entiende que existen medios 

humanos adecuados para responder al trabajo exigido (ídem), podemos afirmar que 

estamos ante un indicador de que la dotación, racionalidad y organización de los 

recursos humanos, en este grupo profesional, debe ser un foco de especial atención 

en la investigación. 

En relación a ello, se ha prestado mucha atención a la dotación segura de enfermeros 

y a las variables necesarias para la prestación de cuidados seguros y eficaces (CIE, 

2006; Ann, 2008;). Sin embargo, la dotación de enfermeros en el entorno hospitalario 

que garantice la prestación de cuidados de enfermería seguros y de calidad ha sido 

evaluada con base en el número de profesionales, la ratio entre los pacientes y estos, 
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y el número de HCF/paciente. La cantidad de enfermeros versus el número de 

pacientes es el indicador por excelencia. 

Este enfoque ha resultado en una casi incapacidad de definir y demostrar cuál es la 

ratio paciente/enfermero ideal u óptima. La pregunta sobre cuál es la mejor ratio sigue 

sin responder ni aclarar si existen otros factores y cuáles de ellos contribuyen a que la 

dotación de enfermeros sea segura. 

La enorme dificultad de definir una fórmula universal objetiva, racional y fiable (Scott, 

2008) que permita garantizar una dotación segura de enfermeros se debe a que la 

cuestión de las dotaciones va más allá de las cantidades.  

La enfermería es un proceso intuitivo, una sinergia que, con frecuencia, es incapaz de 

ser traducida en ratios paciente-enfermero y, mucho menos, en mínimos que se 

adecúen o apliquen de manera transversal a los diferentes contextos, organizaciones 

o culturas de trabajo.  

La dotación de enfermeros con base en el número de pacientes por enfermero aporta 

tan solo una mera estimación aproximada de los recursos de enfermería necesarios 

(DeVandry & Cooper, 2009). En este enfoque existe una enorme incongruencia, 

debida al hecho de que se parte del presupuesto de que todos los pacientes son 

iguales todos los días cuando, en verdad, son todos diferentes; del mismo modo que 

son diferentes las necesidades individuales durante el internamiento.  

Saber qué factores, además del número, pueden hacer que la dotación de enfermeros 

sea segura, y cómo puede esta dotación segura ser conceptualizada son cuestiones 

que no están suficientemente aclaradas, sobre todo entre nosotros. 

Asimismo, tampoco se aclara en qué medida influye la CSD, la PRC o incluso la 

satisfacción general en el trabajo. 

(2) En cuanto al riesgo clínico, según la Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations (EE.UU.), se trata de una situación o acontecimiento que 

favorece o aumenta la probabilidad de que surja un evento adverso proveniente de un 

peligro o amenaza, o que aumenta la extensión de un evento adverso (DGS, 2011).  

Sin embargo, la principal peculiaridad del riesgo relacionado con la seguridad del 

paciente (SD en portugués) reside en el hecho de que las consecuencias sufridas por 

alguien, al contrario de otros contextos, resulten mucho más de intervenciones y 

comportamientos de terceros, y mucho menos, en la mayoría de los casos nunca, de 

la acción emprendida o función ejercida por sí mismo. A este hecho, se suma el 

frecuente desconocimiento sobre el riesgo o sobre la posibilidad de que exista que 

demuestran los pacientes y las familias.  

De este modo, si la percepción del riesgo en los diferentes ámbitos, en última 

instancia, orienta las respuestas de los individuos y de los grupos hacia cuestiones 
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relativas al riesgo (Lee, 2006), incluido el riesgo clínico, en este ámbito y de forma 

inmediata pone de relieve, para el análisis del problema y de las respuestas, el juicio 

que los profesionales hacen del riesgo clínico y solo después la percepción que el 

paciente pueda tener.  

Por eso, tal vez, el concepto de riesgo clínico sea una consecuencia de la 

preocupación que la comunidad científica tiene sobre cómo enfrentarse a los peligros 

de la medicina y la práctica clínica moderna. En verdad, la atención sanitaria es, hoy 

en día, una actividad de riesgo, compleja, incierta en el resultado, potencialmente 

peligrosa y capaz de causar daños colaterales a los pacientes (Donaldson & Philip, 

2004; Fragata, 2009; Alonso, García, & Martín, 2009).  

Slovic (2001) entiende que el riesgo implica un juicio de valores que excede la mera 

probabilidad de que ocurra un evento. En realidad, la mayoría de las respuestas dadas 

por las personas en relación al riesgo reflejan mucho más el sentimiento y menos el 

conocimiento que de este se tiene. De hecho, se entiende que la utilización de 

medidas de prevención no depende directamente del conocimiento sobre los riesgos 

asociados a una determinada intervención, sino de la manera en que se percibe el 

riesgo de manera individual y colectiva (Renn, 1998; Slovic, 2001; Ziker, 2003; 

Fonseca et al., 2007). Por ello, hablamos de percepción del riesgo, o sea, de la forma 

en que las personas implicadas lo perciben.  

La percepción del riesgo, tal como las ideas sobre prevención relacionadas con las 

acciones emprendidas, se considera un fenómeno culturalmente construido y 

culturalmente interpretado. Por ello, pertenece a una dimensión cultural y simbólica, y 

difiere considerablemente entre grupos sociales y culturales (Renn, 1998; Slovic, 2001; 

Fonseca et al., 2007). El papel de los valores sociales en la percepción del riesgo y la 

aceptación del mismo es evidente (Slovic, 2001), y lleva a que las creencias, los 

sistemas de valores, las normas, las experiencias en común, las actitudes, los papeles 

y las prácticas sociales y técnicas afecten a la percepción del riesgo y a las causas del 

mismo (Kouabenan, 1998). 

Al reforzar esta idea surge otra que plantea que el riesgo solo gana sentido si se 

opone a elementos que intervienen en su construcción y que resultan de su relación 

con el contexto cultural (Wejnert, 2002 apud Fonseca et al., 2007). 

Como indica Slovic (1999), el riesgo se construye de manera social, y no existe como 

realidad independiente de nuestra mente y cultura. Solo puede ser observado y 

medido dentro de un determinado contexto, y su evaluación representa una mezcla de 

juicios psicológicos, factores sociales, culturales y políticos (ídem). Según Bijker (2006, 

p.7) «a distinção frequentemente usada entre risco objetivo e perceção do risco não se 
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sustenta. Os riscos não podem ser conceptualizados como algo objetivo, quantificável 

e um fenómeno independente do contexto».1 

Por tanto, el presupuesto pasa a ser que lo más importante no es «o risco em si, mas 

sim as percepções da situação de risco, as quais envolvem interpretações, avaliações 

e julgamentos em dois níveis, o subjetivo e o intersubjectivo» 2 (Fonseca et al., 2007, 

p40), haciendo que la percepción del riesgo sea un antecedente indispensable del 

comportamiento de riesgo.  

Hablar da percepción del riesgo clínico es, en lo que aquí respecta, hablar de la 

existencia de riesgo clínico. Así, reconocer la existencia de riesgos clínicos, como 

señala Jiménez (2008), es imprescindible para identificarlos, analizarlos y establecer 

mecanismos de control, monitorización y aprendizaje a partir de los mismos.  

Con todo, las evidencias recogidas apuntan hacia la culpabilidad, punición y ocultación 

del error clínico como aspectos que dominan la actual cultura de seguridad (Reason, 

2000; Franco 2005; Sousa, 2006; Potylycki, 2006; Cantillo, 2007; Alonso, 2009; 

Fernandes, 2009). El paradigma de la culpabilidad y criminalización de los eventos 

adversos (Sexton, 2006; Potylycki, 2006) ha marcado la forma como respondemos a 

los problemas de seguridad del paciente. Así, se ha generado una cultura 

desfavorable a la gestión del riesgo clínico, en la que la percepción que los 

profesionales tienen del mismo parece no corresponderse a la frecuencia de 

notificación de eventos adversos ni a la percepción general de seguridad que cada uno 

tiene sobre su contexto de trabajo (Nieva & Sorra, 2004; Smiths, 2008; Huang, 2008; 

Saturno, 2009; Fernandes, 2009; Fernandes & Queirós, 2011; DGS, 2011). En relación 

a los enfermeros, de entre los varios factores que median esta discrepancia, parecen 

actuar, además de los aspectos individuales y socioculturales, las características y 

condiciones laborales de los enfermeros, en las que se incluyen necesariamente los 

diferentes aspectos da dotación de enfermeros.  

 

En resumen, tradicionalmente, la responsabilidad atribuida a la enfermería en materia 

de seguridad del paciente ha estado relacionada con aspectos estrictamente ligados al 

atendimiento de los pacientes, como por ejemplo la prevención de errores de 

medicación o de caídas. Sin embargo, la verdad es que la contribución más crítica que 

estos profesionales pueden hacer a la seguridad del paciente es, como señala Ann 

(2008), la capacidad de coordinar e integrar los múltiples aspectos relativos a la 

                                                        

 
1
 N. del T: «la distinción que se suele usar entre riesgo objetivo y percepción del riesgo no se sostiene. 

Los riesgos no pueden ser conceptualizados como algo objetivo, cuantificable ni como un fenómeno 
independiente del contexto» 
2 N. del T: «el riesgo en sí, sino las percepciones de la situación del riesgo, las cuales implican 

interpretaciones, evaluaciones y juicios en dos niveles, el subjetivo y el intersubjetivo». 
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calidad tanto de su propio desempeño, como del atendimiento de otros profesionales a 

los pacientes.  

Esta función integradora y la capacidad para desempeñarla, que pueden ser 

determinantes para la CSD, parecen estar relacionadas, entre otros factores, con la 

dotación, la satisfacción en el trabajo y la percepción del riesgo clínico. Analizar la 

hipotética indisociabilidad entre estas variables y la CSD se convierte en el principal 

desafío que motiva este trabajo. 

A pesar de los estudios que analizan la relación entre algunos de estos constructos o 

algunas de sus dimensiones (Glisson, 2002; Siu, 2002; Person, 2004; Albion, 2005; 

Aarons, 2006; Stone, 2006; Best y Thurston, 2006; Stordeur, 2007; Stone, 2007), la 

verdad es que en la búsqueda bibliográfica no se encontró ningún estudio que 

evaluase de manera simultánea la relación e influencia entre todos ellos. Así, importa 

saber cuál o cuáles de estos constructos, o aspectos relacionados con ellos, es más 

relevante para la comprensión de cada uno de los otros y del conjunto en sí, con el 

objetivo de contribuir a promocionar la CSD y, por consiguiente, la seguridad del 

paciente. 

Frente a lo expuesto y a la escasez de estudios portugueses que se enmarquen en 

estos ámbitos, nos planteamos las siguientes cuestiones de investigación: 

¿Cómo definir y caracterizar la dotación segura en enfermería?  

¿A qué indicadores «atienden» los enfermeros responsables de la gestión de los 

cuidados al determinar y caracterizar la dotación de enfermeros para la prestación de 

cuidados seguros?    

¿Cuál es la relevancia de las dotaciones seguras en enfermería en relación a la 

percepción general del riesgo clínico?  

¿Y cuál es la relevancia de ambas, dotación segura en enfermería y percepción del 

riesgo clínico, para la cultura de seguridad del paciente?  

¿Serán los diferentes factores de la dotación segura predictores del tipo de cultura de 

seguridad del paciente? 

¿Puede ser la cultura de seguridad del paciente modelada por la dotación segura de 

enfermeros y la percepción del riesgo clínico?  

¿Influyen los varios aspectos de la dotación segura en enfermería y la cultura de 

seguridad del paciente en la satisfacción general en el trabajo? 

¿Cuál es el papel de las variables socioprofesionales (edad, categoría profesional, 

tiempo de experiencia en la institución, tiempo de experiencia en el servicio/unidad) e 

institucionales (sector empresarial, tipo de institución, tipo de servicio) en estas 

relaciones? 
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¿Qué dimensiones de la dotación de enfermeros merecen atención/inversión o deben 

ser atendidas para optimizar la cultura de seguridad del paciente? ¿Qué referencias 

relativas a la dotación de enfermeros pueden ayudar a los gestores de recursos 

humanos en el ámbito sanitario a promover dotaciones favorables a la cultura de 

seguridad del paciente?  

 
i.ii OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales de este trabajo de investigación, cuya consecución se aborda 

en la Parte III, son:  

- Caracterizar la cultura de seguridad del paciente percibida por los enfermeros de los 

hospitales de la región centro de Portugal; 

- Caracterizar la dotación en enfermería, en cuanto a su carácter asegurador, en los 

referidos hospitales; 

- Caracterizar las relaciones entre la Cultura de Seguridad del Paciente, la Dotación 

Segura en Enfermería, la Percepción General del Riesgo Clínico y la Satisfacción 

General en el Trabajo, y entre cada uno de estos constructos y las características 

socioprofesionales e institucionales;  

- Identificar las variables institucionales que modelan la DSE;  

- Construir un modelo explicativo de la PRC en relación a las dimensiones de la DSE y 

las variables socioprofesionales/institucionales; 

- Medir la relevancia de los constructos DSE y PRC para la cultura de seguridad del 

paciente; 

- Construir un modelo y unos submodelos explicativos de las dimensiones de la CSD 

en relación a la DSE, PRC y a las variables socioprofesionales e institucionales; 

- Construir un modelo explicativo de la SGT en relación a las dimensiones de la CSD y 

de la DSE; 

- Identificar indicadores útiles para la creación de referentes que promuevan una 

dotación de enfermeros favorable a la cultura de seguridad del paciente. 

 

i.iii HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con las cuestiones y problemas de investigación identificados, y 

atendiendo a los objetivos propuestos, formulamos las siguientes hipótesis generales 

de investigación, algunas de las cuales se dividen en hipótesis operacionales: 
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H1- Los niveles de CSD (Satisfacción General en el Trabajo, Dotación Segura en 

Enfermería y Percepción General del Riesgo Clínico) difieren en función de las 

variables socioprofesionales e institucionales (grupo etario, categoría profesional, tipo 

de vínculo con la institución, sector empresarial, tipo de hospital, tipología del servicio, 

tiempo de experiencia en la institución y tiempo de experiencia en el servicio). 

1.1 La CSD difiere en función de las variables socioprofesionales e institucionales 

1.2 La DSE difiere en función de las variables institucionales 

1.3 La PRC difiere en función de las variables socioprofesionales e institucionales 

1.4 La satisfacción general en el trabajo difiere en función de las variables 

socioprofesionales e institucionales 

H2 – La PRC depende de los diferentes aspectos de la dotación segura de enfermeros 

y de las variables socioprofesionales e institucionales 

H3 – Existe relación entre la percepción general del riesgo clínico y las dimensiones de 

la CSD 

H4 – Existe relación entre la DSE y la cultura de seguridad del paciente 

H5 – La DSE, PRC y las variables socioprofesionales, en conjunto, predicen y 

modelan la CSD 

H6 – El grado de seguridad del paciente, atribuido a cada servicio prestado por los 

enfermeros, depende de la CSD, PRC y de las variables socioprofesionales e 

institucionales  

H7 – Existe una relación entre la dotación segura en enfermería, la cultura de 

seguridad del paciente, las variables socioprofesionales e institucionales y la 

satisfacción general en el trabajo  

     7.1 – Una mejor cultura de seguridad del paciente significa más satisfacción 

general en el trabajo  

     7.2 – Una dotación más segura en enfermería se relaciona con unos niveles más 

elevados de satisfacción general en el trabajo 

     7.3 – La DSE y las variables socioprofesionales e institucionales son más 

determinantes para la satisfacción general en el trabajo que la CSD 

 

i.iv METODOLOGÍA 

 

Las cuestiones de la investigación y la naturaleza de las variables en juego hacen que 

optemos por un estudio correlacional, en detrimento de un enfoque experimental, ya 

que las variables y las condiciones relativas a su observancia (complejidad 

organizativa en la que predomina la relación entre múltiples variables explicativas) 

resultan imposibles de manipular.  
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De esta forma, el estudio se caracteriza por ser de carácter transversal, analítico-

descriptivo y correlacional. 

De hecho, la multiplicidad de variables predictoras o incluso mediadoras (DSE, PRC y 

variables profesionales e institucionales) y de variables criterio o dependientes (CSD y 

SGT), cuya relación nos proponemos evaluar, nos obliga a realizar un modelo de 

investigación multivariado y a recurrir predominantemente al análisis de regresión 

múltiple.  

 

Para recoger los datos sobre estos constructos recurrimos, sobre todo, a la utilización 

de escalas, a través de cuestionarios autocuplimentados que permiten transformarlos 

en números, lo que nos permite estudiar nuestras cuestiones e hipótesis de 

investigación. 

En la revisión de la literatura no se encontró ningún instrumento utilizable, ni siquiera 

adaptable, para la caracterización y evaluación del constructo «Dotación Segura en 

Enfermería», necesario e imprescindible para el desarrollo del estudio y la 

consecución de los respectivos objetivos. Por ello, la necesidad de construir un 

instrumento (escala) para este propósito nos obligó a estructurar el estudio empírico 

en dos fases: 

 

- 1.ª Fase, denominada en el informe final «Parte II - estudio previo de preparación de 

los instrumentos de investigación», y compuesta por dos momentos:  

En el primero, se define el marco teórico-conceptual de la dotación segura en 

enfermería, con el objetivo de identificar los aspectos e indicadores que subyacen a 

este concepto para, a partir de ellos, construir un cuestionario multidimensional que 

permita evaluar y caracterizar, a partir de la percepción de los propios profesionales, 

ese mismo constructo (DSE). 

Nuestra propuesta se centra en la construcción de un cuestionario estructurado a priori 

en el que definimos, desde el principio, el conjunto de variables y dimensiones que se 

deben medir. Esta actitud la tomamos de acuerdo con los objetivos propuestos y los 

presupuestos o conocimientos anteriores sobre la naturaleza de las variables que se 

pretenden medir (Moreira, 2009). 

Para garantizar la representatividad de los potenciales resultados y, con ello, la validez 

del contenido del cuestionario que se pretende construir, recurrimos a la triangulación3 

de tres técnicas de recogida de datos: 

                                                        

 
3
 Según Poeschl (2006, p. 31), el principio de la triangulación fue introducido por Denzin (1978) para 

mejorar la investigación a través de la utilización de: varias fuentes de datos; diferentes investigadores; 
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 i) entrevista, a partir de preguntas estructuradas, aplicada a un equipo de enfermeros 

expertos que pertenecen a la categoría de jefe o especialista; ii) amplia revisión de la 

literatura y análisis documental; iii) consulta y análisis de la producción legislativa y de 

las directivas institucionales, nacionales e internacionales referentes a la dotación en 

enfermería.  

Para analizar e interpretar los resultados relativos a los cuestionarios optamos por la 

técnica de análisis de contenido (Bardin, 2009).  

Para analizar el referente teórico y la producción legislativa realizamos una revisión 

crítica de la bibliografía y los documentos mediante un análisis organizado, 

pormenorizado y meticuloso de toda la búsqueda bibliográfica, para así garantizar la 

mejor calidad del marco del tema que se investiga. 

Finalmente, para la conceptualización del constructo DSE y la redacción de los 

indicadores (ítems) que se deben incorporar al cuestionario, articulamos y 

confrontamos (triangulación) los resultados obtenidos. 

El segundo momento está dedicado a la validación confirmatoria del cuestionario 

sobre la DSE, que resulta del 1.º momento, y al estudio de las características 

psicométricas de los restantes instrumentos de investigación.  

Para ello, se recurre a un estudio descriptivo transversal, con enfoque en el análisis  

psicométrico de las escalas, y se realiza: i) la validación del contenido y del constructo 

del cuestionario «Dotación Segura en Enfermería» y el análisis de su estructura en 

relación a su composición factorial; ii) el análisis del cuestionario sobre la percepción 

del riesgo clínico, de la autoría de Munõz (Munõz et al., 2008), respecto a la validez 

del constructo unidimensional, y el estudio de su adecuación y viabilidad respecto a la 

extensión y comprensión de su aplicación; iii) el análisis del comportamiento 

psicométrico (validez y fiabilidad) en la adaptación a la población de enfermeros 

portugueses de la subescala «Job Satisfaction» del Safety Attitude Questionnaire – 

SAQ (Sexton et al., 2006). Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de un 

instrumento, en soporte impreso, a los 415 enfermeros (Tabla 1) que cursaban los 

diferentes másteres en Enfermería en la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra.  

 

- 2.ª Fase, denominada «Parte III – estudio en enfermeros de la cultura de seguridad 

del paciente».    

Se trata de un estudio descriptivo-correlacional de las relaciones entre las variables 

que se estudian y de varias propuestas de modelos o submodelos explicativos de la 

                                                                                                                                                                  

 
diferentes métodos para estudiar el mismo problema; varios instrumentos para medir un fenómeno, y 
diversas teorías para interpretar los resultados. 
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CSD en relación a la DSE, PRC y a las variables socioprofesionales e institucionales, y 

de un modelo explicativo de la SGT a partir de todas ellas, a excepción de la PRC. 

Para esta fase, o estudio final, la muestra probabilística, aleatoria, sistemática (k=2) y 

compuesta por 3.561 enfermeros (50%) se realizó a partir de la base de datos en la 

que constan 7.135 enfermeros con domicilio profesional hospitalario dentro de la 

jurisdicción de la Sección Regional del Centro del Colegio de Enfermeros de Portugal.  

Para la recogida de datos se envió por correo postal un instrumento 

autocumplimentado (anexo 8) que reúne los siguientes cuestionarios/escalas: HSPSC 

(Hospital Survey on Patient Safety Culture) – ARQH/USA/2004 – versión portuguesa 

(Eiras 2009), que fue objeto de una validación confirmatoria realizada por nosotros 

mismos (Fernandes, 2009); DSE (Dotación Segura en Enfermería – cuestionario 

concebido en el estudio previo); PRC (Percepción General del Riesgo Clínico – 

cuestionario de Muñoz/2008 modificado); SGT (versión traducida de la subescala «Job 

Satisfaction» del Safety Attitude Questionnaire – SAQ, Sexton et al., 2006), y 

cuestionario sobre variables socioprofesionales e institucionales (background 

variables). 

En el estudio comparativo se recurre mayoritariamente a unas pruebas de significación 

paramétricas o, si no se encuentran totalmente cumplimentadas las condiciones de 

aplicación de estas, a pruebas no paramétricas. 

Para las propuestas de construcción de modelos o submodelos explicativos de la CSD 

a partir de la DSE, SGT y PRC se recurre a modelos multivariados de análisis, en 

particular a la regresión múltiple. Asumimos como valor de significación estadística 

p<.05. Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el SPSS versión 19.0. 

Se cumplieron todos los preceptos éticos (anexos 2, 4, 10, 11, 12). 

 

i.v RESULTADOS 

 

i.v.i II Parte (1.º momento) 

En la construcción y reestructuración final del instrumento de medida de la DSE, 

concluimos que nos encontramos ante un concepto polifacético. Así, las dimensiones 

que representan los diferentes aspectos y facetas de la DSE son las representadas en 

la figura 2. Se trata de un constructo con siete dimensiones y con un instrumento de 

medición (cuestionario) compuesto por seis subescalas (DS1 – Apoyo institucional a la 

enfermería; DS2 – Ambiente relacional/Autonomía profesional; DS3 – Características 

de los pacientes/Carga laboral; DS4 – Equilibrio de competencia/Supervisión de los 

cuidados; DS5 – Seguridad en el trabajo; DS6 – Formación continua) y una variable de 

ítem único (Tasa de utilización de HCN). Para medir esta última, nuestra opción se 
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centra en la orientación portuguesa, es decir, se recurre al cálculo de HCN con base 

en las fórmulas de la DGS (2011). De este modo, son veintisiete los ítems que 

estructuran las subescalas, y se encuentran divididos de la siguiente forma: 

DS1 – 5 ítems; DS2 – 6 ítems; DS – 3-4 ítems; DS4 – 4 ítems; DS5 – 5 ítems; DS6 – 3 

ítems. 

 
i.v.ii  II Parte (2.º momento) 

De la población 

Respondieron 223 enfermeros (56%), de los cuales el 73,1% son mujeres, el 99% 

tiene contacto regular y directo con los pacientes y el 83,4% pertenece a hospitales 

públicos. En relación a la experiencia profesional, el 83,6% trabaja hace más de 2 

años en la institución y el 75,1% en los respectivos servicios/unidades 

 

De la psicometría de los instrumentos de investigación 

El coeficiente alfha de Cronbach para la totalidad de los ítems de la DSE presenta un 

valor fuerte de .872. Asimismo, el coeficiente Split-half muestra un valor de .829 y el 

coeficiente de Spearman-Brown un valor de .838. 

En cuanto al alfha de Cronbach, eliminado cada uno de los ítems, los valores son 

igualmente adecuados y considerables, localizándose entre .862 y .878 (cuadro 8). 

El análisis, en función de las dimensiones, muestra una asociación estadísticamente 

significativa (p<.05) entre todas las dimensiones (tabla 2), y los valores presentados 

son, en general, moderados (>.300 e <.690), lo que indica que son sensibles a 

aspectos del mismo constructo, no muestran redundancias (Pestana & Gageiro, 2005) 

y revelan una capacidad discriminativa frente al constructo (Moreira, 2009).  

El alfha de Cronbach (tabla 4) presenta en cinco dimensiones valores modestos, pero 

aceptables (>,60) (Pestana & Gageiro, 2005), y en una un valor cuestionable (.58), lo 

qual no resulta extraño, teniendo en cuenta el reducido número de ítems de esta 

subescala (ídem). 

Aunque el proceso se realice con base en un número fijo predeterminado de factores 

(6) (determinación a priori), el análisis factorial efectuado permite confirmar esa 

propuesta, puesto que muestra seis factores con valor propio (raíces latentes) superior 

a 1 y que explican el 52,29% de la varianza (cuadro 9). Existe un equilibrio relativo 

entre la explicación que cada factor aporta para esa varianza. 

Con una estructura de factores casi superponible a la propuesta teórica (rotación 

Varimax) e interpretables a la luz de esta, fue necesario realizar algunos ajustes 

puntuales a través de la selección de variables con pesos similares en más de un 
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factor para, así, hacer coincidir los ítems ligados a cada factor con la estructura 

definida a priori (cuadro 10). 

Los resultados obtenidos garantizan la validez del contenido, del constructo y de la 

consistencia interna del cuestionario DSE (construido a priori).  

Para analizar la validez PRC como constructo unidimensional procedemos a realizar 

un análisis de la correlación entre los ítems y de la relación de cada uno con el 

constructo latente, o sea: 

A partir del análisis de la matriz de correlaciones (anexo 7), se detectaron dos ítems 

(c204 y c23) con un elevado número de correlaciones no significativas (p>.05) o, aun 

significativas (p<.05), con valores muy próximos a cero. El ítem c23 presenta dos 

correlaciones de señal negativa. Los restantes valores son relativamente homogéneos, 

presentando, en general, correlaciones fuertes y estadísticamente significativas. 

En lo que respecta a la relación de cada ítem con el total de la escala (ítem-total) y el 

índice de consistencia interna, los valores se presentan en el cuadro 11. 

Asimismo, en este caso, los ítems c20 y c23 destacan porque presentan las únicas 

correlaciones inferiores a .300. 

Frente a estos resultados, decidimos eliminar los ítems c20 y c23 y mantener los datos 

de los restantes ítems, que definen un cuadro de compatibilidad con los presupuestos 

de la unidimensionalidad expuestos (Moreira, 2009, p. 388).  

De este modo, considerando que la escala es unidimensional, el cuestionario queda 

constituido por 23 ítems (anexo 8). El valor global para la PRC tiene como puntuación 

máxima 230 puntos, equivalente a la percepción de menor riesgo clínico, y como 

puntuación mínima 23 puntos, lo que corresponde a la percepción de mayor riesgo 

clínico. 

En cuanto a su consistencia interna, la escala, tal como acaba de ser propuesta, 

presenta un valor significativo de alfha de Cronbach .92.  

 

El análisis del comportamiento psicométrico de la subescala «Job Satisfaction» del 

Safety Attitude Questionnaire – SAQ (Sexton et al., 2006) presenta indicadores de 

buena consistencia interna (alfha de Cronbach=.85) para el total de la escala y valores 

igualmente sólidos, excluyendo cada uno de los ítems (tabla 6). A estos datos se 

suman las correlaciones ítem-total sin ítem, y las correlaciones bivariadas entre ítems 

(tablas 6 y 7) que muestran, en ambos casos, valores moderados o altos. 

                                                        

 
4
 La nomenclatura presentada (c20) se refiere a la identificación de la variable en el instrumento utilizado 

en el estudio previo, que agrupa solo los instrumentos sometidos a un análisis psicométrico antes del 
estudio final. Esta opción, contrariando las referencias utilizadas hasta el momento, tiene que ver con el 
hecho de que esta escala ha sufrido alteraciones en algún momento.  
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i.v.iii III Parte 

De la muestra final 

La muestra del estudio (cuadro 15) está constituida por 927 enfermeros (12,99% del 

total), mayoritariamente del sexo femenino (75,9%) y con una edad inferior a 40 años 

(60%) (m=37,2; dp=9,02). La gran mayoría (84,9%) trabaja en el sector público (SNS) 

y el número más significativo de participantes (45,6%) proviene de los hospitales del 

distrito, seguidos de los hospitales universitarios (23,6%). Asimismo, pertenecen, 

sobre todo, a las categorías de «enfermero graduado» (43,8%) y «enfermero» (31%) 

y, la casi totalidad de los incluidos (97,4%) tiene contacto directo y regular con 

pacientes durante el desempeño de sus funciones, un poco por todas las tipologías de 

servicios, aunque destacan con mayores porcentajes los servicios de medicina y 

cirugía, con el 20,1% y el 18,1% respectivamente. 

En relación a la experiencia profesional en la institución, para el 86,6% es igual o 

superior a 3 años, y en el respectivo servicio/unidad es igual o superior a 3 años para 

el 76,1% de los participantes.  

 

De la psicometría de la CSD 

La observación de las medias, que varían entre 2,39 (a16) y 4,09 (a1), y de las 

desviaciones típicas (cuadro 16) confirma la existencia de una relativa centralidad de 

los datos.  

El coeficiente alfha de Cronbach para la totalidad de los ítems fue de .923 y el 

coeficiente split-half .827. 

En relación a la consistencia interna de cada uno de los factores, los valores (tabla 8) 

varían entre .92 (D4) y .54 (D11). Comparada con los resultados obtenidos en el 

estudio original (Sierra & Nova, 2004), en algunos internacionales (Saturno, 2008; 

Smith, 2008) y en los estudios nacionales (Fernandes, 2009; DGS, 2011), observamos 

que (tabla 9): 

- todos coinciden en la dimensión con menor coeficiente – D11 (Efectivos/Recursos 

Humanos);  

- en todos, el factor D4 (Frecuencia de notificación de EA) aparece con el alfha de 

Cronbach más elevado. 

Las correlaciones entre las dimensiones del HSPSC y entre estas y el grado de 

seguridad del paciente atribuido a los respectivos servicios (GSD) son, en general, 

moderadas (tabla 10). Solo se exceptúan las bajas correlaciones que D11 (Efectivos/ 

Recursos Humanos) presenta con D4 (Frecuencia de notificación de EA) (r=.122) y 
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con D7 (Comunicación y Feedback sobre el error) (r=.179) y la evidenciada entre D4 y 

D2 (Trabajo en equipo en las unidades) (r=.164). 

 

De la cultura de seguridad del paciente 

Para el análisis descriptivo y la interpretación de los resultados, siguiendo las 

indicaciones de los autores del HSPSC (Sorra y Nieva, 2004), consideramos como 

principal indicador de análisis el porcentaje de respuestas positivas combinadas 

(prepe) para cada una de las dimensiones y de los respectivos ítems. 

De los 42 ítems (gráfico 5), indicadores de la cultura de seguridad del paciente, solo 4 

(a1, a3, a4, a22) presentan un nivel muy bueno, mostrando un prepe ≥ 75% (gráfico 

5). La «ayuda entre profesionales en los respectivos servicios/unidades» (a1) aparece 

como el indicador más fuerte de la CSD (prepe=88%). En el intervalo entre el 50% y el 

75%, configurándose como «oportunidad de mejora», se localizan 14 ítems. En estos 

destacan el ítem a6 que, con un score del 73%, se sitúa muy próximo al nivel muy 

bueno y, de forma menos positiva, los ítems a10, a11, a25, a29 y b6 que, con un 

prepe inferior al 55%, se localizan muy próximos al límite negativo. Los restantes 24 

ítems (a2, a5, a8, a9, a12, a14, a15, a16, a17,a18,a19, a21, a23, a24, a26, a30, a31, 

a32, b1, b4, b5, b7, b8, b9) se presentan como indicadores «críticos/problemáticos», al 

mostrar un valor porcentual positivo inferior al 50%. Asimismo, destacan como 

indicadores más críticos: el hecho de que los profesionales están «preocupados por si 

los errores que cometen quedan registrados en su expediente personal» (a16) 

(prepe=12%) y el sentimiento que tienen de que «cuando se notifica un 

evento/incidencia parece que es la persona la que es el objeto de atención y no el 

problema en sí» (a12) (prepe=22%). Los resultados se traducen necesariamente en un 

cuadro igualmente negativo cuando analizamos el prepe por dimensión (gráfico 6). En 

efecto, de las 12 dimensiones 8 se presentan críticas/problemáticas con prepe<50% 

(D1, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12). Además, de las restantes 4 ninguna aparece 

como aspecto «fuerte», o sea, con prepe>75%, a pesar de que el 

«trabajo/cooperación en equipo en las unidades» (D2) presente un score próximo a 

ese nivel (prepe=73%). 

La «respuesta no punitiva al error» (D5) es el factor más crítico (prepe=20%) de la 

CSD, inmediatamente seguido del «apoyo de la administración/dirección a la SD» 

(D10) (prepe=24%) y de la «frecuencia de notificación de EA» (D4) (prepe=28%). 

En el gráfico 7 se pueden observar las discrepancias significativas entre prepe de 

ítems de una misma dimensión. 

Por ejemplo, en relación a la «comunicación abierta» (D6), el ítem b2 («los 

profesionales hablan libremente, si observan que algo afecta negativamente a los 
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cuidados del paciente»), con prepe=65%, difiere sustancialmente de b4 con 

prepe=30% y de b6 con prepe=51%.  

Otro caso de divergencia se observa en el «aprendizaje organizacional y mejora 

continua» (D8), donde el ítem a9 («en mi servicio/unidad, los errores llevan a cambios 

positivos») aparece como un indicador «crítico/problemático» (49%), contrastando con 

los otros dos ítems (a6 y a13), que presentan un elevado valor de prepe, el 73% y el 

67% respectivamente. 

Por último, en la dimensión «expectativas de las jefaturas y promoción de la SD» (D9) 

resalta la disparidad entre a22 («mi superior jerárquico presta atención a los 

problemas relacionados con la seguridad del paciente que ocurren de forma 

repetida»5) y los restantes ítems (a19, a20, a21). Esta diferencia destaca, sobre todo, 

porque el primero (a22) se presenta como un indicador de la CSD de nivel muy bueno 

(prepe=75%), mientras que a19 (47%) y a21 (48%) aparecen como 

críticos/problemáticos. 

Cuando se les desafía a que atribuyan un grado a la seguridad del paciente en su 

servicio/unidad, el 5,8% de los participantes no lo hizo, el 42,7% admitió que era 

«aceptable», el 10,3% consideró que era «muy baja/baja» y el 41,1% la clasificaron 

como «muy buena/excelente» (gráfico 8).  

Aunque esta evaluación difiera poco entre las diversas tipologías de hospitales, 

sobresale el hecho de que los hospitales centrales son los únicos que presentan un 

prepe positivo (51,5%). 

En lo que respecta al GSD atribuido por las diferentes categorías profesionales, se 

registra una convergencia de datos (gráfico 10). A pesar de ello, la categoría 

profesional de inicio de carrera (enfermero) es la que atribuye una clasificación más 

moderada, con un prepe=40,4% y 12,5% que califica la SD como «baja/muy baja». 

La clasificación es menos negativa por parte de los grupos etarios más elevados: «40-

49 años» y «> 50 años» (gráfico 11). 

En relación a los porcentajes de enfermeros en función del número de EA notificados 

en el último año (gráfico 12), una significativa mayoría (81,6%) no efectuó ninguna 

notificación durante este periodo, el 13,7% notificó «1 a 2» y una minoría (4,7%) 3 o 

más eventos/incidencias en los últimos 12 meses.  

 

 
De la CSD, DSE, PRC y SGT en función de las variables socioprofesionales  

                                                        

 
5
 Por tratarse de un ítem presentado en el cuestionario de forma invertida (reverse-worded), para facilitar 

la interpretación, aquí se presenta con la inversión eliminada. 
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De los resultados más significativos, destacamos el tiempo de experiencia en la 

institución y el tipo de institución como variables en función de las cuales un mayor 

número de dimensiones de la CSD presenta diferencias estadísticamente significativas 

(cuadro 63). 

Las dimensiones que presentan un mayor número de diferencia de medias 

significativas son el «apoyo de la administración/dirección a la SD» (D10) y los 

«efectivos/recursos humanos» (D11), difiriendo en función de 6 de las 8 variables que 

se estudian. 

Las dimensiones con menor número de diferencias significativas (2 de las 8 variables) 

son D3, D5 y D12 (cuadro 63). 

Asimismo, es importante destacar el hecho de que la «respuesta no punitiva al error» 

(D5) no presenta diferencias significativas en función de las variables institucionales 

(tipos de servicio, hospital y sector empresarial). 

Por último, la situación contractual es la variable a partir de la cual la CSD difiere 

menos. 

En lo que respecta a la DSE (cuadro 64), la prueba de Kruskal-Wallis y ANOVA, según 

el tipo de servicio/unidad, sugiere una diferencia significativa en todas las 

dimensiones. Asimismo, se observa un resultado semejante para la tipología de 

hospital, si exceptuamos la «formación continua» (DS6) que, como dimensión de la 

DSE, parece no diferir en función de esta variable. El sector empresarial solo presenta 

significación en la diferencia de medias en el «apoyo institucional a la enfermería» 

(DS1) (KW p=.007) y en las «condiciones de seguridad en el trabajo» (DS5) (KW 

p=.022). 

La prueba de Kruskal-Wallis sugiere la no existencia de significación estadística en la 

diferencia de las medias de la SGT en función de la categoría profesional, la situación 

contractual y el sector empresarial. Para todas las otras variables se registraron 

diferencias estadísticas.  

A su vez, a excepción de la categoría profesional y de la situación contractual, la PRC 

difiere significativamente en función de las restantes variables.  

 

De la asociación e importancia de las variables socioprofesionales e 

institucionales en relación a la DSE 

A excepción de la asociación moderada (r=.298; p<.001) entre el tipo de 

servicio/unidad y la TxHCN, todas las otras correlaciones con significado estadístico 

entre las dimensiones de la DSE y las variables institucionales son bajas (tabla 20).   
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El sector empresarial es, de las tres variables, la que presenta menor número de 

correlaciones con significación: Apoyo institucional a la enfermería (DS2) (r=106; 

p=.002) y condiciones de seguridad en el trabajo (r=.072; p=.032).  

El equilibrio de competencias y supervisión de cuidados (DS4) es la única dimensión 

en la que no se observa ninguna correlación significativa con las variables 

consideradas. 

El modelo soportado por la regresión multivariada (enter), teniendo como 

independientes las variables institucionales y como dependiente cada uno de los 

factores de la DSE, sugiere coeficientes de determinación (r2) bajos o incluso 

residuales, lo que significa que esas variables tienen un poder bajo de explicación de 

la varianza de las dimensiones de la DSE (figura 5). El sector empresarial no produce 

efecto sobre ninguno de los aspectos de la DSE, y la varianza del equilibrio de 

competencias/supervisión de cuidados (DS4) no encuentra explicación en estas tres 

variables. En este análisis, el mayor peso (β=.301) lo ejerce el tipo de servicio/unidad, 

sobre la TxHCN, lo que explica el 9,4% de su varianza. 

 

De la asociación e importancia de las dimensiones de la DSE y las variables 

socioprofesionales e institucionales en relación a la PRC 

Todas las dimensiones de la DSE se correlacionan de forma significativa (p<.001) y 

positiva con la PRC, a excepción de la TxHCN (r=.088; p=.144) (tabla 21). 

El modelo explicativo sugiere la inexistencia de poder predictivo de las características 

profesionales e institucionales sobre la PRC. Con todo, reserva a la DSE un elevado 

poder de explicación de la varianza (r2=.532), apareciendo como primer predictor el 

ambiente relacional y la autonomía (DS2), lo que explica el 42,1%, seguido del 

equilibrio de competencias/supervisión de cuidados (DS4), con el 6,6%; la seguridad 

en el trabajo (DS5) 3,0%; la formación continua (DS6) 1,1% y, por último, las 

características de los pacientes/carga laboral, que añaden el 0,4% al total de la 

explicación (cuadro 66). 

 

De la asociación e importancia de las dimensiones de la DSE, de la PRC y las 

variables profesionales/institucionales en relación a las dimensiones de la CSD 

En general, las dimensiones de la DSE se correlacionan significativamente (p<.001) 

con las doce dimensiones de la CSD, a excepción de la TxHCN, que solo muestra 

asociación estadística con D11 (efectivos/recursos humanos) (p<.001; r=.265) y D12 

(percepción general de la seguridad del paciente) (p=.001; r=.189).  Las correlaciones 

presentadas por DS3 (características de los pacientes/carga laboral) y DS6 (formación 

continua) son, en general, bajas (<.200). 
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A su vez, la PRC presenta una correlación estadísticamente significativa (p<.001), en 

general moderada, con todas las dimensiones de la CSD.    

La PRC aparece como la variable que más influye, haciendo efecto en 10 de las 12 

dimensiones de la CSD, cuatro de las cuales presentan mayor poder de aclaración de 

las respectivas varianzas. A esta le sigue el equilibrio de competencias/supervisión de 

cuidados (DS4), que demuestra influir en 9, el ambiente relacional/autonomía 

profesional de la enfermería (DS2) en 8, y el apoyo institucional a la enfermería (DS1), 

con impacto en 7 aspectos de la CSD. Estas tres dimensiones surgen, cada una por sí 

misma, como principales predictores en dos de esos factores. 

Sin un papel predominante en ninguno, pero con la capacidad de influir en la mayor 

parte de ellos (7) aparece DS5 (condiciones de seguridad en el trabajo).  

Con una menor capacidad para influir en la CSD, en los análisis multivariados, surgen; 

las características de los pacientes/carga laboral (DS3), que, a pesar de hacer sentir 

su peso solo en cuatro dimensiones, es la principal predictora en dos; la formación 

continua (DS6), que contribuye en cuatro; la TxHCN, que aporta un efecto solo en dos 

dimensiones. 

Los submodelos con coeficientes de determinación más bajos están relacionados con 

D4 (frecuencia de notificación de EA) (r2=.149) y D5 (respuesta no punitiva al error) 

(r2=.147). El mayor poder de aclaración recae sobre D12 (percepción general de la 

SD) (r2=.423). De manera global, este conjunto de variables (PRC, DSE y socio-

profesionales e institucionales) presenta coeficientes apreciables de determinación de 

la CSD.  

 

Constatamos que, tras el análisis de relaciones causales y efectos totales (path 

analysis) en los submodelos de la CSD (cuadro 80), la PRC pierde la hegemonía en 

las cuatro dimensiones en las que mostró ser la principal predictora, aunque mantiene 

poder explicativo en las mismas 10 dimensiones. 

Ese peso se transfiere equitativamente al equilibrio de competencias y supervisión de 

cuidados (DS4) y al ambiente relacional/autonomía profesional (DS2) que, por la 

fuerza de su efecto indirecto (influencia sobre la PRC), cada una pasa a asumir la 

primacía en el poder de aclaración de 4 dimensiones de la CSD, mostrándose así 

como las más influyentes de la cultura de seguridad del paciente.  

 

De la asociación e importancia de las dimensiones de la CSD, DSE y las 

variables profesionales/institucionales en relación a la Satisfacción General en el 

Trabajo 
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Todas las correlaciones entre las dimensiones de la CSD y la SGT son 

estadísticamente significativas (p<.001) y en grado moderado. Con las asociaciones 

más elevadas aparecen: (D8) aprendizaje organizacional y mejora continua de la SD 

(r=.547); (D9) expectativa de la jefatura y promoción de la SD (r=.531);  (D10) apoyo 

de la administración a la SD (r=.511). Con los valores inferiores aparecen: (D11) 

efectivos/recursos humanos (r=.371), y  (D4) frecuencia de notificación de EA (r=.301). 

En cuanto a las dimensiones de la DSE, todas se relacionan de forma positiva y 

estadísticamente significativa (p<.001) con la SGT (tabla 109), a excepción de la 

TxHCN, que es significativa con p=.045. La TxHCN (p=.045; r=.115) y las 

características del paciente/carga laboral (DS3) (p<.001; r=.271) presentan los 

coeficientes más bajos.  

El modelo obtenido para la explicación de la SGT muestra como primera predictora el 

apoyo institucional a la enfermería (DS1), capaz de explicar el 42,0% de su varianza. A 

esta le siguen, según el coeficiente de determinación (r2): el ambiente relacional y la 

autonomía profesional de la enfermería (DS2), que añade el 10,0%; el equilibrio de 

competencias/supervisión de los cuidados (DS4), con el 3,6%; el aprendizaje 

organizacional y la mejora continua de la SD (D8), con el 2,0%; la seguridad en el 

trabajo (DS5), que contribuye con el 1,1% más; el trabajo en equipo en las unidades 

(D2), con el 0,7%; las expectativas de las jefaturas y la promoción de la SD (D9), que 

aporta el 0,5%; la formación continua (DS6), con el 0,3%; y, por último, el tipo de 

institución, con el 0,2%. 

Mediante un path analysis (ET=ED+EI) para complementar las regresiones (enter y 

stepwise), el modelo (figura 20) define, por orden decreciente, los siguientes efectos 

sobre la SGT: apoyo institucional a la enfermería (D1) .304; equilibrio de competencias 

y supervisión de los cuidados (DS4) .214; ambiente relacional y autonomía profesional 

(DS2) .196; condiciones de seguridad en el trabajo (DS5); trabajo en equipo en las 

unidades (D2) y aprendizaje y mejora continua de la SD (D8), ambas con .103; 

expectativas y acciones de las jefaturas en la promoción de la SD (D9) .095; formación 

continua (DS6) .073, y por último, el tipo de institución, con .055.  

 

i.vi DISCUSIÓN 

 
De la muestra 

Los datos relativos a la muestra final se enmarcan dentro de las referencias y 

descripciones recogidas con la búsqueda bibliográfica (OE, 2011; Queirós, 2005), 

reforzando la idea de la representatividad de la muestra. Las características 

«mayoritariamente femenina» (75,9%) y «relativamente joven» (el 60% por debajo de 
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los 40 años) concuerdan con los datos observados para el total de los profesionales en 

actividad en Portugal6 7.  

Asimismo, la pirámide jerárquica funcional identificada se aproxima a los datos 

relativos al total de los enfermeros portugueses8. 

El desempeño y la experiencia profesional de los enfermeros que participan en el 

estudio permiten suponer la existencia de un conocimiento profundo y una apreciable 

capacidad de análisis crítico sobre los respectivos lugares de trabajo y culturas 

institucionales de trabajo, presupuestos fundamentales para la realización del estudio.   

 

DE LA DOTACIÓN SEGURA EN ENFERMERÍA 

 

De los niveles de la Dotación Segura en Enfermería 

La dotación de enfermeros identificada está medianamente comprometida con su 

misión aseguradora, ya que los aspectos de la DSE presentan valores poco positivos. 

Identificamos un déficit significativo en las HCF, con un valor medio de la TxHCN que 

ronda la cifra de 0.73 (73%). Este valor se compara con los datos identificados en los 

informes del Ministerio de Sanidad de Portugal (1999, 2007, 2011). Es importante 

recordar que los estudios anteriores sobre CSD (Saturno, 2008; DGS, 2011; 

Fernandes & Queirós, 2011) identifican, en general, los efectivos/recursos humanos 

como un aspecto problemático. 

De todos los indicadores de la DSE, el más fuerte (m=4.12; dp=.721) pertenece al 

ámbito de la formación continua (DS6), identificándose un número muy significativo de 

profesionales (83,6%) que afirman que «invierten en su formación y en la mejora de su 

desempeño» (f5) con mucha frecuencia. Este dato confirma la aceptación, tal como 

indican Durham et Alden (2008), de que los programas de formación continua son 

instrumentos fundamentales para mejorar los conocimientos, competencias y 

habilidades para promover unos cuidados de calidad. De hecho, todos los años, un 

elevado número de enfermeros se inscribe en escuelas y centros de formación para 

actualizar, perfeccionar o adquirir habilidades y competencias especializadas (Cao et 

al., 2009; OE, 2010).  

El segundo mejor score pertenece al ambiente relacional y a la autonomía profesional 

de los enfermeros (DS2), destacando la opinión positiva en relación a la existencia de 

                                                        

 
6
 Según la OE (2011), en diciembre de 2010, de los enfermeros inscritos el 81,3% eran mujeres. En un 

estudio nacional sobre burnout en el trabajo y conyugal de los enfermeros portugueses (Queirós, 2005), la 
distribución de la población era: el 79,2% del sexo femenino y el 20,3% del sexo masculino. 
7
 En los registros de la OE (2011), en diciembre de 2010, el 61% de los enfermeros tenía una edad inferior 

o igual a los 40 años. 
8
 En la misma fuente (OE, 2011) se observa el 17,05% de especialistas y el 2,06% de enfermeros que 

desempeñan funciones de gestión. 
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comportamientos disruptivos entre profesionales clínicos (f19). Este tipo de fenómeno 

no se observa con mucha frecuencia (m=3.79;dp=.933), sin embargo, puesto que está 

presente en los servicios, merece la mayor atención pues, tal como indican Rosenstein 

& O’Daniel (2008), incluso con un porcentaje pequeño puede tener un profundo efecto 

en la seguridad del paciente, la calidad y la reputación del atendimiento, la moral de 

los profesionales y la percepción del paciente y la familia.  

La correlación positiva y elevada (p<.001; r=.571) entre el equilibrio de 

competencias/supervisión de los cuidados (DS4) y la percepción del riesgo clínico 

significa que cuanto mejor sea este, menor es el nivel de existencia de riesgos 

clínicos. Los scores observados no son lo suficientemente altos para permitirnos inferir 

si existe una observancia del equilibrio y la supervisión que pueda contribuir a la 

reducción de riesgos potenciales.  

Asimismo,  las condiciones de seguridad en el trabajo (DS5), a pesar de tener valores 

medios positivos, no garantizan las contribuciones necesarias para hacer que la 

dotación de enfermeros sea más segura.  

Las elevadas cargas de trabajo en los servicios/unidades (f13) (m=2.32;dp=.923), la 

enorme diversidad, frecuencia y complejidad de los cuidados e intervenciones de 

enfermería necesarias (f18) (m=2.27;dp=.860), así como la difícil previsión de la 

influencia de los pacientes con un elevado grado de dependencia de cuidados de 

enfermería (f14) (m=2.35;dp=.989) hacen que las características de los 

pacientes/carga laboral (DS3) sea la única dimensión de la DSE con una valoración 

verdaderamente negativa. A ello se añade la (m=2.76;dp=1.026) existencia de 

diversas presiones que llevan a la reducción del tiempo pasado con los pacientes en la 

prestación de cuidados directos (f20).   

De igual modo, el apoyo institucional a la enfermería (DS1) es, en algunos aspectos, 

pobre. La mayoría de los enfermeros no siente que la institución esté haciendo frente 

de manera constructiva a los problemas personales ni motivándolos (e3) 

(m=2.41;dp=.961). Tampoco sienten que su esfuerzo o pericia se midan, se 

reconozcan ni se compensen adecuadamente (e9) (m=2.07;dp=.983). Además, los 

profesionales no sienten mucho el compromiso del hospital (m=2.65; dp=1.009) con 

los enfermeros y la enfermería (e4). 

 

De la DSE en función de las variables institucionales 

Los tres factores institucionales en análisis (sector empresarial, tipo de institución y 

tipología del servicio) diferencian con significado estadístico (Kruskal-Wallis) algunas o 

todas las dimensiones de la DSE. 



46 
 

Los hospitales de tipo «universitario» poseen las medias más bajas en todos los 

factores (cuadro 20), lo que supone una observancia más pobre de los aspectos de la 

DSE. A su vez, al registrar cuatro de las medias más elevadas (DS2; DS3; DS4, DS6), 

los hospitales centrales son el tipo de hospital donde se observan mejores indicadores, 

lo que significa que se presta una mayor atención a los aspectos de la DSE. Las 

diferencias encontradas son estadísticamente significativas para todas las 

dimensiones, a excepción de la formación continua (DS6) (p=.345). 

La tipología del servicio/unidad diferencia (K-W) los factores de la DSE. A excepción 

del apoyo institucional a la enfermería (DS1), más sentido por los profesionales de la 

categoría «otros», son los enfermeros de las UCI y BO los que mejor clasifican los 

diferentes aspectos de la dotación segura. El ambiente relacional/autonomía 

profesional (DS2) y las condiciones de seguridad en el trabajo (DS5) se perciben mejor 

en la UCI, mientras que la sobrecarga laboral/características del paciente (DS3) y el 

equilibrio de competencias/supervisión de los cuidados (DS4) se aprecian mejor en los 

BO. Con clasificaciones opuestas a estas, aparecen los servicios de medicina y 

ortopedia, que registran los valores medios más bajos: ortopedia (DS1, DS2, DS5) y 

medicina (DS3, DS4); a excepción de la formación continua (DS6), cuyo valor más 

bajo se registra en urgencias. 

Esta lectura concuerda con la opinión mostrada por los enfermeros sobre los 

efectivos/recursos humanos (D11) en relación a la CSD, ya que, también ahí, las UCI 

son una excepción a la regla, pues clasifican los efectivos/recursos humanos (D11) 

como un aspecto que necesita ser mejorado (prepe=52%) y no como 

crítico/problemático; un hecho que ocurre en todos los servicios, en particular en los de 

medicina (prepe=28%) y ortopedia (prepe=27%).  

La TxHCN es deficitaria en cualquiera de las categorías de hospitales. Ese déficit es 

mucho mayor en los hospitales universitarios y en la categoría «otro», con el 60% y el 

59% de TxHCN respectivamente, que en los hospitales centrales, donde la tasa de 

prestación de HCN ronda el 85%. Comparado con los hospitales universitarios, el 

panorama de los hospitales del distrito es menos negativo (77%).  

En cuanto al tipo de servicio, las unidades de cuidados intensivos son los servicios con 

mejor provisión de recursos humanos, lo que supone una excepción a la regla, pues 

presentan un ligero superávit en la TxHCN (m=1.07; dp=0.239) y en el déficit de ETC 

(m=-0.10;dp=0.25). En el extremo opuesto aparecen los servicios de medicina como 

los más deficitarios en la prestación de HCN (m=.49;dp=.09), seguidos de los servicios 

de ortopedia (m=.65;dp=.10). 

En suma, la dotación segura de enfermeros difiere según las variables institucionales 

que se estudian, lo que nos permite confirmar la hipótesis 1.2. (H1.2) 
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Del modelo de la DSE a partir de las variables institucionales 

Aunque la diferencien, estas variables, cuando se combinan en un modelo explicativo, 

muestran una baja capacidad de explicación de la varianza de la DSE, con la 

particularidad de que el sector empresarial no produce ningún efecto. Esa variación 

depende de otros factores presentes y no de estas variables en sí mismas.  

La variación del «equilibrio de competencias y supervisión de cuidados» (DS4) no 

encuentra explicación en estas variables y solo las «características de los 

pacientes/sobrecarga de trabajo» (DS3) se ve influida de manera simultánea por el 

tipo de institución y la tipología del servicio/unidad (figura 5). Es importante destacar la 

existencia de una ligera predicción (9,4%) para que la TxHCN dependa del tipo de 

servicio/unidad. 

 

DE LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO CLÍNICO 

 

De los niveles de percepción del riesgo clínico 

De los datos obtenidos resulta una percepción del riesgo clínico, en general, positiva 

(m=153.54; dp=30.526), que corresponde a una clasificación media de 6,70 (escala de 

1 a 10). Sin embargo, permiten inferir también que existe un nivel significativo de 

riesgos clínicos, ya que de los 23 indicadores incluidos en la escala unidimensional, 

solo 8 presentan una clasificación igual o superior a 7. 

Con base en estos resultados, suponemos que existen: unos niveles más bajos de 

riesgo clínico en el ámbito de la ejecución/gestión terapéutica, tanto en lo que respecta 

a la seguridad con reglas procesuales y procedimentales, como al comportamiento 

profesional y a la «medicación» en sí misma, y una insuficiente implicación e inclusión 

de los pacientes en su proceso de transición salud-enfermedad, siendo ejemplo de 

esto el grado con que, en los servicios, «los pacientes reciben información completa y 

adecuada sobre sus problemas de salud y sobre el plan de asistencia» (g9) (m=5.69; 

dp=2.104) y el hecho de que los servicios no «disponen de espacios adecuados para 

informar a los pacientes y familiares» (g2) (m=4.40; dp=2.514). 

Hoy en día, existe un consenso sobre la idea de que la coresponsabilidad y la 

implicación del paciente y la familia en todo el proceso son aspectos que garantizan la 

seguridad (Judson et al, 2013), pueden ayudar a identificar áreas donde hay mayores 

riesgos de eventos adversos evitables (Rathet et al, 2013) y mejorar la experiencia del 

paciente, su seguridad y los resultados clínicos (DiGioia et al, 2013). 

A pesar de que el número de aspectos negativos o menos positivos es bajo, el 

carácter sistémico y la influencia que las diferentes facetas del riesgo clínico ejercen 
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entre sí (DGS, 2011) hacen suponer la existencia de problemas relacionados con: la 

gestión clínica, los recursos y la gestión organizativa, los procesos y procedimientos 

clínicos, los dispositivos y equipamientos médicos, los comportamientos, las 

infraestructuras, los edificios, las instalaciones y los accidentes de los pacientes. 

 

De la PRC en función de las variables socioprofesionales e institucionales 

Los enfermeros más jóvenes (<29 años) demuestran una percepción peor, lo que para 

estos significa una mayor existencia de riesgos clínicos. A este respecto, son los 

enfermeros mayores (>50 años) los que identifican niveles inferiores de existencia de 

riesgos clínicos. Con todo, la correlación de la edad con la PRC, aunque es 

significativa, es baja (r=.100). 

La categoría profesional no diferencia de forma estadísticamente significativa la forma 

en la que se percibe el riesgo clínico.  

Las diferencias estadísticas (K-W) sobre el tiempo de experiencia, tanto en la 

institución como en el servicio/unidad, se revisten de una particular curiosidad, ya que, 

en ambos casos, son los profesionales con un tiempo de experiencia inferior a 1 año 

los que tienen una mejor perspectiva sobre el riesgo clínico, contrastando con los 

grupos inmediatos («1a2 años» y «3a7 años»), que muestran una posición menos 

favorable y una mayor existencia de riesgo clínico. La idea de que es necesario un 

periodo de prueba tutelado para que el ejercicio profesional sea pleno (Benner, 2001; 

Scott, 2008; OE, 2010) puede tener en estos datos alguna base. El hecho de que 

aparezca la perspectiva más crítica entre los 1 y 7 años de experiencia, 

inmediatamente después de la que es la perspectiva más positiva, observada durante 

el primer año de experiencia, puede tener su razón de ser en la ausencia de un 

conocimiento más cabal, profundo y crítico sobre los diferentes factores de riesgo 

clínico. La falta de experiencia y el poco conocimiento sobre la cultura organizativa, las 

normas de funcionamiento, las metodologías de trabajo, las reglas y los 

procedimientos protocolarios o la insuficiencia de competencias apropiadas para un 

determinado contexto clínico pueden impedir que los recién admitidos identifiquen los 

riesgos clínicos con la misma dimensión y profundidad. A pesar de ello, esta 

capacidad puede cambiar tras un periodo de integración. Asimismo, es importante 

admitir que concentrarse más en su propia práctica individual en el momento de 

responder, y no tanto en el contexto y la cultura organizativa, puede influir mejor en la 

perspectiva sobre los riesgos clínicos.   

El tipo de institución diferencia de forma significativa (K-W) la percepción del riesgo 

clínico, pues los hospitales universitarios presentan una mayor existencia de riesgos 

clínicos y los enfermeros de los hospitales centrales muestran una opinión más 
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favorable sobre el nivel de riesgo clínico que allí existe. Asimismo, para el tipo de 

servicio/unidad, la diferencia entre medias es estadísticamente significativa (K-W), 

pues los profesionales de las UCI y BO tienen una mejor apreciación del riesgo clínico, 

contrastando con los enfermeros del servicio de medicina y de los servicios de 

urgencia, cuya percepción sugiere una mayor existencia de riesgos clínicos.  

La PRC es mejor (menor existencia de riesgo clínico) en los servicios de UCI y BO de 

los hospitales centrales. Los enfermeros recién admitidos (experiencia <1 año) en la 

institución y/o en los servicios, y aquellos que tienen +50 años de edad son los más 

optimistas frente a la existencia de riesgos clínicos.  

Un periodo de integración y adaptación de un año cambia la perspectiva que los 

enfermeros tienen sobre el grado de existencia de riesgos clínicos. 

En relación a todo esto, destacamos que la PRC difiere en función de las variables 

socioprofesionales e institucionales, lo que nos lleva a confirmar la hipótesis 1.3. 

(H1.3). 

 

Del modelo de la PRC a partir de la DSE y de las variables socioprofesionales e 

institucionales 

Las correlaciones, estadísticamente significativas, entre las variables 

socioprofesionales e institucionales y la PRC son muy bajas (<.100) (tabla 22) y 

cuando se combinan en un modelo de regresión múltiple, muestran un efecto muy bajo 

(r2=.029) sobre esta. 

A su vez, todas las dimensiones de la DSE, a excepción de la TxHCN, se 

correlacionan positiva y significativamente con la PRC. Atendiendo al presupuesto 

teórico de que la percepción es la base de la aceptación del riesgo (Renn, 1998; 

Slovic, 2001; Ziker, 2003; Bijker, 2006; Fonseca et al., 2007), los datos nos sugieren 

que los ambientes con dotaciones cualitativamente seguras en enfermería contribuyen 

a que existan niveles inferiores de riesgos clínicos. Por otro lado, la inexistencia de 

correlación (r=.088; p=.144) y de poder predictivo de la TxHCN sobre la PRC (r2=.008; 

p=.144 / RS) nos permite deducir que la percepción del riesgo clínico no se altera 

significativamente cuando la dotación se basa exclusivamente en una dimensión 

estrictamente cuantitativa.  

El modelo de análisis de la influencia combinada de la DSE y de las variables 

institucionales (RM/stepwise) confirma que el ambiente relacional/autonomía 

profesional (DS2) y el equilibrio de competencias/supervisión de los cuidados (DS4) 

son los elementos que principalmente influyen en la PRC. Estos aspectos, en 

conjunto, presentan un elevado coeficiente de determinación (r2=.487) en un modelo 

con una fuerte capacidad de aclarar la variación de la PRC (53,2%). 
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Las condiciones de trabajo, la formación continua y, muy particularmente, las 

características de los pacientes/carga laboral ven su efecto totalmente mitigado por 

esas dos dimensiones. A su vez, ante ellas, el apoyo institucional a la enfermería, el 

sector empresarial y el tipo de servicio ven su poder para predecir la PRC 

completamente mediado, pues dejan de ejercer una influencia. Estos datos nos llevan 

a confirmar parcialmente la hipótesis 2 (H2). 

 

DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

De los niveles de la Cultura de Seguridad del Paciente 

Los resultados negativos constatados para los ítems y necesariamente para las 

dimensiones se traducen en un cuadro negativo de la cultura de seguridad del 

paciente.  

De hecho, de los 42 indicadores (ítems) solo cuatro presentan un nivel «muy bueno» 

(prepe > 75%) y veinticuatro surgen como «crítico/problemático», al mostrar un prepe 

<50%, con la agravante de que, de los restantes, cinco se localizan en el umbral de lo 

«crítico/problemático con prepe<55%. 

En lo que respecta a las dimensiones, ocho, de un total de doce, se muestran débiles 

(«críticas/problemáticas») y ninguna se presenta verdaderamente fuerte («muy 

buena»). 

 

Con los valores más elevados destacan dos factores: 

- en primer lugar, el «trabajo en equipo dentro de los servicios/unidades» (D2), con un 

prepe muy próximo al nivel muy bueno (73%). Este dato coincide con los otros países 

(Holanda 84%; España 72%; EE.UU. 79%; Taiwán 81%) (Smiths, 2008; Saturno, 

2009; Nieva & Sorra, 2004; Huang, 2008) y con los estudios nacionales (Portugal 

71%9; 73%) (Fernandes, 2009; DGS, 2011). 

 - en segundo lugar se encuentra el «aprendizaje organizacional y la mejora continua 

de la SD» (D8) (prepe=63%). Asimismo, en los estudios nacionales citados, esta 

dimensión aparece en segundo lugar, pero, en esos casos, muestra valores 

ligeramente superiores: 73% (Fernandes, 2009) y 68% (DGS, 2011). 

Inevitablemente, los indicadores más fuertes surgen de estas dos dimensiones: 

                                                        

 
9
 De los scores presentados, porque se refiere a un valor obtenido solo con enfermeros, este es el único 

verdaderamente comparable con nuestro estudio, ya que los otros resultan de estudios que incluyen, 
además de a los enfermeros, a otros profesionales. No obstante, en todos ellos, el grupo de profesionales 
de enfermería representa, en valor absoluto, a la mayoría de profesionales incluidos, lo que influye 
significativamente en los resultados. 
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- la «entreayuda de los profesionales en los servicios» (a1) (88%) que, tal como en el 

estudio español (78,2%) y portugués (88%) (Fernandes, 2009), es el indicador mejor 

clasificado; 

- el «trabajar en conjunto cuando es necesario llevar a cabo una gran cantidad de 

trabajo rápidamente» (a3) (77%); 

- el «trato respetuoso entre los profesionales del mismo servicio» (a4) (77%); 

- los «equipos están trabajando activamente para mejorar la SD» (a6) (73%); 

- y, «evaluamos la eficacia de las acciones que realizamos, para mejorar la SD» (13) 

(67%). 

Además de estos, otros dos indicadores, pertenecientes a otras dimensiones, 

muestran una clasificación en el umbral de «muy bueno»: 

- el hecho de que «el superior jerárquico preste atención a los problemas relacionados 

con la SD que tienen lugar de forma repetida» (a22) (75%); 

- la «libertad para que los profesionales hablen, si observan que algo afecta de forma 

negativa a los cuidados a los pacientes» (b2) (65%). 

Los datos más positivos que se han encontrado, puesto que son equivalentes, nos 

permiten reforzar la idea obtenida anteriormente (Fernandes, 2009) de que en las 

relaciones humanas y en la disponibilidad de los profesionales existe un enorme 

potencial para mejorar el ambiente de los cuidados y la SD; un aspecto que debe ser 

explotado y aprovechado en los procesos de gestión del riesgo clínico y la mejora 

continua de la calidad. 

En cuanto a las fragilidades (aspectos críticos/problemáticos) encontradas en mayor 

número son, por orden de negatividad: 

- respuesta no punitiva al error (D5) (prepe=20%), dimensión también identificada 

como la más problemática en los estudios nacionales (Fernandes, 2009; DGS,2011), 

en EE.UU. (Sorra & Nieva, 2004) e Taiwan (Huang, 2008); 

- apoyo de la administración/dirección a la seguridad del paciente (D10) (24%), 

también considerada problemática en los estudios mencionados; 

- frecuencia de notificación de EA (D4) (28%), igualmente baja en los estudios 

nacionales, pero en discordancia con el resultado encontrado en Holanda y España, 

donde se presenta moderadamente positiva; 

- efectivos/recursos humanos (D11) (37%), que en el estudio español (Saturno, 2008) 

aparece como la dimensión más problemática, con solo el 28% de los profesionales 

que manifiestan una opinión favorable a la dotación de personal; 

- comunicación y feedback sobre el error (D7) (38%); 

- trabajo/cooperación entre servicios/unidades (D1) (41%); 

- comunicación abierta en el ámbito de la SD (D6) (49%). 
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Este cuadro negativo se encuentra bien reflejado en la percepción general sobre la 

seguridad del paciente (D12) y en el grado con el que clasifican la misma en los 

respectivos servicios/unidades (GSD). Solo el 44% clasifica la SD como «muy buena» 

o «excelente» y cerca del 11% la considera «baja» o «muy baja». Asimismo, admiten 

que «tienen problemas con la SD» (a17) (prepe=47%) y que «los procedimientos y 

sistemas no son suficientemente eficaces en la prevención de los errores que puedan 

tener lugar» (a18) (45%). A todo esto se suma que solamente el 46% afirma que 

«raramente» o «nunca» sacrifica la seguridad del paciente porque haya más trabajo 

(a15). 

Los factores problemáticos y el nivel crítico con el que fueron identificados nos llevan a 

concluir que estamos ante una cultura de seguridad del paciente que está 

suficientemente descrita en la literatura (Reason, 2000; Franco 2005; Sousa, 2006; 

Potylycki, 2006; Cantillo, 2007; Alonso, 2009; Fernandes, 2009) y caracterizada por el 

paradigma de la culpabilidad, estigmatización y consecuente ocultación u omisión del 

error. 

Como aspecto fundamental para el cambio de paradigma cultural, la facilidad o 

abertura en la comunicación en el ámbito de la SD (D6) también se mostró como un 

aspecto problemático (prepe=49%). Esto ocurre, no porque los enfermeros no hablen 

libremente a un nivel razonable, si observan que algo afecta negativamente a los 

cuidados a los pacientes (b2) (prepe=65%), sino porque se sienten muy poco 

cómodos para cuestionar las decisiones y acciones de los superiores jerárquicos (b4) 

(30%) y sienten, a un nivel lejos de lo deseable (prepe=51%), miedo a preguntar 

cuando algo parece no estar bien (b6). 

Otro dato que merece una atención especial y ser objeto de discusión es el que indica 

que el aprendizaje organizacional y la mejora continua de la SD (D9) se presenta 

como la segunda dimensión más fuerte (prepe=63%). Como puede deducirse de la 

búsqueda bibliográfica, el aprendizaje es un factor determinante para la mejora 

continua. En el ámbito de la SD, este debe ser realizado a partir del error (Nieva & 

Sorra, 2004; Donaldson & Phillip, 2004; Sousa, 2006), lo que, a su vez, requiere un 

alejamiento de la actual cultura, que no permite el aprendizaje a partir de los fallos.  

En nuestro caso, a pesar del aparentemente buen resultado, dudamos de que el 

aprendizaje organizacional en materia de la SD se esté realizando de la mejor forma. 

Es importante destacar que, a pesar de que la gran mayoría (73%) de los enfermeros 

afirma que está trabajando activamente para mejorar la SD (a6) y que evalúa la 

eficacia de las alteraciones que realizan en ese sentido (a13) (67%), cuando se les 

pregunta sobre si los errores conducen a cambios positivos, el «prepe» desciende al 

49%. La contradicción es aún mayor si atendemos al feedback pobre y a la 



53 
 

información sobre el error (D7) (prepe=38%), ya que solamente el 35% afirma que se 

le proporciona información acerca de los cambios efectuados en función de los 

informes de eventos/incidencias y solo el 30% admite discutir en su servicio sobre 

formas de prevenir los errores para que no vuelvan a ocurrir. Además, estas 

dimensiones tienen una correlación positiva, significativa y tendencialmente alta 

(r=.550; p<.001). Esto significa, como era de esperar, que cuanto menor es el 

feedback y la información acerca del error, más pobre es el aprendizaje organizacional 

y la mejora continua de la SD. 

Si sumamos a estos datos la subnotificación y la cultura de ocultación, ya 

identificadas, comprendemos, tal y como habíamos concluido anteriormente 

(Fernandes, 2009), que estamos lejos de conseguir un aprendizaje organizacional y  

una mejora continua de la SD a partir del error y del evento adverso.  

La clasificación atribuida a los efectivos/recursos humanos (D11), 

«crítico/problemático», tal como en la mayoría de los estudios mencionados 

anteriormente, no se debe tanto a la inestabilidad de los equipos de enfermería, pues 

el número de trabajadores temporales no es un problema (a7) (prepe=56%), sino 

sobre todo a la insuficiencia de recursos humanos para corresponder al trabajo exigido 

(a2) (39%), obligando a estos a trabajar sobre presión y muy deprisa (214) (24%). La 

fuerte correlación positiva y significativa (r=.516; p<.001) de D11 con las 

características de los pacientes/carga laboral (DS3) y moderada con la TxHCN 

(r=.265; p<.001), mostrando estas poder predictivo (RM) sobre ella, refuerzan estas 

conclusiones.   

Terminamos la interpretación y discusión de los datos relativos a los niveles de la CSD 

constatando que todos estos ámbitos (notificación de EA, comunicación, información y 

feedback, recursos humanos) no se benefician para nada de aquella que parece ser la 

disposición dominante de las jerarquías, sobre todo en relación a la SD.  

Aunque los superiores jerárquicos dediquen mucha atención a los problemas 

relacionados con la SD que tienen lugar de forma repetida (a22) (prepe=75%), la 

verdad es que siempre que hay presión, quieren que los profesionales trabajen más 

rápidamente, aunque eso signifique usar «atajos» (a21) (48%), y no recurren tanto 

como deberían al refuerzo positivo o a una palabra agradable cuando observan un 

buen desempeño en los procedimientos de seguridad establecidos (a19) (47%). Esto 

genera una incongruencia en las expectativas y acciones relativas a la promoción de la 

SD, con reflejos prácticos negativos, ya que este es un aspecto que se correlaciona de 

forma significativa y moderadamente alta con esas dimensiones (tabella 10). A su vez, 

el apoyo de la administración a la SD (D10) se ve como débil (prepe=24%), 

transmitiendo la idea de que solo parece interesarse en la SD cuando ocurre alguna 
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adversidad (a31) (21%), sin mostrar que es una de sus prioridades (a30) (26%). De 

igual modo, el ambiente de trabajo que esta proporciona tampoco se siente como 

promotor de la SD (a23) (22%). 

 

De la CSD en función de las variables socioprofesionales e institucionales 

Las variables socioprofesionales e institucionales diferencian la cultura de seguridad 

del paciente (cuadro 63), en particular: el tipo de hospital (9 de las 12 dimensiones y el 

GSD); el servicio/unidad (7 de las 12 dimensiones y el GSD); los tiempos de 

experiencia profesional en la institución (8 de las 12 dimensiones), y en el servicio 

/unidad (7 en 12 dimensiones y el GSD). 

En lo que respecta a la edad, son los profesionales más viejos (>50 años) los que 

tienen una mejor perspectiva de la CSD, presentando niveles más elevados en 9 de 

los 12 factores y en la clasificación que atribuyen a la SD en los respectivos servicios. 

Fernandes & Queirós (2011) presentan un resultado idéntico, al concluir que los 

enfermeros más jóvenes son menos positivos y más escépticos en su apreciación de 

la CSD. 

Sin embargo, las correlaciones y la significación estadística encontradas solo permiten 

creer que la frecuencia de notificación de EA, la respuesta no punitiva al error, el 

apoyo de la administración/dirección a la SD y los efectivos/recursos humanos 

aumenten o sean mejor percibidos a medida que aumenta la edad.  

Las categorías profesionales más altas presentan, en general, una opinión más 

favorable de la CSD, con una valoración media más elevada en todas las 

dimensiones. Asimismo, atribuyen una mejor clasificación a la seguridad del paciente.  

Las diferencias observadas son estadísticamente significativas para la frecuencia de 

notificación de EA (D4), respuesta no punitiva al error (D5), comunicación abierta (D6), 

feedback e información sobre el error (D7) y efectivos/recursos humanos (D11) 

(cuadro 29). Este conjunto de dimensiones críticas/problemáticas representa el núcleo 

de los aspectos que nos permitió concluir que estamos ante una cultura de 

culpabilidad y ocultación del error. La apreciación más positiva que tienen las 

categorías responsables de la administración y coordinación, que contrasta con la 

perspectiva de las categorías con responsabilidades operacionales y de ejecución, 

más próximas al error y más vulnerables a la insuficiencia en la SD, significa la 

existencia de un disentimiento que transmite la idea de que existe un aparente 

conflicto de intereses que, aunque no tiene fundamento, puede contribuir a perpetuar 

la ocultación del error y el sentimiento de punición. Dos posibles lecturas son: o los 

superiores jerárquicos de enfermería actúan efectivamente con responsabilidad en la 

afirmación y manutención de esa cultura o lo más probable es que estemos ante fallos 
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de las jefaturas al demostrar su determinación e implicación en el cambio de 

paradigma cultural.   

A su vez, el tiempo de experiencia en la institución diferencia con significado 

estadístico 8 de las 12 dimensiones (D1, D2, D6, D7, D8, D9, D10 e D11) y sugiere 

significación marginal D5 (p=.059) y  en el GSD (p=.051) (cuadro 57). 

Los enfermeros que trabajan hace menos de un año son los que presentan una mejor 

apreciación, contrastando con los tiempos de experiencia inmediatos («1a2 años» y 

«3a7 años»), cuyos profesionales muestran la perspectiva más negativa, con los 

valores más bajos en diez dimensiones. Los profesionales con más de 20 años de 

experiencia en el hospital muestran una apreciación próxima a los recién admitidos. 

El fenómeno de que la perspectiva sobre la CSD varíe de más a menos, una vez 

concluido el primer año de experiencia en la institución, es semejante a lo observado 

en el análisis de la percepción del riesgo clínico. La correlación (Pearson) significativa 

(p<.001), positiva y moderada o tendencialmente elevada entre la PRC y las 

dimensiones de la CSD ayuda a explicar ese paralelismo. Asimismo, por ese motivo, 

se aplican aquí las hipotéticas razones para explicar el fenómeno, que ya presentamos 

en el análisis sobre el riesgo clínico. Además de estas razones, es importante tener en 

cuenta la influencia del clásico entusiasmo y optimismo de los neófitos, que hace que 

se centren más en los aspectos positivos y no tanto en los negativos. De cualquier 

forma, el fenómeno debe ser contemplado con atención, porque este es un periodo de 

inhabilidad, inexperiencia, menor capacidad y profundidad crítica y de dificultad en la 

toma de decisiones (Benner, 2001). 

El análisis de los datos relativos al tiempo de experiencia en el servicio/unidad permite 

observar que las diferencias detectadas en la apreciación de los aspectos de la CSD 

son significativas en 7 dimensiones: (D1, D2, D4, D7, D8, D9, D10) y marginalmente 

significativa para D6 (p=.056) (cuadro 60). 

Además, el análisis más inmediato es equivalente al obtenido para el tiempo de 

experiencia en la institución. A este dato no le será ajena la poca rotación de los 

profesionales y la estabilidad de los equipos de enfermería, que hará coincidir, en 

mucho, el tiempo de experiencia en el servicio con el tiempo de experiencia en la 

institución.  

En relación a los diferentes tipos de hospitales, coinciden en las dimensiones más 

fuertes «trabajo/cooperación en equipo en los servicios/unidades» (D2) y «aprendizaje 

organizacional y mejora continua de la SD» (D8) y, en la más problemática, 

«respuesta no punitiva al error» (D4), sin que exista diferencia estadísticamente 

significativa en estas dimensiones. El apoyo de la administración a la SD (D10) surge 

como la segunda dimensión más problemática. Además, todos los otros aspectos de la 
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CSD difieren (p<.05, KW) en función de esta variable. Los hospitales universitarios 

presentan una percepción más negativa, concentrando las medias más bajas en todas 

las dimensiones, de las cuales ocho muestran prepe<50% (críticas/problemáticas),  

contrastando, sobre todo, con los hospitales centrales que muestran solo cinco 

factores con la misma clasificación. 

La tipología del servicio diferencia igualmente la CSD. Así, constatamos diferencias 

con significación estadística en 7 de las 12 dimensiones y en la clasificación de la 

seguridad del paciente (GSD), resultado que, a pesar de las diferencias 

metodológicas10, es comparable con España (Saturno, 2008), donde se identificaron, 

con significado, diferencias en 4 de las 12 dimensiones y en el GSD.  

Todos los servicios/unidades coinciden en las dimensiones más fuertes (D2 y D8) y en 

las más problemáticas (D4 e D10). 

Las UCI y los BO reúnen las medias más elevadas, a excepción de la comunicación y 

el feedback sobre el error (D7), dimensión para la cual no se observa una diferencia 

estadísticamente significativa.  

De hecho, el dato más significativo del análisis, según los diferentes tipos de servicio, 

es la distinta forma en la que se contempla la CSD en estos dos tipos de servicios que 

tradicionalmente se han considerado como de elevada complejidad técnica y clínica. 

Son los que más contribuyen a la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas (Dunnett T3) y presentan el prepe más elevado en todas las dimensiones 

contrastables, como por ejemplo en la percepción general de SD (cuadro 49).  

Para la mayoría de los enfermeros de las UCI (prepe=78%) y de los BO (prepe=61%), 

la SD en sus unidades es muy buena o excelente, mientras que, para las otras 

unidades obtiene una clasificación negativa, en algunos casos, extremadamente 

negativa cuando se compara con las otras: urgencias 27%; medicina 31%.  

Otro dato importante es el relativo a los efectivos/recursos humanos (D11), pues, a 

pesar de encontrarse en el umbral crítico en las UCI (prepe=52%) es, para estos 

profesionales, mucho menos desfavorable cuando se comparan con los servicios más 

negativos: medicina (28%) y ortopedia (27%). Este dato gana consistencia, si se 

atiende a la correlación significativa y positiva entre este aspecto de la CSD y la 

TxHCN (r=.265; p<.001), cuyo valor es especialmente más elevado en la categoría 

UCI (1.07) que en los servicios de medicina (.49) y ortopedia (.65). 

A pesar de que la cooperación/trabajo en equipo dentro del servicio/unidad (D2) es el 

aspecto más fuerte, independientemente del tipo de servicio, también en relación a 

                                                        

 
10

 En España, tal como ya indicamos anteriormente, el estudio incluyó a diferentes clases de 
profesionales clínicos, aunque, en valor absoluto, el mayor número fuese de profesionales de enfermería. 
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este aspecto, las UCI (prepe=81%) se distinguen de todos los otros, de acuerdo con 

Saturno (2008), que también identificó un valor significativamente mayor en este tipo 

de unidad.  

Así, se permite afirmar la hipótesis 1.1 (H1.1). 

 

Del modelo de la CSD a partir de la DSE, PRC y las variables socioprofesionales 

e institucionales  

Con el objetivo de situarnos en un paradigma en el que la CSD sufre una influencia 

directa y/o indirecta de la DSE, PRC y de las variables socioprofesionales 

/institucionales, buscamos un modelo que nos permita inferir cuál o cuáles de estos 

factores son más relevantes en la explicación de su variabilidad.  

El carácter multidimensional de la CSD nos obliga a realizar una interpretación global a 

partir de los análisis obtenidos en los submodelos explicativos de cada una de las 

dimensiones. 

Como líneas fuertes podemos destacar: 

- los factores propios de la DSE, PRC y las variables socioprofesionales e 

institucionales interfieren en la cultura de seguridad del paciente. A excepción de los 

casos de la frecuencia de notificación de EA (r2=.149) y de la respuesta no punitiva al 

error (r2=.147), los submodelos muestran siempre valores predictivos expresivos: 7 

con valores superiores al 35% de explicación de la varianza y 3 en torno al 29%; 

- la percepción del riesgo clínico es un factor importante para la comprensión de la 

CSD que, cuando se analiza su efecto de manera individual (RS), muestra una 

capacidad de explicación de todas las dimensiones. Asimismo, muestra correlaciones 

significativas (p<.001) y positivas, en general moderadas o tendencialmente elevadas, 

particularmente relevantes con la percepción general de la SD (D12) (r=.588) y con la 

clasificación que los enfermeros atribuyen a la SD en su servicio (r=.620). Esto nos 

permite afirmar que la apreciación global sobre la SD y la clasificación que los 

enfermeros hacen de la misma concuerda con el grado de existencia de riesgos 

clínicos. Asimismo, son relevantes los bajos coeficientes de determinación de la PRC 

sobre la frecuencia de notificación de EA (r2=.099) y la respuesta no punitiva al error 

(r2=.075), ya que nos permiten comprender que la subnotificación y la culpabilidad de 

los dos principales indicadores de la cultura de ocultación del error dependen poco de 

la mayor o menor existencia de riesgo clínico; 

- cuando se combina con los factores de la DSE y las variables socioprofesionales e 

institucionales, la PRC ve anulado su efecto sobre la respuesta no punitiva al error 

(D5) y las expectativas/acciones de la jefatura en la promoción de la SD (D9). Con un 

poder explicativo en 10 de las 12 dimensiones, en el modelo de regresión multivariada 
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(stepwise) se presenta como principal predictor de la calidad de los turnos y del 

traslado de pacientes (D3), del feedback y de la información sobre el error (D7), del 

aprendizaje/mejora continua de la SD (D8) y de la percepción general de la SD (D12). 

Con todo, cuando los submodelos se someten a un análisis de relaciones causales 

(path anlysis) muestran que el efecto del nivel de riesgo clínico sobre las dimensiones 

de la CSD ve su poder reducido, perdiendo el protagonismo en la explicación de 

cualquiera de ellas; 

- las dimensiones de la DSE, particularmente los aspectos cualitativos, son 

mediadoras de la influencia de la PRC sobre ocho dimensiones de la CSD y 

moderadoras en cuatro;  

- en el conjunto de los submodelos, que nos permite obtener una inferencia para la 

CSD en su totalidad, el ambiente relacional, la autonomía profesional (DS2), así como 

el equilibrio de competencias/supervisión de cuidados (DS4) son los aspectos que más 

veces producen efecto, directo e indirecto, con la particularidad de que cada uno de 

ellos protagoniza una influencia (mayor efecto total) sobre cuatro dimensiones. A estos 

les siguen el apoyo institucional a la enfermería (DS1) y las condiciones de seguridad 

en el trabajo (DS5), cada una de las cuales está implicada en la explicación de siete 

dimensiones, siendo la primera la que tiene más peso, en la cooperación entre 

servicios/unidades (D1) y el apoyo de la administración a la SD (D10). Con una 

influencia solo en cuatro dimensiones aparecen la formación continua (DS6) y las 

características de los pacientes/carga laboral (DS3). Esta última asume la principal 

responsabilidad en la aclaración de los efectivos/recursos humanos (D11) y en la 

respuesta no punitiva al error (D5); 

- la dimensión estrictamente cuantitativa de la DSE (TxHCN) no influye directamente 

tanto en la cultura de seguridad del paciente como en la seguridad del paciente en sí 

misma, o sea, en los resultados de los pacientes. En este modelo de la CSD, solo 

consigue hacer sentir su influencia en la percepción general de la seguridad (D12) y en 

los efectivos/recursos humanos (D11), las únicas dimensiones con las cuales se 

correlaciona significativamente. De hecho, esta es, tal como ya indicamos a lo largo 

del estudio, la dimensión por excelencia de la dotación en enfermería que, como se 

comprueba en la búsqueda bibliográfica, tiene un enorme impacto en la SD. Así, no 

sorprende que aparezca como inevitable su influencia en la percepción general que los 

enfermeros tienen sobre la seguridad del paciente y que esté presente en el grupo de 

los aspectos que modelan la clasificación atribuida a la SD en los respectivos 

servicios, a pesar de no asociarse a la generalidad de las restantes dimensiones;     

- por último, constatamos que las variables socioprofesionales e institucionales, 

cuando se combinan con la DSE y la PRC, son prácticamente irrelevantes en la 
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explicación de la cultura de seguridad del paciente. Aunque hubiésemos confirmado 

que esta difiere en función de ellas, su efecto es muy puntual y con valores residuales, 

por lo que se admite que las diferencias, especialmente según las variables 

institucionales, se deban más al grado de riesgo clínico existente, a la observancia de 

los aspectos de la DSE y a factores exógenos a este modelo que a la variable en sí 

misma. Aún así, el tipo de hospital, por sí solo, consigue en este modelo ejercer 

alguna influencia en la calidad de la cooperación entre servicios/unidades y en la 

facilidad y abertura en la comunicación en el ámbito de la SD.  

 

De la clasificación de la seguridad del paciente (GSD) 

El análisis multivariado (RM), teniendo como variable dependiente el GSD y como 

independientes las dimensiones de la CSD, sugiere un modelo con un valor predictivo 

elevado (r2=.486), atribuyendo a la percepción general sobre la SD la mayor 

responsabilidad (β=.388) en ese poder de aclaración de la varianza del GSD. Como se 

esperaba, este dato concuerda con el resultado obtenido en España (Saturno, 2008). 

El modelo confirma como predictores el «aprendizaje organizacional y la mejora 

continua de la SD», el «apoyo de la administración a la SD», los «efectivos/recursos 

humanos», el «feedback y la información sobre el error» y los «turnos y traslados de 

pacientes». 

La presencia en el modelo de más factores problemáticos (prepe<50%) nos permite 

proponer que son los aspectos negativos de la CSD los que más influyen a los 

enfermeros en el momento de evaluar la SD en el ambiente que los rodea, al contrario 

de la tendencia que se observa en España (ídem), donde los aspectos más positivos 

son más determinantes. Aún así, en nuestro caso, ese predominio no implica ninguna 

polarización, ya que dos de los aspectos más problemáticos, frecuencia de notificación 

de EA (prepe=28%) y respuesta no punitiva al error (prepe=20%), presentan los 

coeficientes de correlación más bajos, junto al GSD, respectivamente r=.294 y r=.259, 

y uno de los más positivos, el aprendizaje organizacional y la mejora continua de la SD 

(prepe=63%), tiene una de las correlaciones más elevadas (r=.547). 

Cuando incorporamos a las variables independientes la PRC, la DSE y las variables 

institucionales, el modelo explicativo de la clasificación atribuida a la SD ve aumentado 

su coeficiente de determinación (r2=.583). Podemos afirmar pues que la clasificación 

que los enfermeros atribuyen a la SD en su servicio/unidad encuentra una inequívoca 

(58,3%) explicación en aspectos de la CSD, DSE y en la PRC.  

En suma, el modelo sugiere que el grado atribuido a la SD es más alto cuanto mejor 

es la percepción general de la SD y la PRC (menor existencia de riesgo clínico). 

Además, será tanto más elevado cuanto mejor sea el ambiente relacional y la 
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autonomía profesional de los enfermeros, las condiciones de seguridad en el trabajo y 

la TxHCN.  

 

DE LA SATISFACCIÓN GENERAL EN EL TRABAJO 

 

De los niveles de la satisfacción general en el trabajo 

Los datos permiten afirmar que estamos ante una población con un nivel 

medianamente positivo de satisfacción general en el trabajo. Los profesionales 

confirman de forma muy positiva que «les gusta su trabajo» (e14) (m=4.10; dp=0.77) y 

muestran que se sienten «orgullosos de trabajar en su hospital» (e5) (m=3.50; 

dp=0.86). Además, concuerdan, de forma igualmente positiva, en que «es un buen 

lugar para trabajar» (e8) (m=3.46; dp=0.85). Con todo, se muestran más comedidos en 

cuanto a sentirse «parte de una gran familia por trabajar en su hospital» (e11) 

(m=2.97; dp=0.98) y presentan como indicador menos positivo (m=2.84; dp=1.00) «el 

nivel de moral y motivación en su servicio» (e12). A estos aspectos menos positivos 

contribuye de forma indeleble la elevada correlación (r=.649; p=<.001) que la SGT 

tiene con el apoyo institucional a la enfermería (DS1), un aspecto que se caracteriza 

por un pobre «reconocimiento y compensación del esfuerzo y la pericia de la 

enfermería» (e9) y una cierta incapacidad para que el «hospital haga frente de manera 

constructiva a los problemas personales y motive a los profesionales» (e3).  

 

Se observa así una tendencia, con relevancia estadística (Kruskal-Wallis), relacionada 

con que la satisfacción general en el trabajo aumenta a medida que aumenta la edad. 

Así, los enfermeros más mayores (>50años) muestran los niveles más elevados.  

El tiempo de experiencia, sea en la institución o en el servicio/unidad, diferencia 

significativamente (K-W) el grado de satisfacción general en el trabajo. También aquí, 

a semejanza de lo que ocurre con la PRC y la CSD, los recién admitidos son los que 

muestran los valores más elevados de SGT, mientras que los enfermeros que se 

encuentran inmediatamente después de estos, por el tiempo de experiencia («1a2 

años» y «3a7 años»), son los que se muestran menos satisfechos con el trabajo en 

general.  

En relación a los factores de carácter institucional, el tipo de institución y la tipología 

del servicio/unidad son los aspectos que diferencian el grado de SGT, sin que tengan 

relevancia estadística las diferencias observadas en función del sector empresarial. 

En los hospitales de tipo universitario es donde los enfermeros muestran niveles 

inferiores de satisfacción general en el trabajo.  
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En lo que respecta a la tipología del servicio/unidad, las diferencias estadísticamente 

significativas se deben, sobre todo, como demuestra la prueba Dunnett T3, a las 

diferencias encontradas entre las unidades de medicina y las UCI (p=.004) y BO 

(p=.019), siendo los enfermeros de los servicios de medicina los que muestran un 

menor grado de satisfacción general en el trabajo, seguidos de los profesionales de los 

servicios de ortopedia. 

A pesar de las diferencias detectadas, solo el grupo etario y el tipo de institución se 

asocian a la SGT y, aún así, con correlaciones bajas (r=.069 y r=.179),.  

Por ello, no nos sorprende que el modelo de regresión multivariado (RM), con un 

poder bajo (r2=.030), muestre el tipo de institución como la única variable predictora de 

la SGT. 

En resumen, los enfermeros con una edad comprendida entre 30 y los 39 años, con 

una experiencia de 1 a 7 años en la institución y/o en el servicio unidad, sobre todo en 

los servicios de medicina, y en particular en los hospitales universitarios, son los que 

presentan un menor grado de satisfacción general en el trabajo. Las mujeres y los 

profesionales con más de 50 años de edad muestran niveles más elevados de 

satisfacción. Con todo, aunque estas variables diferencien la SGT, no son ellas en sí 

mismas las que explican su variación. 

Las diferencias encontradas según las variables socioprofesionales e institucionales 

nos permiten confirmar la hipótesis 1.4 (H1.4). 

 

Del modelo de la SGT a partir de la CSD, DSE y las variables socioprofesionales 

/institucionales 

La regresión multivariada (stepwise), teniendo como variables independientes el tipo 

de institución, las dimensiones de la CSD y de la DSE, que en los respectivos modelos 

de la SGT mostraron un valor predictivo, muestra que una parte muy significativa 

(r2=.605) de la satisfacción general en el trabajo, expuesta por los enfermeros, puede 

ser explicada a la luz de este modelo. Así, pertenecen a la DSE los factores que más 

influyen en ella, observándose una primacía del impacto que tiene el apoyo 

institucional a la enfermería en la SGT de estos profesionales. La existencia de un 

compromiso de la administración con los enfermeros y la enfermería, el 

reconocimiento y la recompensa de su esfuerzo y pericia, así como las políticas que 

atraen y mantienen a los enfermeros cualificados destacan en el impacto sobre la 

SGT.  

Además de estos factores, contribuyen al efecto total el ambiente relacional/autonomía 

profesional, el equilibrio de competencias/supervisión de los cuidados, las condiciones 

de seguridad en el trabajo, el aprendizaje organizacional y la mejora continua de la 
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SD, la formación continua, el trabajo en equipo en los servicios/unidades y las 

expectativas y acciones de la jefaturas en la promoción de la SD. 

Estos resultados nos aproximan a la estrategia de los Magnet Hospital  (American 

Nurses Credentialing Center, 2004), cuyo objetivo es atraer y mantener a su equipo de 

enfermeros cualificados, competentes y capaces de garantizar unos cuidados de 

calidad, explotando su satisfacción a partir de criterios como: desarrollo profesional; 

relaciones interdisciplinares; mejora de la calidad; autonomía profesional; modelos 

profesionales de cuidados; liderazgo de calidad en enfermería.  

El tipo de institución, con un valor residual respecto al efecto total, consigue, aún así, 

contribuir a la variación de la SGT.  

Con la unión de los submodelos de la CSD (D2, D8, D9), el modelo de relaciones 

causales (path analysis) refuerza los coeficientes de efecto sobre la SGT de los 

aspectos de la DSE, por la fuerza de su influencia sobre la CSD. Esto permite 

asegurar que el refuerzo de las estrategias para hacer que la dotación en enfermería 

sea más segura influye más en la satisfacción general en el trabajo que en la cultura 

de seguridad del paciente en sí misma, confirmando así la hipótesis 7.3 (H7.3) 

 

i.vii CONCLUSIONES 

 

El amplio abanico de conclusiones que el estudio permite nos obliga a considerar 

parcialmente las conclusiones relativas a los diversos análisis y, solo después, 

enumerar los aspectos más significativos.  

 

i.vii.i Conclusiones parciales 

Relativas a la población 

Se trata de una población activa joven, predominantemente femenina, con experiencia 

en la institución y en los respectivos servicios/unidades, con estabilidad en los equipos 

de trabajo, vinculada a la cultura organizacional, con jerarquías funcionales definidas y 

que desempeña funciones mayoritariamente en el sector empresarial del estado 

(sector público), en general, con un vínculo contractual permanente.  

 

Relativas a la dotación segura en enfermería (DSE) 

Las dotaciones de enfermeros identificadas se comprometen medianamente con su 

misión de seguridad profesional y de los pacientes, ya que muestran debilidades en 

sus aspectos de cariz cualitativo y son deficitarias en el suministro de las horas de 

cuidados de enfermería necesarias, registrado un déficit medio del 23%.  
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La inversión en formación continua se presenta como el aspecto cualitativo más 

positivo de la dotación segura en enfermería. En particular, destaca la elevada 

frecuencia con la que los profesionales, de manera individual, invierten en su 

formación y en la mejora de su desempeño. 

 

El apoyo institucional a la enfermería se presenta poco positivo, ya que los enfermeros 

no sienten que la institución se enfrente de manera constructiva a los problemas 

personales y tampoco sienten que su esfuerzo o pericia sean adecuadamente 

reconocidos y compensados. Además, estos profesionales sienten poco el 

compromiso del hospital con los enfermeros y la enfermería. 

 

El tipo de institución hospitalaria diferencia las dimensiones de la DSE, a excepción de 

la formación continua, cuya diferencia entre hospitales no tiene significado estadístico 

(p=.345/KW). 

 

Los hospitales centrales dedican una mejor atención a los aspectos cualitativos de la 

DSE y presentan la tasa más elevada de utilización de HCN (85%). Los hospitales de 

tipo universitario muestran una observancia más baja de los aspectos y son los más  

deficitarios en las HCN, registrando la tasa de utilización más baja (60%). 

 

La tipología del servicio/unidad diferencia todas las dimensiones de la dotación segura 

en enfermería.  

 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) tienen dotaciones en enfermería más 

seguras, registrando una mejor observancia de todos los aspectos cualitativos y la 

más elevada TxHCN (107%). Los servicios de medicina interna presentan la menor 

TxHCN (49%) y una observancia más pobre de los aspectos cualitativos. 

 

A  pesar de divergir entre hospitales, servicios y sector empresarial, el efecto directo 

de estas variables sobre la DSE, exceptuando una ligera predicción para que las HCF 

dependan del tipo de servicio/unidad, es muy residual, residiendo las causas de su 

variación en otros factores allí existentes.  

 

Relativas a la percepción general del riesgo clínico (PRC) 

Un periodo de un año de integración y adaptación en la institución y/o en los servicios 

cambia sustancialmente la perspectiva que los enfermeros tienen sobre el grado de 
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existencia de riesgos clínicos (los riesgos percibidos aumentan cuando concluye ese 

periodo). 

 

La percepción del riesgo clínico es significativamente mejor (menor existencia de 

riesgo clínico) en las unidades de cuidados intensivos, las salas de operaciones, los 

hospitales centrales y en el sector privado, y significativamente peor (mayor existencia 

de riesgo clínico) en los servicios de medicina interna, los servicios de urgencia, los 

hospitales universitarios y el sector público. 

 

Aunque el nivel de existencia de riesgos clínicos pueda ser diferente según las 

variables institucionales, cuando son combinadas con la DSE, esas características, por 

sí mismas, no definen esa variación. La responsabilidad, en este modelo, es del grado 

de observancia que pueda existir de los aspectos de la DSE.  

 

Los contextos clínicos con dotaciones cualitativamente más seguras en enfermería 

contribuyen a la existencia de niveles inferiores de riesgos clínicos.  

 

La percepción del riesgo clínico no se altera significativamente cuando la dotación de 

enfermeros se basa exclusivamente en las horas HCF. El equilibrio de competencias y 

la supervisión de los cuidados es un aspecto particularmente mediador (mediador puro 

en el sentido estadístico) de la influencia de la TxHCN en la percepción del riesgo 

clínico. 

 

Relativas a la cultura de seguridad del paciente (CSD) 

La cultura de seguridad del paciente, al mostrar ocho aspectos débiles/problemáticos 

(parecer positivo inferior al 50%), se presenta como un factor de la calidad de la 

atención sanitaria hospitalaria crítico y que necesita una mejora.  

 

No existe ninguna dimensión de la CSD verdaderamente fuerte (nivel muy bueno). Aún 

así, destacan con un nivel (prepe) elevado: 

-  Trabajo en equipo dentro de los servicios/unidades (D2) (73%); 

-  Aprendizaje organizacional y mejora continua de la SD (D8) (63%). 

En cuanto a los indicadores (ítems específicos), destacan como fuertes o 

relativamente fuertes: 

- la «entreayuda de los profesionales en los servicios» (a1) (88%)  

- el «trabajar en conjunto cuando es necesario efectuar una gran cantidad de trabajo 

rápidamente» (a3) (77%); 
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- el «trato respetuoso entre los profesionales del mismo servicio» (a4) (77%); 

- los «equipos están trabajando activamente para mejorar la SD» (a6) (73%); 

- «evaluamos la eficacia de las acciones que hacemos, con el fin de mejorar la SD» 

(a13) (67%); 

- «el superior jerárquico atiende a los problemas relacionados con la SD que ocurren 

de forma repetida» (a22) (75%); 

- la «libertad para que los profesionales hablen, si observan que algo afecta de forma 

negativa a los cuidados a los pacientes» (b2) (65%). 

 

De las dimensiones e ítems específicos críticos/problemáticos (debilidades) destacan: 

- Respuesta no punitiva al error (D5) (20%) 

«los profesionales no se preocupan de si los errores que cometen quedan registrados 

en su expediente personal» (a16) (12%) 

«cuando se notifica un evento/incidencia, parece que es la persona la que está siendo 

objeto de atención y no el problema en sí» (a12) (22%) 

«los profesionales no sienten que sus errores se usen contra sí mismos» (a8) (26%) 

- Apoyo de la administración/dirección a la SD (D10) (24%) 

«la dirección del hospital proporciona un ambiente de trabajo que promueve la 

seguridad del paciente» (a23) (22%) 

«la dirección del hospital no parece solo interesada en la seguridad del paciente 

cuando ocurre alguna adversidad» (a31) (23%) 

«las acciones de la dirección del hospital muestran que la seguridad del paciente es 

una de sus prioridades» (a30) (26%) 

- Frecuencia de notificación de EA» (D4) (28%);   

«cuando tiene lugar un evento/incidencia, pero no hay ningún peligro potencial para el 

paciente, ¿con qué frecuencia es notificado?» (b8)  (24%) 

«cuando tiene lugar un evento/incidencia, pero es detectado y corregido antes de que 

afecte al paciente, ¿con qué frecuencia es notificado?» (b7) (27%) 

«cuando tiene lugar un evento/incidencia que podría causar daño al paciente, pero no 

lo hace, ¿con qué frecuencia es notificado?» (b9) (33%) 

- Efectivos/recursos humanos (D11) (37%);  

«trabajamos sobre presión, intentando hacer mucho y demasiado deprisa» (a14) 

(24%) 

«los profesionales trabajan más horas por turno de lo deseable en la prestación de 

cuidados» (a5) (31%) 

«existen medios humanos para corresponder al trabajo que se exige» (a2) (39%) 

- Comunicación y feedback sobre el error (D7) (38%); 
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«en este servicio/unidad discutimos sobre formas de prevenir los errores para que no 

vuelvan a ocurrir» (b5) (30%) 

«se nos proporciona información acerca de los cambios efectuados, en función de los 

informes de eventos/incidencias» (b1) (35%) 

- Trabajo/cooperación entre servicios/unidades (D1) (41%); 

«los servicios/unidades del hospital no se coordinan bien unos con otros» (a24) (26%) 

«existe una buena colaboración entre los servicios/unidades del hospital que necesitan 

trabajar de manera conjunta» (a26) (39%) 

«los servicios/unidades del hospital funcionan bien en conjunto para prestar los 

mejores cuidados al paciente» (a32) (40%) 

- Comunicación abierta en el ámbito de la SD (D6) (49%); 

«los profesionales se sienten cómodos para cuestionar las decisiones y acciones de 

los superiores jerárquicos» (b4) (30%). 

 

Una parte muy significativa de enfermeros (59%) afirma que la mayor parte del tiempo 

trabaja demasiado deprisa y bajo presión, intentando hacer mucho, y solamente el 

46% garantiza que nunca sacrifica la seguridad del paciente cuando hay más trabajo.  

 

La cultura de seguridad del paciente se caracteriza por el paradigma de la 

culpabilidad, punición y ocultación del error, con los enfermeros convencidos de que, 

una vez notificado un evento, son ellos el centro de atención y no el propio caso, y 

preocupados por que este sea registrado en su expediente personal y por que pueda 

ser usado en su contra.  

 

La frecuencia con que los enfermeros admiten notificar los incidentes, tanto si se trata 

de near miss, incidente sin potencial de daño o incidente con potencial de daño no 

materializado, es muy reducida. Existe una subnotificación, pues la mayoría de los 

profesionales (81,6%) afirma que no notificó ningún EA en los últimos doce meses. 

La inversión en el aprendizaje organizacional y la mejora continua de la SD, aunque 

existe y se percibe como buena, se muestra ineficiente e ineficaz, ya que no se 

procesa a partir de la identificación y análisis del error, principalmente debido a la 

subnotificación o no notificación de este y a la insuficiente información y feedback que 

los profesionales reciben sobre el error. 

 

El apoyo de la administración/dirección a la SD se percibe como débil por no 

demostrar que es una de sus prioridades y por transmitir la idea de que solo parece 
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interesada en ella cuando ocurre alguna adversidad. El ambiente de trabajo que 

proporciona tampoco se siente como promotor de la SD. 

 

Existe una disonancia entre las expectativas y la atención que los superiores 

jerárquicos intermedios dedican a los problemas relacionados con la SD y a las 

actitudes demostradas, sobre todo, en la presión ejercida para trabajar más deprisa y 

en la ausencia de refuerzo positivo ante la buena práctica que garantiza la SD.  

 

El núcleo de aspectos a partir de los cuales inferimos la cultura de culpabilidad, 

punición y ocultación del error es percibido de manera diferente por los enfermeros 

directores/supervisores/jefes, que tienen una visión más positiva de la que tienen los 

enfermeros de las otras categorías (en general, los prestadores directos de los 

cuidados). Esto genera un disentimiento que sugiere que existe un conflicto de 

intereses capaz de contribuir a que se perpetúe la cultura de ocultación del error.  

 

Un periodo de un año de integración y adaptación en la institución y/o en los servicios 

cambia radicalmente la perspectiva que los enfermeros tienen sobre la cultura de 

seguridad del paciente (concluido ese periodo, se hace más negativa, variando de más 

a menos). 

 

El tipo de hospital diferencia nueve de las doce dimensiones de la cultura de seguridad 

del paciente. Los hospitales universitarios presentan una perspectiva más negativa o 

menos positiva en todas las dimensiones. La percepción general sobre la seguridad 

del paciente y la clasificación atribuida a la misma es positiva solo en los hospitales 

centrales. 

 

La tipología del servicio diferencia siete de las doce dimensiones de la cultura de 

seguridad del paciente. Aquí, destacan las unidades de cuidados intensivos (UCI) y las 

salas de operaciones (BO) con una percepción más positiva en todas sus 

dimensiones. La percepción general sobre la seguridad del paciente y la clasificación 

que se le atribuye en esos servicios son muy positivas, contrastando con la valoración 

muy negativa atribuida en los servicios de urgencias y medicina interna. 

 

La percepción del riesgo clínico es un factor importante para comprender la CSD y es 

capaz de explicar significativamente la varianza de sus dimensiones, a excepción de la 

frecuencia de notificación de EA y de la respuesta no punitiva al error.  
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La frecuencia de notificación de incidentes y la respuesta socioinstitucional al error, 

dos de los factores paradigmáticos de la cultura vigente (culpabilidad y ocultación del 

error), dependen muy poco de la mayor o menor existencia de riesgos clínicos y de la 

DSE.  

 

La percepción del riesgo clínico ve reducida su influencia sobre los diferentes aspectos 

de la CSD en la presencia de la DSE. Las dimensiones de esta, particularmente las de 

carácter cualitativo, son mediadoras de la influencia de los niveles de riesgo clínico en 

ocho dimensiones de la CSD y moderadoras en cuatro.  

 

Los factores de la DSE influyen en la cultura de seguridad del paciente: 

-El equilibrio de competencias/supervisión de cuidados influye en nueve dimensiones 

de la CSD, en cuatro de ellas como principal predictor; 

-El ambiente relacional y la autonomía profesional de la enfermería influye en ocho 

dimensiones, en cuatro de ellas como principal predictor; 

-El apoyo institucional a la enfermería influye en siete, en dos de ellas como principal 

predictor; 

-Las condiciones de seguridad en el trabajo influyen en siete dimensiones, pero no 

tiene un papel predominante en ninguna de ellas; 

-Las características de los pacientes/carga laboral influye en cuatro dimensiones, en 

dos de ellas como primer predictor; 

-La formación continua influye en cuatro dimensiones, pero no tiene un papel principal 

en ninguna de ellas; 

-La TxHCN ejerce una influencia en dos dimensiones. 

 

Relativas a la clasificación de la seguridad del paciente en los 

servicios/unidades (GSD) 

Los variados aspectos de la CSD son determinantes (r2=.486) para la clasificación que 

los enfermeros atribuyen a la seguridad del paciente en el medio que los rodea. El 

coeficiente de efecto más elevado (β=.388) corresponde a la dimensión «percepción 

general sobre la SD». 

 

Los aspectos negativos/problemáticos (prepe<50%) de la CSD son los que más 

influyen en los enfermeros en el momento de evaluar la SD en el ambiente que los 

rodea. 

La combinación de la DSE y la PRC con la CSD refuerza sustancialmente el poder de 

explicación (r2=.583) de la clasificación que los enfermeros atribuyen a la SD. 
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Relativas a la satisfacción general en el trabajo (SGT) 

Una mejor cultura de seguridad del paciente determina (r2=.583) una mejor 

satisfacción general en el trabajo. Los aspectos más positivos o menos problemáticos 

son los que más influyen en ella. 

 

Las dotaciones cualitativamente más seguras provocan (r2=.640) en los enfermeros 

más y mejor satisfacción general en el trabajo.  

 

El impacto de las características de los pacientes/carga de trabajo y de las horas de 

cuidados proporcionadas en la SGT se hace tanto más irrelevante cuanto mayor sea el 

apoyo institucional a la enfermería y el equilibrio de competencias/supervisión de 

cuidados.   

 

El modelo de SGT propuesto se basa en una fuerte interacción con la DSE y la CSD, 

generando una significativa dependencia (r2=.605) de estas. 

Con todo, las estrategias para hacer que la dotación en enfermería sea más segura 

afectan más, que a la cultura de seguridad del paciente en sí misma, a la satisfacción 

general en el trabajo, observándose la primacía de la influencia que tiene el apoyo 

institucional a la enfermería en la SGT de estos profesionales. 

 

i.vii.ii Conclusiones/Aspectos más significativos 

 

1.ª Conclusión  

Las variableis socioprofesionales e institucionales diferencian, en general, los ámbitos 

del estudio (DSE, PRC, CSD, SGT). Sin embargo, su poder para explicar esa 

varianza, a la luz de los modelos probados, es casi siempre irrelevante o puntualmente 

residual. 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) y las salas de operaciones (BO) presentan 

un mejor panorama en todos los ámbitos analizados: cultura de seguridad del 

paciente; niveles de existencia de riesgos clínicos; dotación segura en enfermería, y 

satisfacción general en el trabajo. 

Los servicios de medicina interna y los hospitales universitarios presentan el peor 

panorama en todos los ámbitos analizados: cultura de seguridad del paciente; niveles 

de existencia de riesgos clínicos; dotación segura en enfermería, y satisfacción 

general en el trabajo de los enfermeros. 
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2.ª Conclusión 

Las dotaciones de enfermeros no garantizan en absoluto su misión de seguridad 

profesional y del paciente, ya que muestran debilidades en sus aspectos cualitativos y 

son deficitarias en el suministro de las horas de cuidados de enfermería necesarias, 

registrando un déficit medio del 23%. 

Los niveles de equilibrio de competencias y supervisión de cuidados no son lo 

suficientemente elevados como para suprimir los potenciales riesgos, propios de esa 

insuficiencia.  

El apoyo institucional a la enfermería es poco positivo. Los pacientes sienten poco el 

compromiso del hospital con estos y la enfermería. Tampoco sienten que su esfuerzo 

y pericia sean adecuadamente reconocidos y recompensados.   

 

3.ª Conclusión 

Los niveles de existencia de riesgos clínicos difieren según el sector empresarial o el 

tipo de hospital y de servicio/unidades. Además, los riesgos percibidos por los 

enfermeros aumentan significativamente al finalizar un año de experiencia en la 

institución y/o en los servicios.  

No obstante, cuando se combinan con la DSE, estas variables pierden el poder de 

influencia sobre la variación de la PRC. Se confirma así que los contextos clínicos con 

dotaciones en enfermería cualitativamente más seguras, particularmente en lo que 

respeta al ambiente relacional entre profesionales clínicos, a la estimulación de la 

autonomía profesional de la enfermería y al equilibrio de competencias y supervisión 

de cuidados, contribuyen (r2=.532) a la existencia de niveles inferiores de riesgos 

clínicos. 

Cuanto mejor sean estas condiciones, menor es la influencia de las características de 

los pacientes/carga laboral y de la tasa de utilización de horas de cuidados de 

enfermería necesarias en los niveles de riesgo clínico. 

La influencia de la TxHCN (dimensión estrictamente cuantitativa de la dotación) sobre 

la PRC es particularmente mediada por el equilibrio de competencias y la supervisión 

de cuidados. 

 

4.ª Conclusión 

La percepción del riesgo clínico es un factor importante para la comprensión de la 

CSD y es capaz de explicar significativamente la variación de sus diferentes aspectos, 

a excepción de la frecuencia de notificación de EA y de la respuesta socioinstitucional 

al error, los cuales dependen muy poco de la mayor o menor existencia de riesgos 

clínicos. Con todo, su influencia es mediada por los diferentes aspectos de la DSE, 
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haciéndose esta más determinante para la CSD de lo que la percepción del riesgo 

clínico.  

 

5.ª Conclusión 

La CSD identificada se presenta como un factor de la calidad de la atención sanitaria 

hospitalaria crítico y que necesita una mejora. Se caracteriza por el paradigma de la 

culpabilidad, punición y ocultación del error clínico. 

Además, existen disentimientos que contribuyen a perpetuar este paradigma entre la 

percepción de los enfermeros gestores/supervisores y los enfermeros prestadores 

directos de los cuidados. 

La inversión en el aprendizaje organizacional y la mejora continua de la SD se muestra 

ineficiente e ineficaz, ya que no se realiza a partir de la identificación y análisis del 

error, y la información y el feedback sobre el mismo es pobre. 

Existe una disonancia entre las expectativas y la atención que los superiores 

jerárquicos intermedios dedican a la SD y las actitudes efectivamente demostradas, 

sobre todo en relación a la presión ejercida para trabajar más deprisa, aunque que eso 

signifique desviarse de la práctica y la ausencia de refuerzo positivo ante la buena 

práctica que garantiza la SD. 

El apoyo de la administración/dirección a la SD se percibe como débil y poco 

proactivo. 

Como se puede comprobar por la excelente cooperación entre profesionales del 

mismo servicio, existe, en las relaciones profesionales de mayor proximidad, un 

enorme potencial para mejorar el ambiente de los cuidados y la SD.   

 

6.ª Conclusión 

Una parte muy significativa de los enfermeros (59%) afirma que la mayor parte del 

tiempo trabaja demasiado deprisa y bajo presión, intentando hacer mucho, y solo el 

46% garantiza que nunca sacrifica la SD cuando hay más trabajo.  

La frecuencia con la que los enfermeros admiten notificar los incidentes, tanto si se 

trata de near miss, incidente sin potencial de daño o incidente con potencial de daño 

no materializado, es muy reducida. 

 

7.ª Conclusión 

El modelo de la cultura de seguridad del paciente a la luz de la dotación segura de 

enfermeros y de los niveles de existencia de riesgos clínicos ante determinadas 

características socioprofesionales e institucionales se basa en los siguientes aspectos: 
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- una fuerte influencia de la percepción del riesgo clínico sobre la CSD. Sin embargo, 

los efectos causales entre la dotación segura y los niveles de existencia de riesgos 

clínicos hacen que sea moderadora o mediadora de esa influencia, relegando a un 

segundo plano la PRC en el efecto total sobre la variación de los diferentes aspectos 

de la CSD; 

- el equilibrio de competencias y la supervisión de cuidados, el ambiente relacional 

entre profesionales clínicos y la autonomía profesional de la enfermería son factores 

que influyen particularmente en la CSD; 

- el apoyo institucional a la enfermería tiene un particular impacto en la calidad de la 

cooperación/colaboración entre servicios/unidades e influye en la forma en que se 

percibe el apoyo de la administración a la seguridad del paciente; 

- las condiciones de seguridad en el trabajo hacen sentir su mayor influencia en los 

recursos humanos disponibles y en la forma como se percibe globalmente la seguridad 

del paciente; 

- la TxHCN, dimensión estrictamente cuantitativa de la dotación segura, tiene un efecto 

predictivo sobre la (in)suficiencia de los recursos humanos y la percepción general 

sobre la seguridad del paciente; 

- dependencia irrelevante (muy residual y puntual) de las variables socioprofesionales 

e institucionales. Las diferencias en la CSD encontradas en función de ellas se 

justifican por el grado de observancia de la DSE y PRC o por variables exógenas al 

modelo. 

 

 

8.ª Conclusión 

Las explicaciones de las varianzas y los coeficientes de efecto total ejercidos por la 

dotación segura de enfermeros, los niveles de existencia de riesgos clínicos y las 

variables socioprofesionales no son suficientemente fuertes para explicar el paradigma 

de la culpabilidad y ocultación del error. Asimismo, serán fundamentalmente exógenas 

a este modelo las principales causas que transforman la «frecuencia de notificación de 

incidentes» y el «tipo de respuesta sociorganizativa al error» en dos de los factores 

más problemáticos de la CSD. Aún así, se puede suponer que un mejor equilibrio de 

competencias/supervisión de cuidados, más apoyo institucional a la enfermería, una 

mejor relación entre profesionales clínicos y una inversión en formación continua 

pueden aumentar ligeramente (r2=.149) la frecuencia de notificación de EA y mitigar un 

poco (r2=.147) la respuesta punitiva al error. 
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9.ª Conclusión 

El aprendizaje organizacional y la mejora continua de la SD se corresponde  

particularmente con la percepción del riesgo clínico. Con todo, por la influencia que, 

sobre todo, el ambiente relacional y la autonomía profesional de los enfermeros 

ejercen sobre esta última, la DSE modera su protagonismo. Además de este aspecto, 

son relevantes para el aprendizaje organizacional y la mejora continua de la SD: el 

equilibrio de competencias/supervisión de cuidados y el apoyo institucional a la 

enfermería.  

La formación continua, habitualmente considerada como un ámbito de intervención 

fundamental para introducir cambios, ve su influencia completamente mediada por 

esos factores. Las contribuciones que el aprendizaje organizacional en el ámbito de la 

SD pueda obtener con la formación continua se perderán ante la inexistencia de 

equilibrio de competencias, ausencia de supervisión de los cuidados y contextos 

donde se observe una ineficacia en la colaboración y comunicación clínica y en los 

cuales la implicación y la autonomía de los enfermeros en la definición de su trabajo 

sea pobre. 

 

10.ª Conclusión 

La clasificación que los enfermeros atribuyen a la seguridad del paciente en el medio 

que los rodea depende mucho (r2=.583) de la PRC y de los factores de la CSD y de la 

DSE .  

Así, será más elevada cuanto mejor sea la percepción general de la SD y menor la 

existencia de riesgo clínico. Además, será aún más elevada cuanto mejor sea el 

ambiente relacional entre profesionales clínicos, la autonomía profesional de los 

enfermeros, las condiciones de seguridad en el trabajo y la TxHCN. 

 

11.ª Conclusión  

La satisfacción general en el trabajo de los enfermeros tiene una significativa 

dependencia (r2=.605) de la interacción entre la DSE y la CSD. Sin embargo, las 

estrategias para hacer que la dotación en enfermería sea más segura la afectan más 

que la cultura de seguridad del doente.  

El apoyo institucional a la enfermería tiene la primacía en el impacto sobre la SGT, y 

junto con el equilibrio de competencias/supervisión de los cuidados hacen irrelevante 

la influencia que las características de los pacientes/carga de trabajo y las horas de 

cuidados de enfermería proporcionadas puedan ejercer sobre ella.  

 



74 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos conceitos de cultura de segurança do doente, existentes na literatura (Reason, 

2000; Sorra 2004; Flin, 2006; Sexton, 2007; Muñiz, 2007) recorrentemente 

encontramos como fatores determinantes para a sua compreensão, entre outros, os 

recursos humanos e a própria perceção do risco clinico. Neste sentido, a dotação de 

enfermeiros, ao constituír-se como um componente crítico dos recursos humanos, 

devido ao nº absoluto e relativo de elementos, às suas competências, às caraterísticas 

do seu desempenho profissional, à presença contínua junto dos doentes, ao grau de 

satisfação no trabalho e a perceção que têm do risco clínico, podem influenciar, em 

definitivo, a cultura de segurança do doente. 

 

A procura da relevância de ambas, dotação em enfermagem e perceção do risco 

clínico, para a cultura de segurança do doente torna-se um desafio que nos leva à 

presente investigação com o título “Dotação segura em enfermagem e a cultura de 

segurança: subsídios para a segurança do doente”.  

 

Numa época em que cresce a dificuldade na harmonização entre recursos disponíveis, 

melhoria continua dos cuidados de saúde e expetativas dos profissionais e cidadãos 

face aos serviços de saúde hospitalares, todo e qualquer contributo para a sua 

superação é desejável.   

Da nossa parte, porque há muito que somos confrontados com estas questões, 

pretendemos contribuir com indicadores para que os decisores, nos processos de 

reconfiguração e gestão dos recursos humanos hospitalares, tenham ainda mais 

referências que promovam a dotação em enfermagem favorável  à cultura de 

segurança do doente.  

 

O interesse e motivação por esta temática resulta da experiência de dezasseis anos 

de prática clinica hospitalar e, sobretudo, de nove anos de docência em enfermagem, 

onde o ensino da concetualização de cuidados seguros e o desenvolvimento de 

competências para a prestação dos mesmos, são um eixo estruturante da formação. 

Além disso,  ficámos ainda mais motivados quando, no processo de investigação que 

antecedeu esta fase académica, concluímos que a dotação, racionalidade e 
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organização dos recursos humanos em enfermagem deve ser um foco de especial 

atenção da investigação. 

 

O relatório da investigação que agora apresentamos, para além da fase pré-textual 

(índices,  resumo e introdução geral) e da fase pós-textual (bibliografia e anexos), está 

dividido em três partes: 

Na primeira parte (Parte I) procedemos ao enquadramento teórico e metodológico, 

através da revisão da literatura sobre os grandes temas desta investigação, 

caraterização da problemática e questões da mesma, formulação dos objetivos e 

hipóteses de investigação, proposta de desenvolvimento metodológico e plano de 

evolução do trabalho; 

Na segunda parte (Parte II), referente à 1ª fase do estudo, expomos os objetivos, 

metodologia, resultados e conclusões, específicas de cada um dos dois momentos 

dedicados à preparação prévia e estudo dos instrumentos de investigação;  

Na terceira parte (Parte III), com o titulo “Estudo em enfermeiros da cultura de 

segurança do doente”, procedemos ao estudo major e encontra-se dividida em quatro 

capítulos: metodologia, resultados, discussão e interpretação dos mesmos e 

conclusões. Face à riqueza de conclusões que o estudo possibilita, decidimos elencar 

as conclusões parcelares relativas às várias análises e, só depois, identificar os 

aspetos/conclusões mais significativas. 

 

As evidências recolhidas na bibliografia analisada revelam que estamos num processo 

de transição entre dois paradigmas culturais: o da culpabilização, punição e ocultação 

do erro clinico e o da aprendizagem a partir dele. Com a investigação centrada no 

carater segurador da dotação de enfermeiros e na perceção do risco clinico, 

esperamos contribuir para um melhor conhecimento da predição da cultura de 

segurança do doente e, dessa forma, ajudar esse processo de mudança.  
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

1.- REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1.- CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE    

 

A Cultura de segurança é cada vez mais reconhecida como uma das condições 

primeiras para a segurança do doente. Avaliar o seu status quo é um primeiro passo 

para melhorar a segurança doente. 

Sorra e Nieva (2004, p1), citando o Comité Consultivo para a Segurança das 

Instalações Nucleares, definem a Cultura de Segurança como «o produto dos valores, 

atitudes, percepções, competências, e os padrões de comportamento, individuais e 

coletivos, que determinam o compromisso com a segurança e saúde e o estilo e 

proficiência da sua gestão. Organizações com uma cultura positiva de segurança, são 

caraterizadas por comunicações fundadas na confiança mútua, na partilha das 

percepções da importância da segurança e pela confiança na eficácia das medidas de 

prevenção» 

Como se depreende deste conceito, tal como muitos outros fenómenos do domínio do 

conhecimento e da investigação, a CSD é um construto multidimensional (Sorra, 2004; 

Flin, 2006; Sexton, 2007; Muñiz, 2007; Ginsburg, 2009), a necessitar de indicadores 

concretos que permitam a sua avaliação e mensuração. 

De facto, identificar esses indicadores, tem sido uma preocupação de investigadores e 

profissionais de vários setores de atividade, ao longo das últimas décadas, no sentido 

de operacionalizar o conceito “Cultura de Segurança”. 

Enquanto construto, a cultura de segurança tem sido definida de maneiras algo 

diferentes quer na indústria quer nos cuidados de saúde (Ginsburg, 2009). Por 

exemplo, na construção civil, regra geral uma industria caraterizada por uma pobre 

cultura de segurança, Molenaar et al (2002), referidos por Chinda (2007), identificaram 

um total de 31 caraterísticas da cultura organizacional de segurança, de que são 

exemplos: o compromisso da gestão, a comunicação, o desenvolvimento e 

implementação de estratégias, os recursos e o  “empowerment” dos trabalhadores. 

Na indústria em geral, resultado de muitas tentativas para medir o “clima de 

segurança”, com recurso a diferentes instrumentos, parece consensual que as 
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principais dimensões estão relacionadas com o compromisso e envolvência da 

gestão/administração com a segurança e a perceção que os trabalhadores têm sobre 

a segurança (Flin, 2006). 

Na saúde, devido à complexidade organizacional e ao carácter multifatorial das 

situações que estão na base das falhas de segurança, em particular da segurança do 

doente (Sousa, 2006), fatores relacionados com as prioridades da gestão e 

supervisão, a comunicação e aprendizagem, a cooperação e trabalho de equipa, os 

recursos humanos, o relato e notificação dos EA´s, a satisfação profissional ou a 

perceção do risco, são dimensões recorrentes nos diferentes conceitos de cultura de 

segurança do doente (Reason, 2000; Sorra 2004; Flin, 2006; Sexton, 2007; Muñiz, 

2007). 

Para Johnson et al. (2007), a CSD inclui os seguintes atributos:  

- abordagens baseadas em sistemas de análise, identificação e eliminação das causas 

do erro; 

- sensibilização para os perigos do comportamento de risco e recompensa para o 

comportamentos  seguro: 

- educação em saúde, programas de consciencialização, atividades e projetos de 

segurança, incluindo investigação clínica;  

- monitorização contínua para avaliação dos progressos realizados para melhorar a 

segurança do doente; 

- iniciativas para reduzir a fadiga como causa de erro médico,   

- envolvimento da administração e da liderança no planeamento na formação e no 

planeamento da segurança do doente. 

Seja como for, a perspectiva da gestão, a perspectiva dos profissionais e aspetos que 

combinem as duas são indicadores determinantes para avaliar a cultura de segurança 

do doente.  

A OMS define “cultura de segurança do doente” como um modelo integrado de 

comportamentos individuais e organizacionais, baseado em crenças e valores 

partilhados, continuamente perseguido, para minimizar os danos nos doentes que 

podem resultar da prestação de cuidados (WHO, 2007). 

Para Hemman (2002) trata-se da filosofia que os líderes e profissionais seniores 

transmitem influenciando o comportamento, de todas as pessoas que trabalham na 

organização, dirigindo a sua atenção e acções diárias para a melhoria da segurança. 

 

1.1.1 - O paradigma da culpabilização e a cultura da ocultação 

O paradigma ou traço predominante da cultura de segurança do doente, tem sido, ao 

longo dos tempos, a abordagem ao problema centrado na pessoa e no erro, na 
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tentativa de resolver os problemas através da culpabilização e identificação do 

responsável (Reason, 2000; Franco, 2005; Alonso, 2009; Fernandes & Queirós, 2011). 

Castigar e punir o culpado, sempre que sucede um erro, tem sido o que  

historicamente carateriza a cultura laboral das instituições de saúde (Franco, 2005).    

Tem-se considerado ao longo dos tempos que a ocorrência dos EA´s se deve às 

falhas humanas. 

Esta forma, como tradicionalmente temos gerido as falhas e os EA´s nos cuidados de 

saúde, com culpabilização e ostracismo perante as falhas e as potenciais 

consequências (Sousa, 2006), tem gerado uma cultura profissional muito mais de 

ocultação do erro do que favorecedora da comunicação e da aprendizagem a partir 

dele (López, 2003; Sousa, 2006; Bohomol, 2007). 

Os administradores e gestores, em regra, encaram o erro como o resultado da 

violação das regras, dos regulamentos e das orientações institucionais. A sua resposta 

é quase sempre aumentar e complicar as regras organizacionais. Por outro lado os 

profissionais encaram o erro como uma incompetência, reagindo quase sempre com 

sentimento de culpa, vergonha ou medo. Por sua vez, a opinião pública em geral e os 

consumidores de cuidados de saúde em particular, olham para os eventos adversos 

como um indicador da qualidade em saúde, acreditando em acções punitivas e na 

produção de legislação como solução para o problema (Hemman, 2002). 

Resulta daqui a perpetuação de um ciclo de desconfiança e de sigilo, sem benefícios 

para qualquer uma das partes. 

 

Uma das consequências mais nefasta é a subnotificação devido à retracção dos 

profissionais de saúde para relatar o erro, por medo que seja visto apenas como 

negligência e possa provocar participação e processo disciplinar ou jurídico (Cantillo, 

2007). 

Uma investigação referida por Bohomol (2007), realizada com enfermeiros por  Day 

(1994),  demonstrou que o estigma da atitude negativa  face ao erro de medicação e a 

complexidade dos relatórios e procedimentos foram a causa para que 40% dos erros 

de medicação não fossem notificados/relatados.  

Também Osborne et al. (1999), num trabalho similar, concluíram que, apenas são 

formalizados relatórios ou notificações em 25% dos erros de medicação, tendo como 

principais fatores, para que tal aconteça, o medo e a exposição a julgamentos. 

Sexton et al. (2000), referidos por Machado (2004), ao analisarem a perceção face ao 

erro, dos profissionais de uma UCI, concluíram que: 

- um em cada três profissionais não reconhece que comete erros;  
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- mais de metade considera difícil discutir erros e apontam como obstáculos a 

reputação pessoal (76%), o receio de litigância (71%), as expetativas da sociedade e 

da família dos doentes (68%), hipóteses de processo disciplinar pelos órgãos 

profissionais (64%), ameaça ao emprego (63%) e as expetativas dos pares (60%). 

Potylycki et al. (2006), num estudo sobre notificação do erro de medicação, concluiu 

que a perceção que o staff clínico tem de que as notificações do erro carregam o risco 

de acção disciplinar, é uma enorme barreira ao aumento das mesmas.  

A cultura da culpabilização e abordagem centrada na pessoa tem se revelado assim, 

como um dos principais obstáculos à capacidade das organizações de saúde para 

gerir o risco clínico (WHO, 2008). 

 

1.1.2 - A cultura de aprendizagem e o novo paradigma 

Afastar-se da atual cultura de culpa e vergonha que impede a notificação do erro e, 

consequentemente impossibilita qualquer análise e aprendizagem a partir das falhas, 

deve ser um desígnio dos sistemas de saúde (Nieva e Sorra, 2003). 

Deseja-se um novo paradigma: uma cultura aberta, justa (imparcial) e de 

aprendizagem a partir do erro e da adversidade.  

Como refere Reason (2000, p769) «construir uma cultura justa é um passo essencial 

para a criação de uma cultura de segurança». Uma cultura de segurança com impacto 

positivo no funcionamento das organizações. 

Reason e muitos outros autores partem, em nosso entender, do pressuposto que 

quanto mais uma cultura organizacional se consciencializa da segurança e falar 

abertamente das falhas e dos erros mais a segurança melhora. 

A melhoria da segurança dos doentes requer que os sistemas de saúde tenham 

facilidade de acesso à informação que suporte a aprendizagem a partir da experiência, 

permitindo, desta maneira, a promoção de sistemas que evitem o erro ou minimizem o 

seu impacto (Nieva & Sorra, 2003). 

Não admira, por isso, que uma das principais estratégias que organizações, de 

nacionalidades diferentes, adoptaram ou procuram adoptar, seja a criação de um 

Sistema Nacional de Notificação, tendo como principal objetivo o registo e 

consequente análise dos problemas. Como refere Sousa (2006) o objetivo não é reunir 

provas para formalizar a acusação, mas sim difundir a informação, aprender com ela, 

introduzir mudanças e evitar que os erros voltem a acontecer. 

É necessário um clima de confiança, onde a análise das falhas permita uma cultura de 

aprendizagem e não de culpabilização face ao erro, com enfoque no como e porquê e 

não apenas no quem (idem). 
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Existe cada vez mais a perceção de que a melhoria da segurança e dos sistemas de 

segurança não será possível se continuamos a concentrar-nos na culpabilização dos 

indivíduos.  

Deseja-se uma abordagem ao problema centrado nos sistemas, nos contextos, nas 

estruturas, nas condições, em suma nas debilidades da organização. 

Segundo Reason (2002), referido por Sousa (2006, p311), «para a ocorrência de um 

evento adverso ou dano no doente é necessário o alinhamento de diversas buracos 

(quando explicado à luz da teoria do queijo Suíço), por exemplo, falhas estruturais ou 

pontuais, má prática ou descuido por parte dos profissionais de saúde, 

comportamentos inseguros ou de risco por parte dos doentes, etc» 

A fonte dos problemas é, na maioria das vezes, multifatorial podendo resultar de falhas 

ou deficiências na estrutura ou nos processos. 

A corrente de pensamento atual, sobre segurança dos doentes, entende como 

principais responsáveis pelos EA´s as deficiências na concepção dos sistemas 

produtivos, a organização do trabalho e funcionamento das organizações, e menos as 

pessoas ou as acções individuais. Para aqueles que trabalham com sistemas de 

segurança, os EA´s são moldados e provocados por uma corrente sistémica de 

fatores, onde se incluem as estratégias especificas das organizações, a cultura, 

práticas de trabalho, a abordagem à gestão da qualidade, gestão do risco e 

capacidade de aprender com os erros (Donaldson & Philip, 2004). 

 

1.2.- DOTAÇÃO SEGURA EM ENFERMAGEM 

 

Tradicionalmente a dotação de enfermeiros em meio hospitalar que garanta a 

prestação de cuidados de enfermagem seguros e de qualidade, tem sido equacionada 

com base no nº de profissionais, o rácio entre os doentes e estes ou o nº de horas de 

cuidado de enfermagem fornecidas por doente. A quantidade de enfermeiros versus nº 

de doentes é o indicador por excelência. 

E, de facto, inúmeras investigações e relatórios dedicadas à dotação de enfermeiros, 

têm provado a sua relação com os resultados obtidos, a qualidade dos cuidados, a 

segurança do doente e profissional e a satisfação dos consumidores de cuidados de 

saúde (Christine, 2002; Margaret, 2002; Mueller, 2002; Hodge et al., 2002; Christina, 

2003; Graf et al., 2003; Person, 2004; Ritter-Teitel, 2004; Joanne, 2004; John, 2006; 

CIE 2006; Hickey et al., 2006; Welton, Unruh, & Halloran, 2006; Upenieks et al., 2007; 

Valda, 2007; Patricia, 2010).  

Por exemplo, três estudos citados pelo ICN (OE, 2006, p.10), ilustram o que acabámos 

de afirmar. Num estudo de grande influência, «foram recolhidos e analisados dados de 

10184 elementos de enfermeiros e 232342 doentes submetidos a cirurgia. Os autores 
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verificaram que cada doente adicional por enfermeiro com uma carga de quatro 

doentes estava associado a um aumento de 7% na probabilidade de morte no 

intervalo de 30 dias após a admissão e um aumento de 7% na probabilidade de 

insucesso no salvamento». 

Num outro, uma análise transversal «examinou a relação entre a quantidade de 

cuidados prestados por enfermeiros no hospital e os resultados dos doentes. Os 

dados foram analisados, incluindo os dados de 5 milhões de doentes médicos e 1,1 

milhões cirúrgicos. Os autores verificaram que uma proporção mais elevada de horas 

de cuidados por enfermeiros por dia estiveram associados a: estadias mais curtas; 

taxas mais baixas de infecções do trato urinário; hemorragias do trato gastrointestinal 

superior; pneumonia; choque e paragem cardíaca; e casos reduzidos de insucesso no 

salvamento». 

Por último, num terceiro estudo, verificou-se «que um aumento de uma hora de 

trabalho por um enfermeiro por dia-doente estava associado a uma diminuição de 

8,9% na probabilidade de pneumonia e que, um aumento de 10% na proporção de 

enfermeiros estava associada a uma diminuição de 9,5% na probabilidade de 

pneumonia».  

 

Contudo ainda nenhuma destas investigações conseguiu definir e demonstrar qual o 

rácio doente/enfermeiro ideal ou óptimo. A pergunta,  qual é o melhor rácio, continua 

por responder, como continua por esclarecer se outros fatores e quais contribuem para 

que uma dotação de enfermeiros seja segura. 

 A enorme dificuldade em definir uma fórmula universal objetiva, racional e fiável 

(Scott, 2008) que permita garantir uma dotação segura de enfermeiros, deve-se ao 

facto de a questão das dotações ir para além das quantidades.  

A Enfermagem é um processo intuitivo, é uma sinergia frequentemente incapaz de ser 

traduzido em rácios doente-enfermeira, muito menos mínimos, que se adeqúem ou 

apliquem transversalmente aos diferentes contextos, organizações ou culturas de 

trabalho. De facto, mesmo em duas unidades de idêntica designação e com idênticos 

fins estruturais, um determinado nº de profissionais de enfermagem pode não ser 

igualmente adequado (Upenieks et al., 2007). 

A dotação de enfermeiros com base no nº de doentes por enfermeiro dá, apenas, uma 

mera estimativa aproximada dos recursos de enfermagem necessários (DeVandry & 

Cooper, 2009). Existe uma enorme incongruência nesta abordagem, ao partir do 

pressuposto de que todos os doentes, todos os dias, são iguais, quando na verdade 

todos são diferentes, como são diferentes, também, as necessidades individuais ao 

longo de um internamento. Os rácios doente-enfermeiro, só por si, não são suficientes 
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para garantir a qualidade dos cuidados (Lang et al., 2004; Thomas, 2004). Eles 

ignoram a variabilidade dos ambientes (Lake, 2006; Scott, 2008; ) e a diversidade de 

contextos clínicos, como ignoram, também, as  reais diferenças de necessidades de 

cuidados de enfermagem que cada doente apresenta (Graf, 2003; Lang, 2004; Welton, 

Unruh, & Halloran, 2006), a acuidade e gravidade da situação clínica (DeVandry & 

Cooper, 2009). Como ignora, igualmente, que a enfermagem é um processo 

multifacetado que envolve uma dinâmica e fluxo de trabalho em contínua mudança, 

envolvendo não apenas cuidados diretos ao doente como, também, horas de 

planificação, registos e formalizações processuais, análise e tempos de partilha de 

informação com outros profissionais (Upenieks et al., 2007). 

Segundo a Federação Americana de Professores, citada pelo ICN (OE, 2006, p5) «as 

dotações seguras significam que está disponível em todas as alturas uma quantidade 

adequada de pessoal, com uma combinação adequada de níveis de competência, 

para assegurar que se vai ao encontro das necessidades de cuidados dos doentes e 

que são mantidas condições de trabalho isentas de risco» 

Esta diversidade de requisitos, transforma as dotações seguras, em algo 

extremamente complexo e difícil de operacionalizar nos diferentes contextos de 

prestação de cuidados. 

As evidências recolhidas na bibliografia analisada revelam que os diferentes autores 

têm concluído, pela existência de outras variáveis relacionadas com a dotação, para 

além da quantidade, que afetam a prestação de cuidados seguros.  

Dessas variáveis iremos à procura na Parte II (1ª fase), nos capítulos dedicados à 

consulta da opinião dos enfermeiros peritos e à analise da literatura, da legislação e 

das recomendações nacionais e internacionais sobre dotação de enfermeiros. 

 

1.3.- PERCEÇÃO DO RISCO CLÍNICO 

 

A epidemiologia, nos seus conceitos básicos, integra como dimensão fundamental do 

risco a probabilidade de um evento ocorrer ou não, combinando-a com a magnitude 

dos danos e consequências dele resultantes (Almeida-Filho & Coutinho, 2007; Gamba 

& Santos, 2006). 

De fato, o risco é frequentemente relacionado com a probabilidade de acontecimentos 

futuros incertos e com as consequências que daí podem advir. Nas palavras de Jones 

(2005, p.8) «risco é a provável frequência e provável magnitude de perda futura». Dito 

de uma forma muito elementar, o risco é a probabilidade, elevada ou baixa, de alguém 

sofrer um dano através de um perigo (HSE, 2003). Este é, também, o sentido da 

norma portuguesa (NP3497 – Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho) 
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que define o risco como a «combinação da probabilidade de ocorrência de um 

acontecimento ou de exposição(ões) perigosas e da gravidade de lesões ou afeções 

da saúde que possam ser causadas pelo acontecimento ou pela exposição(ões)» 

(IPQ, 2001, p.10). 

Da mesma forma, as várias definições de risco, apresentadas pela OMS na CISD, 

taxonomia para a SD (DGS, 2011), obtidas a partir de vários peritos e organizações, 

comungam e coincidem nestas variáveis. Disso são exemplos: «1. A probabilidade, 

alta ou baixa, de alguém ou algo ser prejudicado por um perigo, multiplicado pela 

gravidade do potencial dano»; …; «3. A combinação da probabilidade de ocorrência de 

dano com a gravidade desse dano»; …; 8. A possibilidade/probabilidade de ocorrência 

ou repetição de um evento multiplicado pela gravidade desse evento» (idem, p.135).  

Esta é, de resto, a conceção mais frequente no achado bibliográfico. Contudo, como 

refere Renn (1998, p.60) a «compreensão intuitiva de risco é um conceito que não 

pode ser reduzido ao produto entre probabilidade e consequência». Efetivamente, ao 

conceito de risco tem sido incorporado, para além destas duas dimensões, uma outra: 

a da relatividade do risco ou, dito de outra forma, a apreciação individual do risco 

(Slovic, 2001; Alonso, García, & Martín, 2009).  

 

Slovic (2001), investigador da universidade de Oregon com longa dedicação ao estudo 

desta temática, entende que o risco envolve um juízo de valor que excede a mera 

probabilidade de ocorrência de um qualquer evento. Na realidade, a maioria das 

respostas dada, pelas pessoas ao risco, reflete muito mais o sentimento e menos o 

conhecimento que dele se tem. De fato, existe o entendimento de que a utilização de 

medidas de prevenção, não depende diretamente do conhecimento sobre os riscos 

associados a determinada intervenção, mas, antes, da maneira como o risco é 

percebido individual e coletivamente (Renn, 1998; Slovic, 2001; Ziker, 2003; Fonseca 

et al., 2007). Falamos da perceção do risco, ou seja, a forma como as pessoas 

envolvidas o percebem. A perceção do risco, tal como as ideias sobre prevenção e as 

acções empreendidas são considerados fenómenos culturalmente construídos e 

culturalmente interpretados. Pertence a uma dimensão cultural e simbólica, diferindo 

consideravelmente entre grupos sociais e culturais (Renn, 1998; Slovic, 2001; Fonseca 

et al., 2007). O papel dos valores sociais na perceção do risco e na aceitação do 

mesmo é evidente (Slovic, 2001), levando a que crenças, sistemas de valores, 

normas, experiências em comum, atitudes, papéis, práticas sociais e técnicas, afetem 

a perceção de risco e as causas dos mesmos (Kouabenan, 1998). 
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A reforçar esta ideia surge uma outra que entende que o risco só ganha sentido em 

oposição a elementos, que intervêm na sua construção, resultantes da sua relação 

com o contexto cultural (Wejnert, 2002 apud Fonseca et al., 2007). 

Até porque, como refere  Slovic (1999), o risco é socialmente construído e enquanto 

realidade independente das nossas mentes e cultura não existe. Só é passível de 

observação e mensuração dentro de determinado contexto e a sua avaliação 

representa uma mistura de julgamentos psicológicos, fatores sociais, culturais e 

políticos (idem) . No entender de Bijker (2006, p.7) «a distinção frequentemente usada 

entre risco objetivo e perceção do risco não se sustenta. Os riscos não podem ser 

conceptualizados como algo objetivo, quantificável e um fenómeno independente do 

contexto». 

O pressuposto passa a ser, então, que o mais importante não é «o risco em si, mas 

sim as percepções da situação de risco, as quais envolvem interpretações, avaliações 

e julgamentos em dois níveis, o subjetivo e o intersubjectivo» (Fonseca et al., 2007, 

p40), fazendo da perceção do risco um antecedente incontornável do comportamento 

de risco. De acordo com Wejnert (2002) referido por Fonseca et al. (2007), as 

caraterísticas individuais, socioculturais e as caraterísticas das práticas são  aspetos 

que atuam como mediadores entre a perceção do risco e o comportamento.  

Para Mearns (1995), referido por Arezes (2002), independentemente da dimensão 

quantitativa do risco, a perceção do risco forma a base da aceitação do risco, o que a 

torna relevante para entendermos os sentimentos dos trabalhadores quanto à 

segurança, às suas atitudes e comportamentos de risco.  

No domínio da segurança do doente o risco decorre da própria prática clínica e dos 

cuidados a que ele é submetido, sendo, por isso, designado de risco clínico.  

Nesta àrea, o conceito de risco apresenta algumas peculiaridades. Desde logo, é 

encarado como um perigo com potencial para provocar uma reação considerada 

adversa à saúde dos doentes expostos a ele ou, ainda, a possibilidade de ocorrência 

de dano em diversas dimensões como, física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual do ser humano. (Gamba & Santos, 2006). 

Nas palavras da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – 

USA, trata-se de uma situação ou acontecimento que favorece ou aumenta a 

probabilidade de surgir um evento adverso resultante de um perigo ou ameaça, ou que 

aumenta a extensão de um evento adverso (DGS, 2011).  

Porém, a principal peculiaridade do risco em matéria de SD reside no fato de as 

consequências sofridas por alguém (o doente), ao contrário de outros contextos, 
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resultarem muito mais de intervenções e comportamentos de terceiros e muito menos, 

na maioria dos casos nunca, de acção empreendida ou função exercida pelo próprio. 

Acresce, a este fato, o frequente desconhecimento sobre o risco ou mesmo sobre a 

possibilidade da sua existência, demonstrada pelos doentes e famílias. 

Assim sendo, se a perceção do risco, nos mais diferentes domínios, em última análise, 

orienta as respostas dos indivíduos e dos grupos para as questões do risco  (Lee, 

2006), não sendo o risco clínico uma exceção, neste domínio e no imediato releva, 

para a análise do problema e respostas a dar, o julgamento que os profissionais fazem 

do risco clínico e só depois a perceção que eventualmente o doente possui. 

 

Talvez por isso, o conceito de risco clínico seja uma consequência da preocupação 

que a comunidade científica tem sobre como lidar com os perigos da medicina e 

prática clínica modernas. Na verdade, a prestação de cuidados de saúde é, hoje em 

dia, uma atividade de risco, complexa, incerta no resultado, potencialmente perigosa, 

capaz de causar danos colaterais nos doentes (Donaldson & Philip, 2004; Fragata, 

2009; Alonso, García, & Martín, 2009). 

Estes danos, designados por EA´s, são consequência de incidentes clínicos, que 

resultam de riscos que a estrutura conceptual da CISD (DGS, 2011) relaciona com as 

seguintes categorias: i) a administração clínica; ii) os processos/procedimentos 

clínicos; iii) a documentação; iv) as IACS; v) a medicação; vi) os 

dispositivos/equipamentos médicos; vii) os comportamentos; viii) os acidentes do 

doente; ix) Infra-estrutura/edifico/Instalações; x) Recursos/gestão organizacional 

Para o efeito, tal como se lê na CISD (Idem, p8), «tipo de incidente é um termo 

descritivo para uma categoria que é composta de incidentes de natureza semelhante, 

agrupados devido a caraterísticas compartilhadas, em relação aos quais existe 

consenso, tais como incidentes do “processo/procedimento clínico” ou “medicação”».  

Embora cada conceito de tipo de incidente seja distinto, um incidente de segurança de 

um doente pode ser classificado como mais do que um tipo de incidente.  

Por exemplo, o grau de utilização e eficácia dos dispositivos e medidas de controlo da 

infecção, associada aos cuidados de saúde, pode estar relacionado com fatores de 

vários domínios, como: os processos/procedimentos clínicos; as próprias IACS; os 

dispositivos/equipamentos médicos; os comportamentos; as infra-estruturas, edifícios 

e instalações; os recursos e gestão organizacional.(DGS, 2011).  

Frequentemente o erro clínico é de natureza sistémica (Reason, 2000; Sousa, 2006; 

Alonso, García, & Martín, 2009), contribuindo para ele uma variedade de fatores dos 

mais variados domínios e níveis de intervenção. 
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1.4.- SATISFAÇÃO GERAL NO TRABALHO 

 

A satisfação no trabalho, sendo um sentimento humano multivariado, que surge como 

reposta à experiência no trabalho, em função da congruência deste com os valores e 

as expetativas do profissional, pode variar de pessoa para pessoa, como pode variar, 

no tempo, para uma mesma pessoa. Ela é entendida, genericamente, como uma 

avaliação que o profissional, neste caso o enfermeiro, faz do seu trabalho e do meio 

ambiente em que este decorre. 

A satisfação no trabalho dos enfermeiros há muito que é objeto de estudo, quer na 

tentativa de compreender a sua génese quer na identificação do seu potencial para 

influenciar as diferentes componentes do trabalho. Já em 1940 Nahm, referido por  

Ma, Samuels, & Alexander (2003), realizou um estudo de grande dimensão, tendo 

concluído que a remuneração, as horas de trabalho, as relações com supervisores, a 

família e relações sociais e as oportunidades de progressão profissional afetavam a 

satisfação profissional. 

Por sua vez, Smith et al. (1975), também relembrados por Ma, Samuels, & Alexander 

(2003), definiram a  satisfação no trabalho como os sentimentos que um enfermeiro 

tem sobre o trabalho em geral, sentimento que eles próprios descrevem como o grau 

de disposição afectiva positiva que os enfermeiros têm para com o seu trabalho. Para 

Sexton (2006) trata-se da positividade sobre a experiência no trabalho. 

Posteriormente, de acordo com uma revisão da literatura (Hinshaw & Atwood, 1983 

apud Maria et al., 2010), foram identificados como fatores-chave influenciadores da 

satisfação: a idade, sexo, experiência profissional, categoria profissional e posição na 

cadeia hierárquica, remuneração, grau de profissionalização, supervisão e relações 

interpessoais, autonomia profissional e os resultados obtidos com os doentes. 

No inicio da década de 90, duas meta-análises da literatura norte-americana sobre 

satisfação no trabalho dos enfermeiros, realizadas por Blegen (1993) e Irvine & Evans 

(1995), confirmaram alguns destes e identificaram outros fatores com significativa 

correlação com a satisfação: a autonomia; as boas relações com os supervisores; o 

stress (correlação negativa); o comprometimento organizacional; a liderança dos 

enfermeiro-chefes; estabilidade de emprego; sobrecarga de trabalho; conflito de 

papeis; e idade. 

Mais tarde, uma sintese de estudos sobre satisfação no trabalho dos enfermeiros, 

(Kangas, 1999 apud  Ma, Samuels, & Alexander, 2003), identificou, como principais 

variáveis que a afetam: a independência na tomada de decisão, o controlo sobre a 

prática, o apoio institucional e social percebido, as relações interpessoais e o stress 

(correlação negativa). 
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Por essa altura, o USA-Nursing Executive Center (2000), citado por Shader et al. 

(2001) aponta como razões para a insatisfação e o abandono da profissão a 

insuficiente compensação, a insuficiente oportunidade para a tomada de decisão, o 

insuficiente reconhecimento, ausência de oportunidades para desenvolvimento 

profissional, fracas relações com chefias e gestão e a intensidade do trabalho. 

Recentemente, os resultados da meta-análise realizada por Zangaro & Soeken  (2007) 

evidenciam três variáveis, comuns à generalidade dos estudos, relacionadas com a 

satisfação no trabalho de enfermagem: o stress no trabalho, com forte correlação 

negativa (r=-.430); a colaboração/relação enfermeiro-médico que aparece como a 

variável com maior correlação positiva (r=.370); a autonomia, com um efeito 

moderadamente positivo (r=.300). 

Estes dois últimos fatores têm um enorme destaque na literatura da última decada.  

Com efeito, são vários os autores (Garrett, 2001, Aiken et al., 2002; Shader et al., 

2001; Pittman et al., 2007,) que corroboram a ideia de que a autonomia profissional 

tem muito impacto na satisfação no trabalho. Por exemplo, Ribeiro (2011) num estudo 

sobre autonomia profissional dos enfermeiros, realizado em Coimbra (Portugal), 

confirmou, à semelhança dos resultados evidenciados por Zangaro, que os 

enfermeiros mais satisfeitos com o seu trabalho são os que demonstram também uma 

maior perceção de autonomia profissional (r=.300; p<.001). Também Silva (2009), 

apurou que o aspeto mais referido, por estes profissionais, como influenciador da sua 

satisfação é a autonomia profissional.  

Quanto ao domínio das relações interpessoais e colaboração intra e interprofissional, 

Halm et al. (2005) mostraram que a coordenação e colaboração interdisciplinar tem 

uma relação positiva com os resultados dos doentes e com a satisfação no trabalho. 

Carayon & Gurses (2008) concluíram que os comportamentos disruptivos entre 

médicos e enfermeiros têm impacto sobre a satisfação e a motivação no trabalho. Por 

sua vez, Flin et al. (2003), num estudo  referido por O’Daniel & Rosenstein (2008), 

apuraram que melhor comunicação e trabalho em equipe são descritos, pelos 

profissionais de saúde, como um dos fatores mais importantes para a melhoria da 

eficácia clínica e da satisfação no trabalho. 

 

Apesar do destaque dado a este núcleo de fatores, a satisfação no trabalho é 

multifatorial na sua génese, encontrando-se facilmente na literatura, para além destes, 

outros fatores que concorrem para ela: a existência de  modelos de gestão 

participativa e representação da enfermagem nos órgãos executivos e de decisão 

(Kangas, Kee, & McKee-Waddle, 1999); o envolvimento e compromisso organizacional 

(Wagner, 2007); o apoio institucional e reconhecimento profissional (Kangas, Kee, & 
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McKee-Waddle, 1999; Nursing Executive Center, 2000; Cummings et al., 2008) ou a 

existência ou não de oportunidades de desenvolvimento e formação continua (Shader 

et al. 2001).  

 

Também aspetos diretamente relacionados com a prestação de cuidados influenciam 

a satisfação no trabalho. Aiken et al. (2008) concluíram que o nº médio de doentes 

atribuído a cada enfermeiros tem uma correlação estatisticamente significativa 

(p<.001) com a satisfação no trabalho e o “burnout” profissional. No mesmo sentido, 

outros investigadores concluíram que a carga e intensidade de trabalho (Adams et al., 

2000; Shader et al., 2001; Aiken et al., 2002) e o nível de acuidade e complexidade 

dos doentes (Shader et al., 2001) são elementos preditores da satisfação no trabalho.  

 

Outras variáveis, de carater sociodemográfico, a partir das quais a satisfação pode 

variar, são igualmente referidas na literatura: idade, habilitações, género (McNeese-

Smith, 2000; Siu, 2002; Ma, Samuels, & Alexander, 2003;  Batista et al., 2010),  

localização e tipologia de hospital (Ma, Samuels, & Alexander, 2003). Estes últimos 

autores, também encontraram diferenças estatisticamente significativas em função de 

do tempo de serviço (p<.001) , categoria profissional (p=.001), tamanho do hospital 

(p=.002).  Por sua vez, Siu (2002) encontrou correlação (r=.260; p<.001) entre as 

condições físicas e estrutura do espaço e a satisfação. 

 

Como referíamos, não tem sido a sua génese a única preocupação dos investigadores 

que analisam a satisfação no trabalho dos enfermeiros. É que, embora a satisfação no 

trabalho seja uma consequência de vários fatores, ela própria é influenciadora e 

preditora de vários aspetos relacionados com o trabalho, que contribuem positiva ou 

negativamente para a qualidade dos cuidados prestados, para o compromisso 

institucional e a segurança do doente. A satisfação no trabalho é um fator crítico para  

a qualidade dos cuidados prestados (Stone, Hughes & Dailey, 2008; Reiling, Hughes, 

& Murphy, 2008). A insatisfação pode levar à desmotivação, ao empobrecimento no 

desempenho e à ineficácia pessoal e organizacional. Queirós (2005), no seu estudo 

sobre o burnout no trabalho e conjugal em enfermeiros portugueses, concluiu que a 

satisfação geral no trabalho é uma variável preditora do burnout no trabalho e da 

eficácia profissional, o que por sua vez contribui para a aumentar a insegurança dos 

doente, já que existe efeito da insatisfação e burnout sobre os resultados obtidos com 

os doentes (Aiken, Clarke & Sloane, 2002; Halm et al., 2005). Ainda neste domínio 

Aarons (2006) citado por Stone, Hughes, & Dailey (2008) apurou que a satisfação no 
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trabalho é uma variável mediadora do efeito do ambiente de trabalho sobre o burnout 

profissional. 

Vários estudos (Aiken, 2001; Shader et al. 2001; Duffield & O´Brien-Pallas, 2003; 

Larrabee et al., 2003) mostraram que um dos mais importantes preditores da intenção 

de abandonar a profissão ou o local de atividade é a insatisfação no trabalho.  

 

Outros concluíram que os resultados dos pacientes, especificamente de mortalidade, 

são adversamente afetados pela menor satisfação trabalho (Estabrooks et al., 2005) 

A satisfação no trabalho e a satisfação dos profissionais com os padrões de qualidade 

devem ser indicadores a incorporar no momento de avaliar a adequação dos 

processos utilizados para estimar as necessidades dos doentes em cuidados de 

enfermagem  (Scott, 2003). 

 

A satisfação no trabalho é uma componente importante na vida dos enfermeiros com  

impacto na sua performance, nos resultados dos doentes, na segurança e qualidade 

dos cuidados prestados, bem como no compromisso com os objetivos da instituição 

(Maria et al., 2010). É um conceito extremamente relevante, para os recursos 

humanos em geral e, muito particularmente para a enfermagem, que tem suscitado e 

merecido a atenção e interesse de enfermeiros e investigadores ao longo de vários 

anos. Contudo, a relação da satisfação no trabalho com a segurança do doente, a 

cultura de segurança do doente e os diferentes aspetos que caraterizam uma dotação 

segura  em enfermagem não estão documentados ou bem definidos pelas evidências 

científicas. 
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2.-PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

O bem estar das populações com a procura constante da qualidade em todos os 

domínios coloca desafios civilizacionais que, entre outras coisas, trás para primeiro 

plano o controlo das situações adversas e o desenvolvimento de culturas de 

segurança. 

O atual contexto, em que os resultados obtidos, em vários estudos internacionais 

(USA, Canadá, UK, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Espanha, Portugal, França), 

permitiram concluir que em cada cem doentes internados 10 são vítimas de um evento 

adverso (EA), dos quais 45% são classificados como evitáveis, faz da segurança do 

doente uma preocupação universal e um problema de saúde pública mundial. 

A generalidade dos países desenvolvidos, após o reconhecimento deste problema, 

procura medidas no sentido de inverter a situação.  

Muitas das linhas de investigação no domínio da qualidade em saúde, concentram-se 

hoje em torno da segurança dos doentes. Como refere Sousa (2006), agrupam-se 

fundamentalmente em três áreas de estudo: os eventos adversos em si mesmo; os 

sistemas de concepção e prestação de cuidados de saúde; a cultura de segurança, 

em particular a “cultura de segurança do doente” (CSD). 

Com efeito, esta última, é considerada como um foco prioritário e a sua avaliação é 

recomendada a todos os Estados-Membros pela OMS e União Europeia, como 

condição indispensável para introduzir mudanças e melhorar a segurança do doente. 

Também em Portugal, é considerada uma acção prioritária da Estratégia Nacional 

para a Qualidade em Saúde (Ministério da Saúde, 2009). 

Nos conceitos de CSD, existentes na literatura (Reason, 2000; Sorra 2004; Flin, 2006; 

Sexton, 2007; Muñiz, 2007), recorrentemente encontramos como fatores 

determinantes para a sua compreensão, entre outros, a satisfação no trabalho (ST), os 

recursos humanos e a própria perceção do risco (PRC).  

Há, de facto, evidências crescentes de que aspetos da cultura organizacional dos 

sistemas de saúde, como a cultura de segurança do doente (CSD), a dotação segura 

de enfermeiros (DSE), perceção do risco clínico (PRC) e a própria a satisfação no 

trabalho (ST) desempenham um papel-chave nos resultados destas organizações, em 

particular na SD. 
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Estes quatro construtos, têm particular impacto nos resultados relacionados com os 

doentes e com os diferentes indicadores de qualidade dos cuidados (Robyn, 2004), 

sendo, para nós, motivo de especial interesse. 

Com efeito, a CSD, e a sua optimização, é entendida por muitos (Reason 2000; Nieva 

e Sorra, 2003; Donaldson e Philip, 2004; WHO 2007; Saturno, 2008) como o primeiro 

elemento para garantir a segurança do doente. Apresenta-se como uma componente 

estruturante da qualidade dos cuidados de saúde. Ela é uma variável incontornável da 

Qualidade em Saúde (Kohn, 2000; Needleman, 2002; McFadden, 2006; Sousa, 2006; 

Muiño, 2007; Ministério da Saúde, 2009) 

Por sua vez, a dotação de recursos humanos nestes ambientes, pressupõe a 

existência de requisitos próprios, que a tornem asseguradora. Falar em dotações de 

profissionais na saúde é falar de dotações seguras.  

Existe uma evidência crescente de que os eventos adversos estão correlacionados 

com os níveis inadequados de staff. Parece também evidente que o problema das 

dotações tem contornos muito específicos ao nível da disciplina de Enfermagem. 

De entre todos os profissionais, os Enfermeiros representam a maior componente da 

força de trabalho nos Sistemas de Saúde, sobretudo hospitalares, desempenhando 

um papel fundamental na segurança do doente. Ao constituírem um componente 

crítico nas equipas multidisciplinares, devido  às suas competências, às caraterísticas 

do seudesempenho profissional, à presença contínua junto dos doentes, ao nº 

absoluto e relativo de elementos, a sua dotação, o grau de satisfação no trabalho e a 

perceção que têm do risco clínico, podem influenciar em definitivo a CSD. 

Percebe-se que, por exemplo, perante uma dotação inadequada o mais provável é 

existir um conflito entre a responsabilidade profissional dos enfermeiros e a prestação 

de cuidados adequados aos doentes.    

De entre as várias conclusões obtidas num estudo prévio, por nós realizado  

(Fernandes, 2009), constatou-se que apenas 50% dos Enfermeiros afirma que nunca 

sacrifica a segurança do doente por haver mais trabalho. Atendendo a que somente 

41% entende que existem meios humanos adequados para corresponder ao trabalho 

exigido (idem), podemos afirmar que estamos perante um indicador de que a dotação, 

racionalidade e organização dos recursos humanos neste grupo profissional deve ser 

um foco de especial atenção da investigação. 

Na realidade, a segurança do doente e a dotação de recursos humanos para a 

garantir, em particular a dotação de enfermeiros e as variáveis necessárias para a 

prestação de cuidados seguros e eficazes (Ann, 2008; CIE, 2006), tem tido uma 

atenção crescente.  
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Contudo, saber que fatores podem tornar a dotação de enfermeiros asseguradora, 

como pode a dotação segura ser conceptualizada, em que medida influencia a cultura 

de segurança do doente e a satisfação no trabalho, são questões pouco esclarecidas, 

particularmente entre nós. 

Quanto à perceção dos riscos clínicos (PRC), reconhecer a existência de riscos 

clínicos, como refere Jiménez (2008), é imprescindível para a sua identificação, 

análise e estabelecimento de mecanismos de controlo, monitorização e aprendizagem 

a partir deles. Contudo a cultura de ocultação do erro (Sousa, 2006; Bohomol, 2007), 

devido ao paradigma da culpabilização e criminalização dos eventos adverso (Sexton, 

2006; Potylycki, 2006, Fernandes & Queirós, 2011) tem marcado a forma como 

respondemos aos problemas de segurança do doente. Gerou-se uma cultura 

desfavorável  à gestão do risco clínico, onde a perceção que os enfermeiros têm do 

mesmo, parece não corresponder  à frequência de notificação de eventos adversos ou 

mesmo  à perceção geral de segurança que cada um possui sobre o seu contexto de 

trabalho. De entre os vários fatores que medeiam esta discrepância, parecem atuar, 

para além de aspetos individuais e socioculturais, as caraterísticas e condições 

laborais dos enfermeiros.  

Por último, a satisfação no trabalho dos enfermeiros (ST). Apesar do seu estudo ter 

uma longa história, Andrea Baumann (2007) destaca o facto de esta ser, a par das 

dotações e da segurança, um objeto de estudo e atenção muito presente nas actuais 

investigações e discussões que envolvem os enfermeiros e os seus contextos de 

trabalho. Porém este investimento tem sido pouco equacionada à luz do paradigma da 

cultura de segurança do doente. 

Este facto, juntamente com alguns dados encontrados, contribuem para aumentar a 

nossa curiosidade científica, quanto à relação entre a satisfação no trabalho e a CSD, 

ou quanto ao hipotético valor preditivo das dimensões da cultura de segurança, da 

dotação e da perceção do risco clinico em relação à satisfação geral no trabalho.  

Siu (2002), por exemplo concluiu que a satisfação se correlaciona significativamente 

com o ambiente, sendo este preditivo daquela, ainda que em algumas das suas sub-

escalas, fosse mediado por variáveis sócio-demográficas. Glisson e James (2002), 

concluíram algo similar, no estudo da sua relação com o clima organizacional, tendo 

observado, também, relação significativa (p<0,05) entre culturas mais construtivas e 

menores taxas de ST. 

Albion et al (2005), constataram que os enfermeiros apresentam níveis mais baixos de 

satisfação do que médicos, auxiliares e administrativos e, significativamente inferior 

nos hospitais de maior dimensão quando comparados com os mais pequenos. 
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Em resumo, tradicionalmente a responsabilidade atribuída  à Enfermagem em matéria 

de segurança do doente, está relacionada com aspetos estritamente ligados ao 

atendimento dos doentes, como sejam a prevenção de erros de medicação ou de 

quedas. Porém, a verdade é que a contribuição mais crítica que estes profissionais 

podem ter para a segurança do doente, em toda e qualquer situação é, como refere 

Ann (2008) a capacidade de coordenar e integrar os múltiplos aspetos da qualidade 

quer do seu próprio desempenho quer do atendimento aos doentes prestado pelos 

outros profissionais. 

Esta função integradora e a capacidade para ela, podendo ser determinantes para a 

cultura de segurança do doente, parecem estar relacionadas, entre outros fatores, com 

a dotação e a perceção do risco clínico. Analisar a hipotética indissociabilidade entre 

estas variáveis e a CSD, surge como o principal desafio mobilizador deste trabalho. 

 

Apesar de existirem estudos que analisam a relação entre alguns destes construtos, 

ou de algumas das suas dimensões (Glisson, 2002; Siu, 2002; Person, 2004; Albion, 

2005; Aarons, 2006; Stone, 2006; Best e Thurston, 2006; Stordeur, 2007; Stone, 

2007), a verdade é que o achado bibliográfico não revelou qualquer um que avalie em 

simultâneo a relação e influência entre todos eles. Importa saber qual ou quais destes 

construtos, ou aspetos com eles relacionados, é mais relevante para a compreensão 

de cada um dos outros e para o conjunto no seu todo, com o objetivo de colher 

contributos para a promoção e gestão da segurança do doente.  

Face ao exposto e à escassez de estudo Portugueses nestes domínios, surgiram-nos 

as seguintes questões de investigação: 

Como definir e caraterizar a dotação segura em enfermagem?  

Que indicadores são “atendidos” pelos Enfermeiros responsáveis pela gestão dos 

cuidados na determinação e caraterização da dotação de enfermeiros para a 

prestação de cuidados seguros?    

Qual a relevância das dotações seguras em enfermagem em relação à perceção geral 

do risco clínico?  

E qual a relevância de ambas, dotação segura em enfermagem e perceção do risco 

clínico, para a cultura de segurança do doente?  

Serão os diferentes fatores da dotação segura preditores do tipo de cultura de 

segurança do doente? 

A cultura de segurança do doente pode ser modelada pela dotação segura de 

enfermeiros e perceção do risco clínico?  

A satisfação geral no trabalho é influenciada pelos vários aspetos da dotação segura 

em enfermagem e da cultura de segurança do doente? 
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Qual o papel de variáveis sócio profissionais (Idade, categoria profissional, tempo de 

experiência na instituição, tempo de experiência no serviço/unidade) e institucionais 

(setor empresarial, tipo de instituição, tipo de serviço) nestas relações? 

Que dimensões da dotação de enfermeiros devem merecer atenção/investimento ou 

devem ser atendidas para optimizar a cultura de segurança do doente? Que 

referências relativas à dotação de enfermeiros, podem ajudar os gestores de recursos 

humanos em saúde a promover dotações favoráveis à cultura de segurança do 

doente?  

Será que as instituições de saúde com políticas de gestão e apoio às dotações 

seguras apresentam uma cultura de segurança do doente, nas suas diferentes 

dimensões, mais positiva? 
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3.- OBJETIVOS E HIPOTESES DE INVESTIGAÇÃO  

 

3.1.- OBJETIVOS  

 

Neste capítulo, referimo-nos aos objetivos gerais, cuja consecução se procura na III 

parte, remetendo a explicitação dos objetivos específicos, de cada um dos momentos 

do Estudo Prévio, para os respetivos capítulos. 

Os objetivos principais, deste trabalho de investigação, são:  

- Caraterizar a cultura de segurança do doente percebida pelos enfermeiros dos 

hospitais da região centro de Portugal; 

-  Caraterizar a dotação em enfermagem, quanto ao seu carater segurador, nos 

referidos hospitais; 

- Caraterizar as relações entre a cultura de segurança do doente (CSD), a dotação 

segura em enfermagem (DSE), a perceção geral do risco clínico (PRC), a satisfação 

geral no trabalho (SGT) e entre cada um destes construtos e as caraterísticas 

socioprofissionais e institucionais (idade, categoria profissional, setor empresarial, tipo 

de instituição, tipo de serviço, tempo de experiência na instituição, tempo de 

experiência no serviço); 

- Identificar as variáveis institucionais modeladoras da DSE; 

- Construir um modelo explicativo da PRC em relação às dimensões da DSE e 

variáveis sócio-profissionais/institucionais; 

- Mensurar a relevância dos construtos DSE, PRC para a Cultura de Segurança do 

Doente; 

- Construir sub-modelo explicativo das dimensões da CSD em relação à DSE, PRC e 

variáveis sócio-profissionais e institucionais; 

- Construir um modelo explicativo da CSD em relação  às dimensões da DSE, da PRC 

e  variáveis sócio-profissionais/institucionais; 

- Construir um modelo explicativo da SGT em relação às dimensões da CSD e da 

DSE; 

- Identificar indicadores úteis  à criação de referenciais que promovam a dotação de 

enfermeiros favorável  à cultura de segurança do doente; 

- Ampliar a escassa literatura, existente em Portugal, sobre a segurança do doente e 

aspetos relacionados; 
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- Contribuir com indicadores para que os decisores, nos processos de reconfiguração 

e gestão dos recursos humanos hospitalares, tenham ainda mais referências que 

promovam a dotação em enfermagem favorável  à cultura de segurança do doente. 

 

3.2.- HIPOTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Em função das questões e problemas de investigação identificados e atendendo aos  

objetivos propostos, formulámos as seguintes hipóteses gerais, algumas das quais 

desdobradas em hipóteses operacionais: 

 

H1- Os níveis de CSD, Satisfação Geral no Trabalho, Dotação Segura em 

Enfermagem e perceção Geral do Risco Clínico diferem em função de variáveis sócio-

profissionais e institucionais: grupo etário; categoria profissional; tipo de vínculo à 

instituição; setor empresarial; tipo de hospital; tipologia de serviço; tempo de 

experiência na instituição; tempo de experiência no serviço. 

1.5 A CSD difere em função das variáveis socio-profissionais e institucionais 

1.6 A DSE difere em função das variáveis institucionais 

1.7 A PRC difere em função das variáveis sócio-profissionais e institucionais 

1.8 A Satisfação Geral no Trabalho difere em função das variáveis sócio-

profissionais e institucionais 

H2 – A PRC depende dos diferentes aspetos da Dotação Segura de Enfermeiros e de 

variáveis sócio-profissionais e institucionais. 

H3- Existe relação entre a Perceção Geral do Risco Clínico e as dimensões da CSD 

H4 – Há relação entre a DSE e a Cultura de Segurança do Doente 

H5 – A DSE, PRC e as variáveis sócio-profissionais, em conjunto, predizem e 

modelam a CSD 

H6 – O grau de segurança do doente, atribuído a cada serviço pelos enfermeiros,  

depende da CSD, da DSE, PRC e variáveis sócio profissionais e institucionais  

H7 – Há relação entre a Dotação Segura em Enfermagem, Cultura de Segurança do 

Doente, variáveis sócio-profissionais e institucionais e a Satisfação Geral no Trabalho  

     7.1 – Melhor cultura de segurança do doente significa mais satisfação geral no 

trabalho  

     7.2- Uma dotação mais segura em enfermagem liga-se a níveis mais elevados de 

satisfação geral no trabalho 

     7.3 – A DSE e as variáveis sócio-profissionais e institucionais são mais 

determinantes para a satisfação geral no trabalho do que a CSD 
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4.- DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

As questões de investigação, enumeradas anteriormente e a natureza das variáveis 

em jogo, levam-nos a optar por por um estudo correlacional, em detrimento de uma 

abordagem experimental, já que as variáveis e as condições da sua observância são 

impossíveis de manipular. Acresce, a isto, a complexidade organizacional onde 

predomina o relacionamento entre múltiplas variáveis explicativas, o que se espelha 

nos objetivos definidos para este trabalho.  

Desta forma, o estudo é de carácter transversal, analítico-descritivo e correlacional. 

Enquadramos este estudo no domínio da sociologia organizacional, onde a 

investigação, para examinar os relacionamentos complexos entre comportamentos e 

ambientes organizacionais, tem recorrido, com sucesso, a modelos multivariados. 

Com efeito, a multiplicidade de fatores explicativos (variáveis preditoras ou mesmo 

mediadoras) da variável critério ou dependente (CSD), cuja relação nos propomos 

avaliar, obriga-nos a realizar um modelo de investigação multivariado, com recurso 

predominante a análises de Regressão Múltipla. Esta opção, ao permitir avaliar o 

relacionamento de uma variável dependente (critério) com diversas variáveis 

independentes (preditoras) (Tabachnick & Fidell, 1996 apud Abbad & Torres, 2002), 

facilita a inferência sobre as propostas de construção de modelos ou sub-modelos 

explicativos da CSD a partir da DSE,  PRC e variáveis profissionais e institucionais. 

Para recolher os dados sobre estes construtos, recorremos, sobretudo,  à utilização de 

escalas, que permitem transformá-los em números, apropriados para estudar as 

nossas questões e hipóteses de investigação. 

A revisão da literatura não revelou qualquer instrumento utilizável, ou mesmo 

adaptável, na caraterização e avaliação do construto “Dotação Segura em 

Enfermagem”, necessário e imprescindível ao desenvolvimento do estudo e 

consecução dos respetivos objetivos.  

Assim, a necessidade de construir um instrumento (escala) para este propósito, 

obrigou  à estruturação do estudo empírico em duas fases: 

- 1ª Fase, designada neste relatório por “Parte II - estudo prévio de preparação dos 

instrumentos de investigação”, composta por dois momentos.  

Um primeiro momento em que procedemos à definição do quadro teórico-conceptual 

de dotação segura em enfermagem e consequente construção e desenho de um 
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instrumento (escala e questionário) para avaliação e caraterização dessa mesma 

dotação, recorrendo  à triangulação entre a perceção dos próprios profissionais, uma 

ampla revisão da literatura e análise documental e a consulta e análise da produção 

legislativa e diretivas institucionais, nacionais e internacionais. 

O segundo momento, dedicado: à validação confirmatória e estudo da fiabilidade, 

nomeadamente no aspeto da consistência interna, do questionário sobre DSE, 

resultante do 1º momento; ao estudo das caraterísticas psicométricas da escala sobre 

satisfação geral no trabalho; e à verificação da viabilidade de unidimensionalidade da 

PRC e respetiva análise psicométrica.  

A metodologia própria de cada um destes momentos da investigação encontra-se 

pormenorizadamente descrita nos respetivos capítulos. 

- 2ª Fase, designada por “Parte III – Estudo em enfermeiros da cultura de segurança 

do doente”.    

Estudo descritivo-correlacional das relações entre as varíáveis em estudo e 

proposição de modelos ou sub-modelos explicativos da CSD em relação  à DSE, PRC 

e variáveis sócio-profissionais e institucionais e modelo explicativo da SGT a partir de 

todas elas. Para esta fase,  estudo major final, definimos como população teórica os 

7135 enfermeiros com domicilio profissional hospitalar (desempenho profissional em 

hospitais ou unidades de saúde afins) sob jurisdição da Secção Regional do Centro da 

Ordem do Enfermeiros.  

Também neste caso, remetemos maior especificação da metodologia para  capítulo 

próprio. 

 

Todos os questionários auto preenchidos, utilizados ao longo da investigação, foram 

lidos por um scanner de “leitura óptica”, usando Teleform versão10 ® software, 

produzindo um arquivo delimitado por tabulação, que foi convertido, para análise, num 

ficheiro em versão SPSS 19.0. Este foi o programa utilizado para o tratamento 

estatístico do 2º momento do estudo prévio e do estudo final. 

 

Todas as garantias éticas foram asseguradas e são discutidas e explicadas, no 

particular, em cada fase do estudo. 
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5.- DESENHO E PLANO DE EVOLUÇÃO DA TESE  

 

O desenho e plano de investigação (figura 1), atendeu  à necessidade de definir várias 

fases e momentos, necessários ao processo, cada um com inputs e outputs, 

influenciadores dos seguintes, observando cada um desses momentos distintas 

estratégias e metodologias.  

 

           

 

 
Figura 1- Plano do projeto de investigação 
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PARTE II - ESTUDO PRÉVIO DE PREPARAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA 

INVESTIGAÇÃO 

 

6.- CONSTRUÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO SOBRE DOTAÇÃO SEGURA EM 

ENFERMAGEM  

 

6.1.- INTRODUÇÃO  

 

Como referimos anteriormente, iremos nesta parte do estudo à procura de aspetos e 

indicadores que nos permitam identificar a dotação segura em enfermagem como um 

construto. É que, tal como referimos relativamente à CSD, mais do que um conceito 

real e observável é, também ela, um construto multidimensional (Moreira, 2009), que 

necessita de indicadores concretos que permitam a sua avaliação e mensuração. 

Para Moreira (2009), os construtos constituem conceitos, construídos pelos teóricos 

para explicar uma ampla variedade de comportamentos. São compostos por 

dimensões teóricas, não diretamente observáveis, mas relacionadas com outras 

caraterísticas e definidas por uma teoria. Pais Ribeiro (2008, p.95) relembra o facto de 

«todos os construtos possuírem duas propriedades: a) são sumários abstractos de um 

fenómeno que ocorre com regularidade e b) estão relacionados com, ou ligados a 

acontecimentos observáveis concretos».  

Também neste caso, operacionalizar o conceito através da identificação desses 

indicadores, tem sido uma preocupação demonstrada, sobretudo pelos investigadores 

e profissionais do setor, ao longo dos últimos anos. 

Tradicionalmente a dotação de enfermeiros em meio hospitalar que garanta a 

prestação de cuidados de enfermagem seguros e de qualidade, tem sido equacionada 

com base no nº de profissionais, o rácio entre os doentes e estes ou o nº de horas de 

cuidado de enfermagem fornecidas por doente. A quantidade de enfermeiros versus nº 

de doentes é o indicador por excelência. 

A verdade é que, tal como já referimos, a questão “qual é o melhor rácio?”, continua 

por responder, tal como permanece por clarificar se outros fatores e quais contribuem 

para que uma dotação de enfermeiros seja segura.  

As inúmeras investigações dedicadas  à dotação de enfermeiros (Ritter-Teitel, 2004; 

Mueller, 2002; Upenieks et al., 2007; Hodge et al., 2002; Graf et al., 2003; Hickey et 

al., 2006; Welton, Unruh, & Halloran, 2006), revelaram-se incapazes de definir uma 
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formula universal objetiva, racional e fiável ou de demonstrar qual o rácio 

doente/enfermeiro ideal ou óptimo. Este situação deve-se ao facto de a questão das 

dotações ir para além das quantidades (Scott, 2008).   

Não é demais repetir que, a Enfermagem é um processo intuitivo, é uma sinergia 

frequentemente incapaz de ser traduzido em rácios doente-enfermeira, muito menos 

mínimos, que se adeqúem ou apliquem transversalmente aos diferentes contextos, 

organizações ou culturas de trabalho. Na realidade, um igual nº de profissionais de 

enfermagem pode não ser, igualmente adequado, em duas unidades de idêntica 

designação e com idênticos fins estruturais (Upenieks et al., 2007).  

Como inferimos, da revisão inicial da literatura, o nº de doentes por enfermeiro dá, 

apenas, uma mera estimativa aproximada dos recursos de enfermagem necessários 

(DeVandry & Cooper, 2009). Só por si, não é suficiente para garantir a qualidade dos 

cuidados de enfermagem (Lang et al., 2004). O rácio enfermeiro-doente ao partir do 

pressuposto de que os doentes ou as suas necessidades individuais são, 

invariavelmente, iguais ao longo dos dias e do internamento, ignoram a variabilidade 

dos ambientes (Lake, 2006; Scott, 2008; ) e a diversidade de contextos clínicos, como 

ignoram, também, as  reais diferenças de necessidades de cuidados de enfermagem 

que cada doente apresenta (Graf, 2003; Lang, 2004; Welton, Unruh, & Halloran, 2006), 

a acuidade e gravidade da situação clínica (DeVandry & Cooper, 2009). Como ignora, 

tal como já referimos anteriormente, que a enfermagem é um processo multifacetado 

que envolve uma dinâmica e fluxo de trabalho em contínua mudança, envolvendo não 

apenas cuidados diretos ao doente como, também, horas de planificação, registos e 

formalizações processuais, análise e tempos de partilha de informação com outros 

profissionais (Upenieks et al., 2007). 

A prescrição de rácios doente/enfermeiro tende a tornar-se numa norma operacional, 

onde não é atendida a variabilidade de necessidades de enfermeiros face à 

variabilidade das necessidades dos doentes  (Graf, 2003), escamoteando,  também, a 

volubilidade das capacidades e habilidades das equipas para responder às exigências 

(Welton, Unruh, & Halloran, 2006). 

Para além disso, como referem Ribeiro et al. (Ministério da Saúde, 2007), o cálculo de 

necessidades de enfermeiros deve considerar, ainda, aspetos como a arquitetura da 

instituição, a formação e aprendizagem a realizar, os sistemas de informação 

utilizados entre outras variáveis. 

Percebe-se que vários fatores têm impacto sobre os níveis de horas de cuidados de 

enfermagem necessários num determinado contexto clínico. A sua identificação, bem 

como dos indicadores que caraterizem a dotação segura de enfermeiros, é um desafio 

pois, como refere Ada (2008), a implementação de um grande número de estratégias 
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necessárias  à construção de ambientes fortes e positivos, promotores da segurança 

do doente, depende da dotação adequada de enfermeiros. 

Em face disto, partimos para esta fase da investigação com as seguintes 

interrogações:  

O que é a dotação segura em enfermagem? 

Que fatores caraterizam a dotação segura em enfermagem? 

Será o rácio doente/enfermeiro indicador único e suficiente, para orientar a definição 

de estratégias de dotação segura de enfermeiros? 

Que indicadores são “atendidos” pelos Enfermeiros gestores dos cuidados na 

determinação e caraterização da dotação de enfermeiros para a prestação de 

cuidados seguros?     

 

Como refere Pais-Ribeiro (2008, p.85) «uma máxima da Psicologia que permitiu a sua 

afirmação como ciência a par de outras ciências ”duras” é a de que se um construto 

existe, ele existe nalguma quantidade, logo é mensurável.»  

Estamos numa investigação nos domínios da Psicologia e Sociologia onde «as 

propriedades ou entidades psicológicas são medidas indiretamente porque não temos 

maneira de as observar diretamente» (idem) e, por isso, se recorre a variadas técnicas 

para recolher dados sobre construtos, passíveis de transformar em números, 

apropriados para a investigação quantitativa e, designam-se, entre outros nomes, por 

inventários, questionários, testes, checklists, rating scales (Pais-Ribeiro, 2008). Estes 

instrumentos são geralmente agrupados em três grandes grupos, num dos quais se 

recorre a testes e questionários (Poeschl, 2006). Com refere este autor, «no que diz 

respeito aos questionários, pode-se adaptar alguns que já existam e/ou criar outros 

especialmente para responder a um objetivo determinado.» (idem, p. 29). 

A revisão da literatura não revelou qualquer instrumento (questionário) utilizável, ou 

mesmo adaptável, na caraterização e avaliação do construto “dotação segura em 

enfermagem”, necessário e imprescindível ao desenvolvimento deste estudo e 

consecução dos respetivos objetivos. Daí que haja necessidade de 

desenvolver/desenhar/construir um instrumento que permita, a partir da perceção dos 

profissionais, alcançar esse objetivo. 

Antes de partir para a construção de um questionário ou escala é essencial definir com 

clareza qual a caraterística que se pretende avaliar (Moreira, 2009). Esta é uma das 

formas essenciais de influência das teorias sobre os instrumentos de medida: a 

definição de caraterísticas a observar é do domínio da teoria, e a relevância do 

resultado de uma investigação como apoio ou não confirmação de uma qualquer teoria 

depende do grau em que o(s) instrumento(s) de medida utilizado(s) avaliam as 
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caraterísticas dos objetos, definidos de acordo com o que a teoria considera relevante 

(idem). Foi este pressuposto que nos levou a optar pela metodologia que a seguir 

descrevemos. 

 

6.2.- OBJETIVOS 

 

Para esta fase da investigação temos como objetivos: 

- Identificar aspetos e indicadores subjacentes ao conceito de dotação segura em 

enfermagem; 

- Determinar as bases concetuais e metodológicas que fundamentem o construto 

Dotação Segura de Enfermeiros (DSE); 

- Construir questionário multidimensional que permita avaliar e caraterizar, a partir da 

perceção dos próprios profissionais, o construto Dotação Segura em Enfermagem em 

meio Hospitalar Português.  

 

6.3.- METODOLOGIA 

 

Os questionários multidimensionais são aqueles que pretendem medir mais do que 

uma variável, possuem mais do que uma escala. Dentro deste tipo de instrumentos, 

podemos ainda distinguir entre os estruturados  à priori e os fatoriais (Moreira, 2009). 

A nossa opção recai sobre os primeiros, estruturados à priori, partindo para a 

construção de um questionário, em que o conjunto de variáveis e dimensões a medir é 

definido por nós desde o início. Trata-se de uma atitude tomada em função dos 

objetivos propostos e dos pressupostos ou conhecimentos anteriores quanto  à 

natureza das variáveis a medir (Moreira, 2009). 

Para essa estruturação, quer a multidimensionalidade, quer complexidade e natureza 

do objeto de estudo (dotação segura em enfermagem), obrigam-nos a recorrer a uma 

combinação de técnicas de recolha e análise de dados, com uma abordagem 

qualitativa. É que, para além do seu carácter politico organizacional, com incidências 

sócio-profissionais, estruturais e económicas, envolve, também, aspetos éticos e 

simbólicos, sendo muito influenciado pelas representações sociais e culturais 

dominantes e por valores imperantes. Daí que, para além da análise do referencial 

teórico e da produção legislativa sobre o tema, a análise da opinião dos principais 

atores peritos apresenta-se pertinente, necessária e adequada para a identificação do 

construto “dotação segura em enfermagem”. 

Assim, para dar resposta às nossas necessidades de informação e garantir a 

representatividade dos potenciais resultados e, com isso, a validade de conteúdo do 
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questionário a construir, recorremos à triangulação11 de três técnicas de recolha de 

dados : 

 i) Entrevista com base em questões estruturadas, aplicado a um painel de 

enfermeiros experientes, pertencentes à categoria de Chefe ou Especialista ii) uma 

ampla revisão da literatura e análise documental, em busca da população de 

conteúdos que potencialmente poderiam servir para medir a variável em causa; iii) 

consulta e análise da produção legislativa e diretivas institucionais, nacionais e 

internacionais, referente à dotação em enfermagem. 

 

i) A entrevista foi estruturada com perguntas abertas (anexo 1). Sentindo-se o 

investigador apto a antecipar categorias ou formas de expressão, devido ao 

conhecimento e domínio sobre o objeto de estudo e ao referencial teórico, recorreu-se 

a uma entrevista estruturada com um numero restrito e focalizado de questões 

(Moreira, 2009) dirigidas a três aspetos determinantes: 

1) o conceito - Como define/carateriza "dotação segura de enfermeiros" para a 

prestação de cuidados de saúde seguros em meio hospitalar?;  

2) os fatores e indicadores -  Na sua opinião, que variáveis, aspetos ou indicadores 

são necessárias(os), em meio hospitalar, para a prestação de cuidados de 

enfermagem seguros e eficazes?;   

3) os obstáculos - Que fatores entende como obstáculos à observância de dotações 

seguras de enfermeiros no seu serviço/hospital? 

O questionário continha, ainda, perguntas sobre variáveis de caraterização sócio-

profissional: Idade; sexo; categoria profissional (Chefe/Especialista); nº anos na atual 

categoria; nº anos da atual categoria no atual serviço; nº de serviços com a atual 

categoria; Tipo hospital (Central/Universitário); Tipo de unidade/serviço.  

A partir de uma lista de informadores chave, podemos seleccionar os participantes 

aleatoriamente desde que obedeçam aos critérios estabelecidos. Desta forma, 

procuramos a homogeneidade do conjunto dos sujeitos, no sentido de reduzir as 

diferenças entre os discursos das pessoas interrogadas. 

Assim, a selecção dos sujeitos foi intencional, em função dos seguintes critérios: 

a) profissionais de enfermagem cujo conteúdo funcional da respetiva categoria 

profissional12 obrigue à gestão, orientação e supervisão dos recursos humanos e dos 

cuidados prestados; 

                                                        

 
11

 Segundo Poeschl (2006, p31) o princípio da triangulação foi introduzido por Denzin (1978), para 
melhorar a investigação através do recurso a: várias fontes de dados; diferentes investigadores; 
diferentes métodos para estudar o mesmo problema; vários instrumentos para medir um fenómeno; 
diversas teorias para interpretar os resultados. 
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b) serem capazes de produzir representações sociais sobre dotação segura, a partir 

de experiências com a problemática das dotações e segurança do doente; 

c) representativa das diferentes tipologias de unidades/serviços; 

d) hospitais de elevado índice de case-mix e grau de diferenciação clínica. 

Foi estabelecido contato com os peritos seleccionados e, após explicação dos 

objetivos, âmbito do trabalho e critérios de selecção, auscultados sobe a sua 

disponibilidade para participarem no estudo. 

Atendendo a que é requerida inferência entre a resposta dada e o construto alvo (Pais 

Ribeiro, 2008), no sentido de permitir ao respondente a identificação do mesmo e de 

assegurar que o faça numa ocasião em que disponha de tempo, optou-se pela 

resposta ao questionário sem a presença do investigador, seguido de devolução via 

postal (RSF). Esta estratégia permitiu, também, garantir a confidencialidade das 

opiniões expressas. Face aos preceitos éticos vigentes, os participantes aceitaram 

participar no estudo, assinando Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo2) 

O grupo de incluídos no estudo é conforme o quadro 1. 
 

Quadro 1-  Grupo de enfermeiros peritos contactados para entrevista 
 

 Enfº Chefe Enfº Especialista total 

 20 20 40 

Hospital    

Universitário 10 10 20 

Central 10 10 20 

Serviço/Unidade    

Cirurgia 4 4 8 

Medicina 3 3 6 

Ortopedia 2 2 4 

Unidade Cuidados Intensivos 2 2 4 

Ortotraumatologia 1 1 2 

Neurotraumatologia 1 1 2 

Bloco Operatório 1 1 2 

Neurologia 1 1 2 

Urologia 1 1 2 

Gastroenterologia 1 1 2 

Cardiologia 1 1 2 

Cirurgia Obstétrica 1 1 2 

Neurocirurgia 1 1 2 

 

Os dados foram coletados entre Novembro 2010 e Janeiro de 2011. 

Para análise e interpretação dos resultados, relativamente aos questionários, optámos 

pela técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2009). Trata-se, segundo este autor, de 

                                                                                                                                                                  
 
12

 Decreto-Lei nº 437/91, de 8 de Novembro; Decreto-Lei nº 188/2003, DR 1.ª série-A, n.º 191, 20 de 
Agosto de 2003 
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um processo aplicado segundo três critérios: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. Para tratar os dados, seguimos o processo de 

categorização aconselhado por Bardin (2009). Importa referir que as categorias, 

constituídas por forma a agrupar e classificar todos os dados recolhidos, foram por nós 

concebidos “à priori”, podendo esta opção, ser tomada em função do referencial 

teórico (Pais-Ribeiro, 2008; Moreira, 2009). Com base em critérios semânticos, foram 

isolados parágrafos (unidades de contexto), segmentos de texto, ou palavras que 

permitiram codificar unidades de registo (unidade de significação a codificar) que 

serviram de base à formulação de unidades de análise temática (sub-categorias). Para 

a operacionalização dos resultados recorremos à análise de frequências.  

 

ii) A revisão da literatura, efetuada em Português, Castelhano e Inglês, realizou-se em 

torno dos descritores: patient safety, patient safety culture, patient outcomes, safe 

staffing, nurse and adverse event, nurse staffing, nursing care, nurse-patient ratios, 

nurse staffing ratios, nurse sttafing levels, nurse workload, nursing workforce, health 

and safety at nursing work, nurse´s workplace safety, nurse´s job satisfation, skill mix, 

disruptive physician behavior, nurse-physician relationship, leadership and staff 

support, healthcare work environment, . Foram utilizadas as bases de dados: OvidSP 

(Wolters Kluwer Health), EBSCO-host, B-on, Scielo (Scientific Electronic Library 

Online). 

Tivemos como preocupação a procura dos artigos com base em critérios de 

pertinência, oportunidade, nível de evidência e atualidade (data de publicação mais 

recente). 

 

iii) A consulta da legislação nacional foi realizada a partir do site www.dre.pt (Diário da 

República Eletrónico) e do portal http://www.sg.min-saude.pt/sg/default.htm (Secretaria 

Geral do Ministério da Saúde Português).   

A pesquisa de legislação, diretivas e recomendações internacionais foi realizada em 

sites institucionais (ICN, WHO, UE) e em bases de dados através dos descritores: safe 

staffing, nurse staffing recommendations, nurse staffing requirements, nurse sttafing 

levels, nurse-to-patient ratios law, nurse-patient ratios, nursing workforce, patient 

safety legislation.  

 

Para análise do referencial teórico e da produção legislativa,  realizámos uma revisão 

crítica da bibliografia e documentos, com análise organizada, pormenorizada e 

meticulosa de todo o achado bibliográfico, por forma a garantir o melhor 

enquadramento possível do tema a pesquisar.  

http://www.dre.pt/
http://www.sg.min-saude.pt/sg/default.htm
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Finalmente, para a conceptualização do construto Dotação Segura em Enfermagem e 

redação de indicadores (itens) a incorporar no questionário, procedemos à 

consolidação das unidades de analise temáticas obtidas, articulando e confrontando 

(triangulação) os resultados da análise de conteúdo com o achado bibliográfico e 

análise da produção legislativa e orientações institucionais. 

 

6.4.- RESULTADOS  

 

6.4.1.- Da análise de conteúdo das entrevistas 

A técnica utilizada para o tratamento dos dados recolhidos através dos questionários, 

tal como referido anteriormente, foi a Análise de Conteúdo que, como refere Bardin 

(2009), no caso do escrutínio próximo da descodificação e de respostas a perguntas 

abertas de questionários, o conteúdo, tem um carácter simples e generalizado, sendo 

rapidamente avaliado por temas. Assim, os dados serão analisados dando ênfase aos 

temas emergentes e aos conteúdos de carácter específico e/ou transversal aos vários 

respondentes. Serão explorados quanto às semelhanças de opinião dos participantes, 

tendo também atenção às diferenças. 

Neste caso a codificação compreende a escolha de categorias, de unidade de análise 

temática (sub-categorias) e de unidades de registo (palavra, conjunto de palavras ou 

segmento de texto concordantes com as categorias definidas) sendo a sua análise 

apoiada na análise de frequências. 

 

Responderam ao questionário 23 peritos (58%), dos quais 9 são enfermeiros-chefe e 

14 enfermeiros-especialista, 43,5% pertencentes a um hospital universitário e 56,5% a 

um hospital central. Com um total de 516 anos de tempo de serviço acumulado, 

apresentam, em regra, um significativo nº de anos quer no exercício profissional total 

(m=22,8; dp=5,44), quer de exercício na atual categoria (m=8,5; dp=4,65) (quadro 2). 

 

Os dados qualitativos foram organizados em torno de três categorias: Definição de 

dotação segura em enfermagem (categoria 1); Variáveis ou indicadores necessários à 

prestação de cuidados de enfermagem seguros e eficazes (categoria 2); Perceção 

sobre os obstáculos à observância de dotações seguras no seu serviço/hospital 

(categoria 3). As unidades de análise temática que definiram estas categorias 

encontram-se descritas em anexo (anexo 3). 
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Quadro 2 – Carateristicas dos enfermeiros peritos entrevistados 
 

 Enfº Chefe Enfº Especialista total  

 9 14 23   

 39% 61% 100% % 

Hospital     

Universitário 2 8 10 43,.5 

Central 7 6 13 56.5 

Sexo     

Feminino 3 8 11 47.8 

Masculino 6 6 12 52.2 

Idade     

minimo 43 31 31  

máximo 56 55 56  

média 48.2 44.7 46  

desvio padrão 2.99 6.04 5.31  

Tempo de exercício profissional (anos)     

minimo 19 9 9  

máximo 30 32 32  

média 24.8 20.8 22.8  

desvio padrão 4.16 5.70 5.44  

Anos de Serviço Acumulados     

Anos de Serviço Acumulados 224 292 516  

Nº de anos na atual categoria     

minimo 4 1 1  

máximo 14 18 18  

média 8.7 8.6 8.5  

desvio padrão 3.99 5.16 4.65  

Nº de anos na categoria no atual serviço     

minimo 2 1 1  

máximo 13 15 15  

média 4.2 5.9 5.5  

desvio padrão 3.29 4.74 4.19  

Nº de serviços com a atual categoria      

minimo 1 1 1  

máximo 4 3 4  

moda 2 2 2  

média 2.0 1.7 1.8  

desvio padrão 1.00 0.69 0.81  

 

Na categoria 1, os temas transversais que emergiram, permitiram construir seis sub-

categorias (unidades de análise temática), com os entrevistados a dar maior 

relevância a:  

- Quantidade adequada de pessoas; combinação adequada de competências e 

experiência; necessidades de cuidados; lotação praticada; condições de trabalho e 

isenção de riscos ; modo de organização dos cuidados. 

Percebe-se que estes profissionais definem dotação segura de enfermeiros como a 

quantidade adequada de enfermeiros (91,3%), em função da lotação praticada  
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(26,1%) e das necessidades dos doentes em cuidados (87%), numa combinação 

adequada de competências e experiência (56,5%), que permita em condições de 

trabalho adequadas e isentas de riscos profissionais (39,1%) garantir a segurança do 

doente e a qualidade dos cuidados prestados. 

 
Gráfico 1- Frequência relativa das sub-categorias referenciadas na categoria 1 

 

91,3%

87,0%

39,1%

17,4%

26,1%

56,5%

1. Uma quantidade adequada de pessoas 

2. Em função das necessidades de cuidados 

3. Condições de trabalho isentas de riscos 

4. Da organização dos cuidados 

5. Da lotação praticada 

6. Combinação adequada competências e

experiência 

 

 

 

Esta definição é exemplificada nas expressões: …um numero adequado de 

enfermeiros (Q17)13, …com níveis de competências diferenciados (Q3), …combinação 

de competências (Q6), …atendendo à maior ou menor experiência dos enfermeiros 

prestadores de cuidados (Q20), …atendendo à especificidade dos cuidados (Q1), …de 

acordo com as necessidades de cada doente (Q13), de acordo com a complexidade 

dos cuidados (Q18), …para um determinado número de doentes (Q2), … lotação e/ou 

taxa de ocupação (Q10), …manutenção das condições de trabalho isentas de riscos 

(Q7). …modo (Q22) e organização do trabalho preconizado (Q23). 

 

Na categoria 2 foram definidas sete unidades de análise temáticas, com os 

respondentes a enfatizar, como aspetos (domínios) principais: quantidade de doentes 

por enfermeiro ; formação e qualificação contínua dos profissionais ; equilíbrio de 

competências e supervisão dos cuidados ; apoio institucional aos enfermeiros; 

condições de segurança profissional ; ambiente relacional e autonomia; carga laboral e 

especificidade dos doentes (cuidados). 

Consideram os enfermeiros peritos que, para a observância de uma dotação segura 

de enfermeiros é indispensável atender ao rácio enfº/doente (65,2%), à especificidade 

dos doentes e carga laboral (73,9%), à combinação de competências e supervisão dos 

                                                        
 
13

 Código de questionário de onde foi extraído o segmento de texto. Ex: Q17 (Questionário nº17) 
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cuidados (60,9%), ao ambiente relacional e autonomia profissional (56,5%), ao apoio 

que as instituições dispensam aos enfermeiros (69,6%), às condições de segurança 

no trabalho (65,2%) e à formação continuada e requalificação profissional (60,9%). 

 

Gráfico 2 - Frequência relativa das sub-categorias referidas na categoria 2 
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O “Rácio Doente/Enfermeiro” é observado em unidades de registo como o …nº de 

enfermeiros, nº de camas e taxa de ocupação (Q2), …profissionais em nº a condizer 

com a lotação (Q10) e … nº de doentes (Q23); A “formação e qualificação contínua 

dos profissionais”, expresso em segmentos do tipo …as qualificações e dinâmica 

formativa (Q1), … formação e aprendizagem contínua (Q6), … formação em serviço 

com base no contexto clínico (Q14), …necessidade de hábitos de troca de ideias entre 

pares (Q20); O “equilíbrio de competências e supervisão dos cuidados”, está presente 

em expressões como …equilíbrio entre profissionais mais e menos experientes e 

qualificados (Q6), … distribuição uniforme de enfermeiros com maior competência e 

experiência (Q19), …acompanhamento dos recém-admitidos (Q20); O “apoio 

institucional” observado em registos do tipo, …órgãos da direcção sensíveis e 

proactivos (Q3), …integração adequada dos profissionais e motivação pessoal (Q12), 

…apoio da organização e das chefias (Q6), …fixação ao local de trabalho e à 

instituição (Q14); A sub-categoria “condições de segurança profissional” identificada a 

partir de falas como …espaço e condições físicas adequadas (Q8), …tempo de 

trabalho com intervalos regulares (Q14), …condições de segurança para os 

profissionais (Q6); O “ambiente relacional e autonomia” enfatizado em expressões 

como, …comunicação eficaz e eficiente entre profissionais (Q4), …boa cooperação 

interprofissional (Q6) e…promoção das relações entre os diferentes profissionais 

(Q19), …sistemas de comunicação e informação (Q1, Q5) e informatizados (Q19); A 
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“carga laboral e especificidade dos doentes” (cuidados) identificada em registos do 

género, …as necessidades dos doentes e tipo de cuidados (Q1), …complexidade dos 

cuidados (Q3, Q22), grau de dependência (Q18) e os problemas reais ou potenciais 

dos doentes (Q20), … tempo de realização de procedimentos (Q23) …não 

interrupções sucessivas do desempenho (Q15). 

 

Na Categoria 3, quando questionados sobre os obstáculos à observância de dotações 

seguras no seu serviço/hospital, a ênfase dada pelos participantes permitiu destacar, 

entre várias, cinco unidades de análise temáticas:  

Ambiente relacional; políticas institucionais de formação continuada; políticas 

organizacionais e de gestão; recursos económicos e questões financeiras ; sobrecarga 

de trabalho e pressões várias. 

Estes informadores-chave  entendem como principais obstáculos, à observância de 

uma dotação segura em enfermagem, o ambiente relacional não favorável (39,1%), a 

inexistência de políticas institucionais de formação e investigação (39,1%), políticas 

organizacionais e de gestão pouco favoráveis (69,6%),  questões financeiras e 

escassez de recursos económicos (56,5%) e a sobrecarga de trabalho e pressões 

várias (34,8%). 

 

Gráfico 3 - Frequência relativa das sub-categorias referidas na categoria 3 
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O “Ambiente relacional não favorável” observa-se em registos como … dificuldades e 

atritos nas relações e comunicação interprofissional (Q6), …parceria pouco efectiva 

entre os diferentes grupos profissionais (Q14), …dificuldades de articulação entre os 

diferentes técnicos (Q23); A “Inexistência de políticas institucionais de formação 

continuada” comprova-se em falas do tipo …pouco apoio institucional à aprendizagem 
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organizacional (Q6), … falta de formação dos assistentes operacionais (Q10), 

…desvalorização da formação contínua (Q14), …deficit de conhecimentos atualizados 

sobre cuidados de enfermagem (Q19), …existência de pouca supervisão entre pares 

(Q20); “Políticas organizacionais e de gestão pouco favoráveis” expressas em 

unidades de registo como …os enfermeiros realizam muitas atividades que não são da 

sua área de competência (Q15), …desvalorização do papel da integração programada 

e individualizada (Q14), …ausência de avaliação da qualidade dos cuidados de 

enfermagem (Q12), …iniquidade na alocação de recursos humanos entre os 

diferentes serviços (Q4); Por sua vez a “Escassez de recursos económicos e questões 

financeiras” identifica-se através de segmentos …condicionantes e questões 

financeiras (Q2, Q10), …políticas de financiamento da saúde (Q17), …conflito entre as 

necessidades dos doentes e profissionais e os recursos disponíveis (Q6)… dificuldade 

de recrutamento de novos enfermeiros (Q17); para a “Sobrecarga de trabalho e 

pressões várias” concorrem falas do genero…excessivo nº de doentes distribuídos por  

cada enfermeiro (Q8), …aumento do nível de dependência dos doentes (Q17, Q18), 

…pressões várias durante os cuidados (Q6), …a variação do estado do doente (Q13). 

Para além destes aspetos, um nº mais restrito falas fez sobressair como obstáculos à 

observância de dotações seguras: A “reduzida sensibilidade das direcções para a 

segurança e qualidade” …sensibilidade reduzida por parte das direcções 

(Enfermagem e Clínica) para estes aspetos (Q4), … menor competência e 

sensibilidade ...por parte de quem gere (Q11); o “absentismo e insatisfação no 

trabalho” …a motivação de cada um (Q7), …insatisfação no trabalho (Q5), 

…descontentamento quanto ao futuro organizacional do hospital (Q18), …elevada 

taxa de absentismo (Q5); ou, ainda, a “elevada rotatividade” … elevada rotatividade 

(Q5); 

 

Resumindo, no entender dos peritos auscultados,  a observância de dotações seguras 

em enfermagem depende da quantidade de enfermeiros face ao nº de doentes, do 

ambiente relacional existente nos contextos clínicos, do grau de autonomia 

profissional dos enfermeiros, das condições de trabalho seguras e isentas de 

riscos profissionais, da combinação de competências e experiências dentro das 

equipas, do apoio organizacional à enfermagem, da cultura de formação coletiva e 

individual e da especificidade dos doentes.  

 

6.4.2.- Da análise da literatura 

O achado bibliográfico apresenta como indicador incontornável da dotação segura de 

enfermeiros, o nº de profissionais disponíveis e alocados em função do nº de doentes. 
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Falar de dotação segura é, em primeira instância, falar na relação entre o nº de horas 

de cuidados necessários e as horas de cuidados fornecidas ou da relação entre o nº 

de doentes e o nº de enfermeiros. Este apresenta-se como denominador comum a um 

nº significativo de autores (Welton, Unruh, & Halloran, 2006; Pappas, 2008; Scott, 

2003; Ritter-Teitel, 2004; Keeler & Cramer, 2007).  

Alguns exemplos são suficientes para, rapidamente, percebermos a relação entre o nº 

de enfermeiros ou de horas de enfermagem disponibilizadas e os resultados dos 

doentes. 

Lang e colegas (2004), numa revisão sistemática da literatura, apurou que o nº de 

horas de enfermagem afeta de forma significativa os resultados dos doentes. 

Um resumo da literatura, referido pelo ICN (OE, 2006, p11) e realizado pelo sindicato 

da Federação Canadiana de Enfermeiros  em 2005, identifica uma forte evidência 

empírica da existência de relação entre o nº inadequado de enfermeiros e uma 

variedade de EA´s nos doentes, como sejam: infecções urinárias; infecções pós-

operatórias; quedas; erros de medicação; comprometimento pulmonar; insucesso na 

ressuscitação; choque e paragem cardíaca; tratamento da dor; e readmissões. 

Por sua vez, Ritter-Teitel (2004) concluiu que as horas trabalhadas por enfermeira, por 

dia e doente, são um preditor dos resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem, 

particularmente as quedas de doentes. 

Já Jackson et al. (2002) mostraram que, apesar de múltiplos fatores influenciarem o 

desenvolvimento de IACS, existe relação entre o nº de enfermeiros por doente e as 

infecções nosocomiais. 

Stratton, referido por  Lacey, Smith, & Cox (2008), ao estudar a relação entre os 

resultados pediátricos e o nº de doentes por enfermeiro, identificou uma forte relação 

negativa entre a taxa de horas de cuidados de enfermagem fornecida e a taxa de 

ocorrência de infecções em cateteres centrais e venosos. Para além disso, essa taxa, 

também estava associada à taxa de reclamações parentais. 

Em suma, como refere Pappas (2008), quando a quantidade de pessoal de 

enfermagem é reduzido, por exemplo por diminuição de custos, sem redução do 

volume de atendimento, a qualidade dos cuidados é prejudicada, sofrendo uma 

erosão.  

 

Resulta evidente e inquestionável que a dimensão quantitativa, quer seja o rácio 

enfermeiro-doente ou as horas de cuidados de enfermagem necessárias por 

doente, é prioritária na hora de equacionar a dotação segura em enfermagem.  
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Contudo, na bibliografia analisada, é possível identificar com facilidade outros fatores, 

capazes de influenciar o grau de segurança de uma determinada dotação de 

enfermeiros. 

Desde logo, relacionados com o ambiente de trabalho, que apesar de ser um conceito 

amplo e ele próprio multifatorial, os investigadores realçam alguns aspetos 

relacionados com os recursos humanos que influenciam e condicionam diretamente a 

segurança do doente. Dizem respeito a domínios como os diferentes níveis de 

comunicação e informação sobre o doente, as relações interprofissionais e entre pares 

e, a autonomia profissional no envolvimento e na definição do seu próprio trabalho. 

Lake & Friese (2006) referem a este propósito que, apesar da variedade de conceitos 

considerados dimensões do ambiente de trabalho, um “core” de aspetos emerge da 

literatura: o estilo de gestão e liderança; a tomada de decisão descentralizada 

(autonomia); colaboração profissional; coesão e relacionamento profissional. 

Também neste sentido, Lewis & Malecha (2011, p41) entendem que «o conceito de 

ambiente de trabalho saudável está especialmente alinhado com a força das relações 

interdisciplinares e a autonomia dos profissionais». Esse, de resto parece ser o 

sentimento dos enfermeiros, que consideram uma equipa multidisciplinar colaborativa 

e a boa relação médico-enfermeiro, dois dos requisitos essenciais para um trabalho 

satisfatório e um ambiente produtivo (Kramer & Schmalenberg, 2008). 

A tal ponto as relações de trabalho eficazes são necessárias para um ambiente de 

trabalho saudável, que o impacto das relações da equipa sobre os resultados dos 

doentes tem sido demonstrado em vários estudos. 

Os autores, acabados de referir, num estudo realizado, anteriormente, com 

enfermeiros de 14 hospitais com estatuto de “Magnet Hospital”14, sugerem que a 

colaboração e relação entre enfermeiros e médicos contribuiu para menor mortalidade 

quando comparados com hospitais sem este estatuto (Kramer & Schmalenberg, 2003). 

Numa outra investigação realizada a partir de registos de 18142 doentes, que haviam 

estado internados em 49 hospitais no Canadá  (Estabrooks et al.  2005), numa análise 

multivariada, sobre a influência nos resultados, de aspetos relacionados com a 

enfermagem e os enfermeiros, concluiu que os hospitais como melhor índice de 

relacionamento e colaboração médico-enfermeiro estavam associados a taxas mais 

baixas de mortalidade aos 30 dias (OR=0,74 [IC 95% (0,60 : 0,91)]. 

                                                        

 
14

 MagnetTM (Magnet Hospital) é uma marca registada do American Nurse Credentialing Center, 
reconhecida e atribuída aos hospitais com capacidade para atrair e reter uma equipa de Enfermeiros 
qualificados e competentes, capazes de garantir cuidados de qualidade. A avaliação é rigorosa devendo 
os hospitais cumprir critérios e incorporar programas como: desenvolvimento profissional; relações 
interdisciplinares; melhoria da qualidade; autonomia profissional; modelos profissionais de cuidados; 
liderança de qualidade em enfermagem; … (American Nurses Credentialing Center, 2004). 



115 
 

Consistente foi, também, a análise de Shortell (2000), que concluiu que melhor relação 

enfermeiro-médico tem impacto positivo na evolução do doente . 

Por sua vez, Gittell et al. (2000) ao avaliarem o impacto das relações da equipa e da 

coordenação das mesmas, nos cuidados prestados a doentes submetidos a cirúrgia 

ortopédica, concluíram que a qualidade melhorou significativamente, em indicadores 

como a redução da dor pós-operatória, redução do tempo de internamento e 

satisfação do doente e dos profissionais. Para Page (2005) a coordenação 

interdisciplinar da assistência é o que mantém o doente seguro.  

 

A coordenação de todas as funções associadas a cada caso terá um enorme impacto 

na evolução do doente, sendo determinante a comunicação eficaz entre todos os 

intervenientes no processo clínico. 

Quando os profissionais não comunicam de forma eficaz, a segurança do doente fica 

comprometida devido a perda de informação crítica, interpretação errada de 

informação, prescrições e orientações pouco claras ou mudanças no estado de saúde 

do doente negligenciadas (JACHO, 2005). A este respeito, a análise de 968 eventos-

sentinela15, relatados à Joint Comission-USA em 2009, revelou como principal causa, 

em cerca de 70% dos casos, falhas de comunicação, traduzindo-se numa enorme 

gravidade já que 60,4% desses casos resultaram em morte (JACHO , 2010). 

Uma revisão da literatura, referida por O’Daniel & Rosenstein (2008), mostrou que a 

comunicação eficaz pode, entre outras coisas, melhorar o fluxo de informações 

tornando, também dessa forma, o papel e as intervenções de cada um mais eficazes. 

O acesso rápido às informações do doente e comunicação imediata com outros 

profissionais, ajuda a economizar tempo valioso que pode ser redistribuído para o 

contacto direto e prestação de cuidados ao doente e família (Raeve, 2010). No fundo, 

a acessibilidade à informação, útil e necessária à decisão diagnóstica e terapêutica, 

torna o trabalho do enfermeiro mais eficiente e gera maior disponibilidade para o 

doente. Um trabalho em equipa bem sucedido implica, também, a facilidade de acesso 

aos recursos necessários, o que inclui, inevitavelmente, a informação clínica. Como 

refere  Ebright (2004), por vezes, a incapacidade de prevenir EA´s resulta da falta de 

informação adequada para gerir o contexto e o quadro clínico no seu todo.  

 

                                                        

 
15

 Evento-sentinela- «Uma ocorrência inesperada que implica morte, dano grave físico ou psicológico, ou 
risco disso. Dano grave inclui, especificamente, perda de um membro ou função. A expressão “ou risco 
disso” inclui qualquer variação de processo para a qual uma repetição acarretaria uma forte possibilidade 
de um resultado adverso grave. Tais eventos são chamados “sentinela” porque assinalam a necessidade 
de investigação imediata e resposta» (DGS, 2011,p120) 
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Porém, o problema das relações entre profissionais não se limita à ineficácia das 

relações devido à comunicação inadequada ou à fraca coordenação interdisciplinar.  

Um outro indicador neste domínio, frequentemente identificado na literatura, é a 

existência de comportamentos disruptivos e problemas severos de relacionamento 

interpessoal.  

Rosenstein investigador com grande dedicação a este assunto, define comportamento 

disruptivo como qualquer comportamento impróprio, confronto intempestivo, conflito, 

impropérios, insultos que podem ir desde o abuso verbal ao assédio físico ou sexual 

(Rosenstein, 2005) e entende que «o comportamento disruptivo pode ter um impacto 

significativo na prestação de cuidados, o que pode afetar adversamente a segurança 

do doente» (Rosenstein & O’Daniel, 2008, p1564) 

De facto, conflitos, relacionamentos difíceis e falta de liderança foram identificados por 

Page (IOM, 2003), como preditores, entre outras coisas, do aumento do risco de erros 

e acidentes e de situações de violência no trabalho. E, se os problemas também 

acontecem entre pares ou categorias da mesma classe profissional, a verdade é que 

muito frequentemente eles ocorrem entre profissões (eg: médico-enfermeiro) (Gaba, 

2001; Rosenstein, 2005). 

O comportamento disruptivo é particularmente preocupante quando se trata de 

médicos e enfermeiros que têm a responsabilidade primeira no atendimento ao 

doente. Quando os comportamentos disruptivos envolvem estes profissionais, há sério 

risco de causar um EA ou de comprometer, de outra qualquer forma, o atendimento ao 

doente (Rosenstein & O’Daniel, 2008), tendo enorme impacto na qualidade dos 

cuidados e tratamentos prestados. Além disso, a existência de conflitos entre 

enfermeiros e médicos, impacta, também,  na comunicação, no sentimento de grupo e 

na qualidade de vida profissional (Laschinger & Leiter, 2006; Hamric & Blackhall, 2007;  

Rosenstein & O’Daniel, 2008) 

Embora o comportamento disruptivo seja observado numa percentagem pequena no 

staff clínico, a verdade é que pode ter um efeito profundo sobre a segurança do doente 

e a qualidade do atendimento, onde as consequências fragilizam toda a organização e 

afetam o moral dos profissionais a perceção do doente e família e a reputação do 

hospital (Rosenstein & O’Daniel, 2008). 

Não admira por isso que a maioria dos enfermeiros e médicos percebam o 

comportamento disruptivo como causador de efeitos negativos em ambos, com 

agravamento do stress, das relações de trabalho, aumento da frustração, perturbação 

da concentração, da comunicação e, consequentemente, da transferência de 

informação (Rosentein, 2005).  Ainda mais significativo, é a perceção clara que estes 

profissionais têm sobre os efeitos negativos, destes tipo de comportamento, sobre o 
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doente: eventos adversos, erros médicos, mortalidade do doente, qualidade dos 

cuidados e satisfação do doente (idem). 

O ambiente onde as pessoas possam comunicar e expressar as suas preocupações, 

clínicas ou não clínicas, é um fator-chave para a segurança do doente. Por exemplo, 

em situação de emergência médica o à-vontade, a perceção de colaboração e a 

assertividade nos processos de comunicação, são determinantes para os resultados 

dos doentes.  Bellano et al. (2003), numa investigação sobre as equipas médicas de 

emergência intra-hospitalar, realizado na Austrália, demonstrou que estas reduziram 

em 65% as situações graves de emergência cardíaca, devido à intervenção precoce, 

após ser instituído que bastaria, como critério único para solicitar intervenção, a 

preocupação de algum membro da equipa que cuida do doente. Corroborando esta 

ideia, Rosenstein (2005) refere que muitas vezes o atraso no atendimento ao doente, 

resulta de um problema recorrente que são conflitos mal resolvidos ou divergências 

entre enfermeiro e médico. As pesquisas identificam uma tendência para a relutância, 

por parte dos enfermeiros, em chamar o médico, mesmo perante a degradação do 

estado clínico do doente. Os motivos para que tal aconteça, são a  intimidação, os 

receios de retaliação ou discussão, e a possibilidade de confrontos e antagonismos 

tidos como indesejáveis (idem) . 

Ora, como referem Schmalenberg et al. ( 2005, p450), as equipas com “um 

relacionamento colegial e colaborativo tem um impacto positivo, mais do que qualquer 

outra coisa, nos resultados dos doentes” . De resto, estes autores, apontam como uma 

caraterística da relação colegial o facto de os médicos e enfermeiros não se 

considerarem como subordinados e/ou superiores, mas como profissionais que têm e 

fazem trabalhos diferentes para bem-estar do paciente, assumem papéis 

complementares e de cooperação, compartilhando a responsabilidade pela tomada de 

decisão e resolução de problemas. Ou seja, num ambiente colaborativo, em cada 

momento do processo clínico, deve estar disponível uma combinação adequada de 

competências supletivas e complementares, por forma a acautelar as situações de 

risco ou constrangimento clínico. Isto porque, como afirma Angeloni (2003, p20) «a 

tomada de decisão que envolve um maior número de pessoas tende a resultados mais 

qualificados, aumentando o conhecimento da situação de decisão, amenizando, pela 

agregação de informações e conhecimentos, as distorções da visão individualizada». 

A colaboração clínica é a interdependência intra e interprofissional e requer 

complementaridade de papéis: trata-se de «médicos e enfermeiros trabalharem em 

conjunto, partilhando responsabilidades para resolver problemas e tomar de decisões 

na e para a formulação e execução de planos de intervenção no doente» 

(Schmalenberg et al. 2005, p455).  
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Como referem  Lake & Friese (2006) os resultados são melhores em hospitais onde o 

ambiente de trabalho é caraterizado pela tomada de decisão descentralizada e as 

relações enfermeiro-médico são colegiais. A variação destas caraterísticas 

organizacionais facilita ou constrange a prática de enfermagem.  

 

A perceção de colaboração e de autonomia profissional  sentidas pelos enfermeiros 

tem impacto na própria qualidade dos cuidados de enfermagem (Hamric & Blackhall, 

2007). Esta ideia vai de encontro a Aiken (Aiken, 1997 cit  Lake & Friese, 2006) que 

teorizou que modelos organizacionais que privilegiam/estimulam a autonomia dos 

enfermeiros, o controle destes sobre os recursos e fomentam boa relação médico-

enfermeiro, obtêm melhores resultados. A título de exemplo, as conclusões de uma 

pesquisa sobre o impacto das caraterísticas da enfermagem nos resultados dos 

doentes  (Estabrooks et al., 2005) indicam que, especificamente a mortalidade é 

adversamente afetada, também, pelo maior nº de atividades não relacionadas com a 

enfermagem realizadas pelos enfermeiros, pela reduzida autonomia profissional dos 

enfermeiros e elevada flutuação de profissionais. 

É perante este contexto que o Conselho de Enfermagem da Catalunha, no seu 

extenso documento sobre os fatores que influenciam a prática e a dotação de 

enfermagem (CCDIC, 2006) recomenda o apoia à autonomia dos enfermeiros para 

que desenvolvam o seu papel, incentivando-os a tomar decisões sobre os cuidados e 

a gerir e participar nos processos de saúde, o que levará a um sentimento de controlo 

sobre o seu contexto de trabalho, as suas práticas e a sua profissão que, por sua vez, 

se reflecte na qualidade e segurança dos cuidados prestados. Também em Portugal, 

como forma de contribuir para esses objetivos, o Grupo Técnico para a Reforma da 

Organização Interna dos Hospitais (Ministerio da Saúde, 2010) alerta para a 

importância de valorizar a autonomia e capacidade de gestão da prestação de 

cuidados por cada profissional.  

Em suma, para que a enfermagem seja bem sucedida na sua prática clínica, deve 

estar envolvida em todas as fases de desenvolvimento e implementação de soluções 

para os diferentes problemas na saúde (Raeve, 2010).  

Autonomia da prática é, de resto, uma das marcas profissionais da enfermagem  (Lake 

& Friese, 2006), sendo indiscutível que um enfermeiro que, com sucesso, integre no 

seu desempenho condutas de autonomia profissional, pautadas por preceitos ético-

deontológicos, legais e técnico-científicos, será muito mais diligente a antecipar 

constrangimentos comprometedores da segurança do doente. 
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Resumindo, encontramos na literatura um conjunto de propriedades do ambiente de 

trabalho, relacionadas com os recursos humanos e o seu desempenho, percebidas 

como influenciadoras diretas da segurança do doente. Falamos de aspetos como a  

relação, colaboração, cooperação, comunicação interpessoal, acesso à informação 

clínica e autonomia, que configuram um domínio que podemos definir como: ambiente 

relacional e autonomia profissional.  

 

Outro domínio de fatores, relacionado com a dotação e gestão de equipas de 

enfermagem, com influência na capacidade de estas garantirem SD, diz respeito à 

experiência disponível numa equipa, por forma a dar resposta às necessidades dos 

doentes e superar as eventuais insuficiências individuais dos profissionais. 

Com efeito são muitas as referências, encontradas na bibliografia, ao impato que a 

inexperiência ou a ausência de supervisão dos cuidados têm na SD.  

O problema é frequentemente focalizado na inexperiência dos novos trabalhadores, 

quer na qualidade de recém-formados quer por se tratarem de recém-admitidos em 

determinado serviço. 

Tal como Benner (2001) enfatizou, os iniciados, em algumas situações, são incapazes 

de selectivamente classificar e analisar os dados que lhes permitam agir 

adequadamente. Por isso, o apoio aos enfermeiros iniciados requer uma efectiva e 

coerente disponibilidade de perícia e competências face à imprevisibilidade da carga 

de trabalho, estratégias para reconhecer e intervir quando existe risco de erro por 

parte dos iniciados e estratégias de instrução e treino dos novos trabalhadores 

(Ebright et al., 2004).  

Significa que as direcções e a gestão da enfermagem devem planear as equipas 

atendendo a uma relação equilibrada entre enfermeiros especializados e experientes e 

enfermeiros menos versados e inexperientes, por forma a garantir a qualidade e 

aumentar a segurança do doente (Cao et al., 2009). Scott (2003) reforça esta ideia, 

lembrando que os empregadores nos seus planos de contingência face a problemas 

de falta de pessoal, devem prever a manutenção da combinação de competências, 

períodos de tutoria para os profissionais recém-formados bem como acesso à 

supervisão clínica para todos os trabalhadores. 

Em Portugal, o modelo de desenvolvimento profissional de enfermagem (OE, 2010), 

apresenta, como um dos principais pilares, um período de prática tutelada, para 

certificação de competências de acesso ao exercício profissional, no qual a supervisão 

clinica é definida como « um processo formal de acompanhamento da prática 

profissional, que visa promover a tomada de decisão autónoma, valorizando a 

protecção da pessoa e a segurança dos cuidados…» (idem, p5). 
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Manter um sistema de cuidados de saúde eficaz exigirá que o conhecimento esteja 

disponível quando a necessidade surge (Ebright et al., 2004). Vários são os autores 

(Benner, 2001; Scott, 2003; Nunes, 2006) que destacam os perigos de colocar 

enfermeiros subqualificados ou inexperientes sozinhos no comando dos cuidados ou 

de permitir que trabalhem sem o mínimo de supervisão ou apoio. Para o ICN 

(OE,2006) “O apoio clínico por parte de enfermeiros com experiência deverá 

encontrar-se facilmente à disposição dos enfermeiros menos versados”.  

Importa que as expetativas, depositadas na tomada de decisão dos neófitos, perante 

situações complexas, sejam realistas. Até porque, segundo Ebright et al. (2004) estes 

manifestaram a necessidade de recorrer a enfermeiros mais experientes, o desejo de 

que eles estejam mais disponíveis bem como a necessidade de terem mais 

informação. Como relembram Ebright et al. (2004), entre os diferentes fatores que têm 

influência na capacidade de tomada de decisão, está incluída a experiência 

profissional. 

Tal como referíamos anteriormente, o problema não se coloca apenas com os 

enfermeiros neófitos. Também os recém-admitidos num serviço, ainda que experientes 

profissionalmente, são visados na literatura como elementos que requerem 

supervisão. Com efeito, o relatório “Transformando o ambiente de trabalho da 

enfermagem” do Instituto de Medicina Norte-americano (IoM, 2004), afirma que a 

utilização de enfermeiros temporários ou externos à organização na prestação de 

cuidados constitui uma ameaça à segurança do doente. Envolver pessoal com fraco 

conhecimento da unidade de cuidados de enfermagem e das politicas de saúde da 

organização e interromper a continuidade da assistência, aumenta os riscos e 

compromete a segurança do  doente. Por exemplo, o IoM entende como indesejável o 

recurso a enfermeiros de agências externas. 

 

A relação entre experiência, acompanhamento de cuidados pelos mais versados e a 

SD tem sido objeto de vários estudos. Por exemplo, Elixhauser, Steinere & Fraser 

(2003) concluíram que os resultados dos doentes, tais como a mortalidade, são 

sensíveis à  experiência da equipe. Num outro estudo Lang et al. (2004) concluíram 

que uma mistura mais rica de competências e habilidades estava associada a taxas 

mais baixas de úlceras de pressão. 

Por sua vez, corroborando aquilo que o IoM sugere,  Blegen (1998), citada por  

Jackson et al. (2002), numa revisão da literatura sobre enfermagem e infecções 

nosocomiais, concluiu que a taxa de infecção também pode aumentar com a presença 

de enfermeiros que não estão familiarizados com os serviços/unidades (eg: “pool” de 

apoio, “outsourcing”). 
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Ebright et al. (2004) ao investigarem intervenções inadequadas geradoras de EA´s, 

concluíram que algumas não teriam acontecido, se os peritos e mais experientes 

estivessem disponíveis para lidar com as situações imprevisíveis e as constantes 

mudanças com que os “novatos” se depararam. Concluíram também, que para além 

do problemas com os mais novos, a supervisão dos cuidados pelas chefias e gestores 

é importante para garantir a continuidade dos cuidados, antecipar problemas, detetar 

constrangimentos e garantir a qualidade do desempenho global, independentemente 

do tempo de experiência de cada elemento. 

 

Sintetizando, o equilíbrio de competências que garanta a disponibilidade de apoio 

clínico especializado e experiente aos enfermeiros menos experientes e as estratégias 

de acompanhamento da prática clinica e supervisão dos cuidados  em geral, mas 

muito particularmente dos recém-admitidos, surgem na literatura como aspetos a 

observar no momento de equacionar a dotação  segura em enfermagem.  

 

Também presente na bibliografia, estão aspetos relacionados com o apoio sentido 

pelas equipas de enfermagem e a influência que ele tem na qualidade do 

desempenho.  

Se, como vimos anteriormente, a experiência é importante para a capacidade de 

tomada de decisão, o apoio, sobretudo institucional ou hierárquico, não é menos. 

Políticas e sistemas adicionais de apoio, intra e extra-institucionais, são determinantes 

para promover o desenvolvimento e aprendizagem contínua tanto de iniciados como 

de peritos (Ebright et al., 2004).  

O centro americano de creditação da enfermagem, no programa “Caminho para a 

excelência”, enfatiza a necessidade das organizações de saúde estarem 

comprometidas com a enfermagem e, reconhecerem a importância  e valor da prática 

e das contribuições  dos enfermeiros (ANCC, 2009). Desta forma os enfermeiros 

sentem que os seus esforços são reconhecidos e apoiados.  

Repare-se, por exemplo, que Aiken et al. (2001), no estudo já referido anteriormente, 

evidenciaram o facto de mais de 50% dos enfermeiros considerar pobre a 

comunicação entre enfermeiros e a gestão e, poucos entenderem que a gestão do 

hospital dá resposta às suas preocupações. No mesmo sentido vai o sentimento 

expresso por enfermeiros de que são trabalhadores qualificados, técnica e 

cientificamente, ignorados e encarados como profissionais de conveniência (Jackson 

et al., 2002). 

A Associação Americana de Enfermeiros (ANA) define, entre outros, como princípios 

para as dotações seguras: os enfermeiros terem apoio da gestão de enfermagem, 
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bem como uma representação tanto aos níveis operacionais como executivo; a política 

da organização deve valorizar os enfermeiros como valores estratégicos e mostrar um 

verdadeiro compromisso para com eles; as políticas da organização deverão 

reconhecer a miríade de necessidades tanto dos doentes como dos enfermeiros  (CIE, 

2006). 

Valentine et al. (2008), sintetizam muito bem estas ideias, ao afirmarem que a maior 

prioridade para qualquer instituição de saúde deve ser apoiar os seus profissionais 

para maximizar o talento de todos, beneficiando, com isso, o sistema em geral, muito 

particularmente os doentes. 

 

Em resumo, lidar construtivamente com os problemas dos enfermeiros, mostrar 

politicas de motivação, assumir compromissos com a enfermagem, reconhecer o 

esforço  valorizando os profissionais ou promover e incentivar o desenvolvimento 

pessoal, são fatores integrantes do apoio institucional  à enfermagem, entendido 

pelos diferentes autores como contributo essencial para a garantir dotações eficazes e 

comprometidas com a SD. 

 

A formação, em particular a formação continuada, é outro aspeto relacionado com o 

“staff” e o seu desempenho com segurança, habitualmente identificado na literatura.  

Martín et al. (2009) definem formação continuada, dos profissionais da saúde, toda e 

qualquer atividade formativa realizada após a obtenção da formação básica (eg: 

escolar e académica), que não esteja orientada para obter novo título académico e 

que tem como objetivos melhorar os conhecimentos, as habilidades técnicas e as 

atitudes profissionais. Pretende-se com ela, que os profissionais melhorem os serviços 

que prestam aos doentes tanto no diagnóstico, como na informação, tratamento e 

cuidados  de saúde em geral (Vázquez & Martín, 2009). Acresce a tudo isto o fato da 

formação contribuir para incrementar a participação dos profissionais na gestão da 

instituição e das estratégias de qualidade (idem). Sobre este último propósito, é 

interessante verificar que Wakefield (2008) citando o relatório “Educação dos 

profissionais de saúde: uma ponte para a qualidade” (IoM, 2003), relembra que existe 

uma expansão crescente e rápida da cultura da melhoria continua da qualidade, para 

o desenvolvimento da qual as competências dos enfermeiros são importantes. O 

relatório é claro ao afirmar que «é através de oportunidades de formação académica e 

continuada que os enfermeiros podem ser competentes a medir a qualidade do 

atendimento, a avaliar as práticas e proceder a benchmarking para identificar 

oportunidades de melhoria, planear e testar intervenções, identificar riscos e erros na 
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prestação de cuidados, implementar medidas de segurança, padronizar procedimentos 

e participar em pleno nas equipas interdisciplinares» (Wakefield, 2008, p77).    

O Concelho da Europa (Council of Europe, 2006), considerando que a segurança do 

doente é a filosofia subjacente à melhoria da qualidade, entende que todas as 

medidas possíveis devem ser tomadas para organizar e promover a sua segurança. 

Para isso, entre várias recomendações, sugere aos governos dos estados membros, 

que de acordo com as suas competências promova a educação continuada. Acredita 

que esta contribui para a construção de uma cultura de segurança nos cuidados de 

saúde, para a capacidade de aprender com os erros e para a mudança de atitudes 

face à ilusão de infalibilidade e à aceitação do erro humano.  

 

A formação continuada, emerge do paradigma da construção continua e inacabada do 

pensamento, do conhecimento e das capacidades individuais e coletivas (Sá-Chaves, 

1997; Cortesão, 2003). De fato, se não o era no passado, hoje em dia é ainda menos 

realista pensar que os programas académicos e escolares fornecem todas as 

competências e habilidades necessárias ao desempenho profissional. Programas de 

orientação para os recém licenciados e de formação continuada para todos os 

enfermeiros são instrumentos fundamentais para ajudar os profissionais a melhorar os 

seus conhecimentos, competências e habilidades, de modo a promover cuidados de 

qualidade (Durham & Alden, 2008). A formação continuada das competências e 

conhecimentos da enfermagem è essencial para minimizar erros, promover a SD e 

otimizar resultados (Durham & Alden, 2008; González, 2009). É um dos fatores chave 

para prevenir EA´s ou limitar as suas consequências. Por isso, entre as medidas mais 

relevantes para gerir a SD, está a promoção e realização de formação continuada, nos 

vários domínios, incluindo sobre qualidade e segurança  (Alonso, García, & Martín, 

2009), ajudando os médicos e enfermeiros a ser mais diligentes na identificação  dos 

riscos e na prevenção dos erros (European Commission , 2002).  

 

Atente-se por exemplo ao estudo, já referido anteriormente,  em que  Estabrooks et al. 

(2005) ao avaliarem o efeito das caraterísticas da enfermagem hospitalar nos 

resultados, através de um modelo multivariado, concluíram que o nível de qualificação 

e formação, a mistura de competências, a proporção de trabalhadores temporários e a 

relação enfermeiro-médico predizem 36,9% da mortalidade aos 30 dias de 

internamento. 

Também Aiken et al. (2003) revelaram que melhores níveis de formação  dos 

enfermeiros leva a melhores resultados dos doentes, incluindo a taxa de mortalidade. 

Num outro estudo, quase-experimental (Gunningberg et al., 2001 apud Lyder & Ayello, 
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2008), os seus autores concluíram que a implementação, ao longo de cinco meses, de 

um programa com medidas de prevenção de úlceras de pressão, entre as quais se 

incluía formação continuada dos profissionais, reduziu de forma significativa a taxa de 

efectividade de prevenção de úlceras de pressão. 

 

Resulta claro que os profissionais de saúde e pessoal de apoio, necessitam de 

formação e educação nos mais variados domínios da saúde.  A Federação Europeia 

das Associações de Enfermeiros (Raeve, 2010), ao concordar com a “Norwegian 

Nurses Organisation e-Health Strategy 2009-2013”, relembra que, se pretendemos 

uma prática de enfermagem baseada na evidência, então os enfermeiros devem ter 

garantido o acesso de qualidade à investigação e ao conhecimento. Particularmente, 

as competências de enfermagem devem ser identificadas como fundamentais e 

integradas em todos os níveis de ensino, inclusive nos programas de desenvolvimento 

profissional contínuo (idem).  

Por sua vez, Nunes (2006), ao referir-se a caminhos para cuidados seguros indica, 

entre outros, o desenvolvimento de uma pedagogia do risco, através da formação dos 

profissionais, da prática de discussão de casos, análise de casos e de relatórios 

vários, incluindo os relacionados com EA´s. 

Scott (2003) enfatiza a noção ao afirmar que, face a casos clínicos pouco usuais ou de 

complexidade e graus de dependência pouco habituais os enfermeiros devem receber 

de imediato orientação, instrução e treino sobre qualquer assistência ou cuidado 

específico. 

Este investimento quer-se institucional, mas também ao nível das equipas (e.g. 

unidades, serviços) e de iniciativa individual.   

Todos os anos são acolhidos enfermeiros em escolas e centros de formação, 

institucionais ou certificados para atualizar e melhorar conhecimentos, aperfeiçoar ou 

adquirir habilidades e competências especializadas, no pressuposto de que a 

especialização na enfermagem leva a um melhor atendimento e segurança dos 

doentes (Cao et al. 2009, OE 2010) . 

Porém, também a informalidade na formação é de enorme eficácia. Os enfermeiros  

têm muito a aprender e aperfeiçoar, nos domínios do conhecimento clínico e do cuidar, 

a partir da partilha de experiências no seio da equipa  (Ebright et al., 2004).  Por outro 

lado, como relembra o conselho de enfermagem da Catalunha (CCDIC, 2006) é 

importante que o enfermeiro se obrigue a si próprio a estar a par do estado de arte da 

profissão, pesquisando e consultado publicações da especialidade e a aceder a 

formação continuada por iniciativa própria.  Ele deve estudar e analisar quer “in loco” 

quer fora do serviço as situações clinicas com que é confrontado no quotidiano (idem). 
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Não é por acaso que o  modelo de desenvolvimento profissional da enfermagem 

português (OE, 2010), pressupõe o exercício da supervisão clinica baseado em 

processos contínuos de reflexão e análise da prática clinica, entre supervisor e 

supervisado.  

Por tudo o que foi dito, não surpreende que o Eurobarómetro, (European Commission, 

2010) realizado em 27 países da União Europeia, para analisar a perceção dos 

europeus em relação à segurança do doente, concluísse que  o critério mais 

importante para os cidadãos europeus, quando pensam em qualidade e segurança, é 

existência de equipas clínicas bem treinadas e instruídas. 

 

Sintetizando, o recurso à formação continua e ao investimento na melhoria do 

desempenho através dela, é um fator essencial para que as equipas de enfermagem 

respondam em maior segurança às solicitações e necessidades dos doentes. Estudar, 

analisar e reflectir sobre os casos clínicos e as práticas de cuidados, formal ou 

informalmente, dentro ou fora do serviço, individual ou coletivamente de forma 

continuada, são estratégias apontadas como fundamentais para garantir a SD. 

 

Várias pesquisas mostram que a segurança do doente é afetada negativamente por 

uma pesada carga de trabalho. Apesar desta ser um construto complexo e 

multidimensional, identifica-se na literatura um core de aspetos que são associados à 

observância de dotações seguras em enfermagem. Dizem respeito às caraterísticas 

dos doentes, à sua variabilidade e complexidade e a pressões  várias a que os 

enfermeiros estão sujeitos no desempenho quotidiano.  

Welton et al. (2006) entendem que grau de variabilidade da intensidade de cuidados 

requeridos pelos doentes determina a quantidade de pessoal de enfermagem 

necessária para os prestar. Para Unruh & Fottler (2006) a variação das necessidades 

de cuidados, muitas vezes significativa, juntamente com a gravidade da situação 

clínica e o volume de cuidados requeridos, torna difícil a previsão do nº de enfermeiros 

necessários, podendo aumentar as horas de cuidados necessários numa determinada 

unidade.  A subestimação da acuidade do doente leva a discrepâncias no cálculo do 

nº de horas de cuidados necessárias (DeVandry & Cooper, 2009). O calculo do 

pessoal de enfermagem necessário tem que ter em atenção a acuidade do doente, 

devendo recorrer a um sistema de avaliação que reflicta as necessidade, dos doentes, 

de cuidados de enfermagem (Mark & Harless, 2011) 

Num modelo explicativo das causas de EA`s, (Vincent et al. 1998 apud Conklin, et al. 

2008), os investigadores reconhecem as caraterísticas dos doentes como uma das 
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principais. Nele, estão incluídos, como fatores que contribuem para aumentar o risco 

de EA, a complexidade e gravidade da situação clínica. 

 

O aumento da caga de trabalho nem sempre resulta do nº reduzido de profissionais ou 

da gravidade das situações clínicas. A Federação Europeia das Associações de 

Enfermeiros (Raeve, 2010), relembra que a enfermagem é frequentemente obrigada a 

abrir mão de tempo de contacto direto com o doente, por ser frequentemente chamada 

a participar, activamente, em atividades de carater institucional, como sejam a recolha 

e sistematização de dados estatísticos ou a planificação, implementação e avaliação 

de projetos vários. Resultados de uma pesquisa internacional  (Aiken et al., 2001), 

mostraram que um nº elevado de enfermeiros, nos diferentes países, gasta tempo a 

realizar funções que não exigem a sua formação profissional, deixando por fazer, 

muitas vezes, aquelas que requerem as suas competências e habilidades. A este 

propósito, Ebright et al., (2004) referem que nem sempre o pensamento crítico dos 

enfermeiros é orientado para a prevenção de EA´s e “near-miss”, também, devido a 

pressões de vária ordem (tempo, interrupções, atividades não clínicas) que impedem 

ou dificultam o estabelecimento de prioridades.  

Para além disso, quando o número de pequenas interrupções supera, num 

determinado período, a quantidade de trabalho planeado a satisfação com o trabalho 

diminuí, o progresso dos cuidados é mais lento, a qualidade do atendimento diminuí 

(Cain & Haque, 2008) e, mesmo que em quantidade reduzida, geram enormes 

preocupações e potenciais riscos para a segurança do doente (Westbrook, 2012). 

 

Em conclusão, apesar da carga de trabalho ser um complexo multidimensional, 

identifica-se na literatura um conjunto de indicadores, geradores de elevados níveis 

de carga de trabalho, com enorme implicação na gestão dos recursos humanos de 

enfermagem hospitalar. As caraterísticas dos doentes, a diversidade e complexidade 

simultânea de cuidados e intervenções requeridas por estes, bem como as flutuações 

súbitas nos fluxos de doentes com elevados graus de dependência, ao gerarem 

imprevisibilidade do volume de trabalho, são fatores de dificuldade acrescida na 

hora de garantir dotação segura. Os níveis elevados de carga de trabalho, devem-se 

também às inúmeras situações em que a atenção do enfermeiro é desviada do 

doente, reduzindo o tempo na prestação de cuidados direto, gerando, no momento de 

os prestar, pressões e tensões indesejáveis para a SD. 

 

Também frequentemente relacionadas com a segurança do doente surge a própria 

segurança dos enfermeiros.  
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Fonte de absentismo ou de incapacidades e limitações individuais para o trabalho, os 

problemas de saúde ocupacional representam um obstáculo à obtenção plena de 

dotações seguras em enfermagem. 

A observância da segurança do doente requer que os próprios enfermeiros 

desempenhem o seu papel em segurança. A segurança profissional que garanta 

enfermeiros saudáveis, predispostos e motivados para o trabalho, e capazes de zelar 

com vigor e energia pelos doentes é um problema que há muito preocupa quem gere 

os recursos humanos em enfermagem.  Como refere o ICN (OE, p.42, 2006) “os rácios 

doente-enfermeiro elevados não só têm um impacto negativo nos resultados dos 

doentes como afetam também os enfermeiros, que estão em maior risco de exaustão 

emocional, stress, insatisfação profissional e burnout”.  

De facto, estes profissionais vivem exigências físicas e psicológicas significativas, 

estando sujeitos a inúmeros fatores de risco laborais, presentes nos seus ambientes 

de trabalho, capazes de prejudicar o estado de saúde a médio e longo prazo, de forma 

aguda ou crónica. Lesões musculo-esqueléticas (LME), picadas acidentais, 

exposições químicas variadas, fadiga laboral e burnout profissional ou outras 

perturbações da saúde mental são alguns dos exemplos referidos, pela extensa 

bibliografia, a respeito da saúde laboral dos enfermeiros, (Kant et al.,1992; Uva & 

Faria, 1995; Palhoto, 1998; Trinkoff et al.,2001; Marques-Teixeira, 2002; Ferreira, 

2003; Forde et al.; Trinkoff et al. 2003; Queirós, 2003, 2005; Cruz, 2004; Pina, 2006; 

Krikorian, 2007).  

Particularmente significativas são as LME, associados, sobretudo, à mobilização e 

transferência de doentes (Collins & Owen, 1996; Engkvist 1998), à manutenção 

prolongada ou em esforço de posturas inadequadas, aos movimentos bruscos (Marras 

et al., 1999Forde et al., 2002;), intervalos curtos ou ausência, ao longo do dia, de 

períodos de repouso muscular e às longas distâncias percorridas (Reiling, 2006). Num 

estudo de coorte prospectivo, realizado ao longo de 3 anos (Hoogendan et al., 1999), 

confirmou-se que a flexão e rotação extrema na elevação e transferência de doentes e 

o trabalho pesado têm um enorme impacto na saúde lombar dos enfermeiros. 

Quer seja por displicência profissional, formação insuficiente ou ausência de 

equipamentos técnicos de ajuda, os enfermeiros, refere Trinkoff (2006), têm uma 

probabilidade 9 a 12 vezes superior a outros profissionais de contrair lesão cervical, 

escapular ou dorso-lombar. 

Igualmente significativa, e de alguma forma indissociável da sobrecarga de esforço 

físico, é a fadiga laboral muito associada às perturbações do ritmo biológico 

circadiano, ao nº de horas de trabalho consecutivo (Cruz, 2004; Trinkoff, 2006).  

Manifestada por sintomas tão variados como a diminuição da atenção e da capacidade 
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de vigília, o desempenho cognitivo prejudicado (Philibert, 2005), mialgias, aumento de 

tensão muscular ou lesões músculo-esqueléticas (Trinkoff , 2006; Lipscomb et al., 

2002;  Baldwin, Dodd, & Wrate, 1997), é na privação do sono, nos longos períodos de 

trabalho ou dias de trabalho consecutivos que encontramos os principais 

desencandadores da fadiga laboral. A titulo de curiosidade, repare-se que o IoM 

(2004), no relatório já referido, confirmou que poucos enfermeiros fazem pausas, com 

66% a fazer apenas uma ou nenhuma durante a jornada de trabalho. 

 

Também a inadequada concepção dos espaços de trabalho, é apontada pelos 

investigadores como um fator agressivo causador de sobrecarga de esforço e fadiga 

laboral. Em França Gadbois et al. (1992) citado por Jennings (2008b) mostraram, ao 

avaliarem a organização laboral, que o trabalho dos enfermeiros depende da 

configuração espacial das unidades, com o movimento e o tempo das tarefas a variar 

em função da organização espacial do serviço. Com efeito, a descentralização dos 

pontos de apoio, sobretudo dos recursos materiais e equipamentos, reduz a fadiga e 

aumenta a eficiência, podendo os doentes e enfermeiros  beneficiar de mais tempo 

juntos (Brown, 2006; IoM 2004).  Outros autores comungam deste pensamento 

(Upenieks et al.; 2007; Reiling, Hughes, & Murphy, 2008), alertando, ao referirem-se à 

variedade de fatores que têm impacto sobre o pessoal de enfermagem, para a 

importância do “layout” e “design” das enfermarias, uma vez que os serviços de 

grande dimensão obrigam, a percorrer grandes distâncias, por vezes em ritmo muito 

acelerado, subtraindo tempo para o contacto direto com o doente e, simultaneamente, 

contribuindo para o aumento da fadiga laboral. 

 
Num estudo realizado por Gurses (2007), aspetos do ambiente físico, como, por 

exemplo, o espaço insuficiente no quarto dos doentes, equipamentos não disponíveis, 

em mau estado ou fora do lugar e espaço de trabalho insuficiente para escrever e 

registar dados no processo do doente, foram identificados pelos enfermeiros como 

obstáculos com impacto no desempenho clínico.  

 

O Burnout profissional é, como já foi referido, outro dos graves problemas de saúde  

com que se debatem os enfermeiros (Marques-Teixeira, 2002; Cruz, 2004; Queirós, 

2005). Sobre este, importa referir que, tal como afirmam Carvalho et al. (2002), 

quando instalado pode levar a um estado de apatia onde o trabalho é interpretado 

como um fardo, uma obrigação, o individuo investe o menos possível e limita-se a 

cumprir rotinas sem entusiasmo. A garantia de cuidados seguros fica comprometida 

com a  falta de energia e entusiasmo, diminuição do interesse para com os utentes, 



129 
 

perceção dos utentes como frustrantes e crónicos, elevado absentismo e desejo 

frequente de mudar de trabalho. 

Para promover a  saúde laboral dos enfermeiros e, dessa forma, contribuir para uma 

dotação segura em enfermagem, os diferentes autores apontam para a necessidade 

de garantir, em absoluto, o acesso às medidas de protecção individual e coletiva, e o 

recurso a uma ergonomia mais eficiente, activa e participada (Hignett, Wilson, & 

Morris, 2005; Koningsveld, 2005) 

No Reino Unido, um relatório do gabinete do Chief Nursing Oficcer, citado por Scott 

(2003), recomenda que face à complexidade de gestão da carga de trabalho e da 

dotação de enfermeiros, a avaliação das necessidades de pessoal deva também, para 

além de outros fatores, atender ao espaço, tamanho e traçado das unidades/serviços. 

A este propósito,  Carayon et al. (2008) alertam para a importância da investigação 

sobre a carga de trabalho dos enfermeiros incorporar, também, o estudo do impacto 

de fatores, próprios de cada micro sistema de saúde, como por exemplo a disposição 

e configuração física e os meios técnicos disponíveis.  

Reiling (2006) enfatiza a necessidade de introduzir, quer seja na construção, 

remodelação ou ampliação de instalações, princípios de segurança que contribuam 

para a antecipação, identificação e prevenção de EA´s. Importa projetar instalações 

com foco, simultaneamente, na segurança do doente e profissional. Exemplo 

sintomático é a necessidade de facilitar o acesso e proximidade entre os locais de 

informação, planificação e organização dos cuidados e os da sua execução, ou seja, o 

doente.  

Automatizar sempre que possível, com a introdução de dispositivos e equipamentos 

de mobilização e transferência de doentes (camas eléctricas ajustáveis, elevadores 

mecânicos, dispositivos de transferências laterais, camas-banho, etc), é outra 

estratégia fundamental para a prevenção de LME e de redução da fadiga dos 

profissionais.  

A organização dos horários de trabalho de acordo com critérios ergonómicos, com 

redução do número de turnos consecutivos e 10 a 12 h de intervalo entre turnos, 

(Rogers, 2008; Folkard 2003;  Wallace, 2003), períodos de refeições adequados e 10 

min de pausa a cada 2h de trabalho  (Costa et al., 1995; Rosa, 1995) são, igualmente, 

fundamentais para garantir cuidados de enfermagem seguros e responsáveis. 

A disponibilização e fornecimento adequado dos equipamentos de proteção individual 

(vestuário, luvas, máscaras, seringas de mola ou auto-retráctil, contentores para 

material corto-perfurante, etc) é, igualmente, determinante para salvaguardar a 

segurança e bem-estar dos enfermeiros.  Uma comparação das lesões percutâneas 

em enfermeiros, em hospitais estaduais norte-americanos, entre 1993 e 2001 (Jagger, 
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2003 cit Trinkoff et al., 2008), mostrou que a taxa de acidentes com agulhas, sofreu 

uma redução de 51%, devido às novas tecnologias usadas na prevenção da lesão  

percutânea. 

Vaughn et al. (2004), também referido pelos mesmos autores, num estudo sobre a 

adesão às precauções de segurança no uso de agulhas, identificaram, como principais 

preditores o fornecimento de EPI´s (OR=1,82), a existência de sistemas de punção EV 

seguros (OR=1,42), o apoio da gestão à segurança (OR=1,02) e a frequência de 

formação sobre prevenção (OR=1,11). 

Se pensarmos na combinação da miríade de fatores de risco profissional, percebemos 

rapidamente como a mitigação destes problemas contribui para a organização e 

gestão dos recursos humanos em enfermagem no sentido de garantir uma dotação 

segura.  

 

Concluindo, as condições de segurança no trabalho que garantam a isenção de 

riscos profissionais, o acesso às medidas de higiene laboral e às pausas adequadas, 

ou que proporcionem a adequabilidade ergonómica e biodinâmica dos espaços e 

equipamentos durante o desempenho individual e coletivo, surgem como uma 

dimensão das dotações seguras em enfermagem.  

 

6.4.3.- Da legislação e recomendações institucionais 

Em busca de um novo paradigma muitos países ou estados têm produzido legislação 

que especifique a relação enfermeiros/necessidades de cuidados e que dê resposta 

aos problemas da dotação segura em enfermagem 

Apesar da análise da legislação e recomendações institucionais sobre dotação de 

enfermeiros, mostrar que é a sua dimensão quantitativa o aspeto dominante e, 

portanto, a relação nº enfermeiros/nº doentes, também aqui, se apresentar como o 

fator determinante, a verdade é que é possível identificar muitas recomendações, com 

mais ou menos carater vinculativo, sobre a necessidade de atender a outros fatores no 

momento de decidir sobre essa mesma dotação. 

 

A União Europeia, sem diretivas especificas sobre a dotação de enfermeiros nas 

unidades hospitalares, deixando ao critério dos estados membros a definição de 

políticas e estratégias de alocação de enfermeiros nos diferentes níveis, reconhece no 

entanto a enfermagem como uma força de trabalho essencial para a promoção e 

garante da segurança do doente e da qualidade em saúde. A sua força deve ser 

assegurada em nº e qualidade. 
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Considerando a segurança do doente como a filosofia subjacente à melhoria da 

qualidade em saúde, a EU entende que todas as medidas devem ser tomadas para 

organizar e promover a SD. De entre os fatores, dos quais esta depende, o Comité de 

Ministros do Conselho Europeu na sua recomendação (2006)7 (Council of Europe, 

2006) refere: estruturas e edifícios adequados; equipamentos e materiais adequados; 

uma clara divisão de papéis e responsabilidades; sistemas de informação adequados; 

documentação e comunicação entre profissionais e entre equipas de saúde; 

cooperação interdisciplinar, uma estrutura não-hierárquica e de comunicação aberta; a 

redução do stress e tensão profissional com promoção de condições de saúde e 

segurança dos trabalhadores; motivação e reconhecimento dos profissionais; redução 

da pressão sobre o(s) tempo(s) de intervenção dos profissionais; um nº adequado de 

trabalhadores bem formados e treinados. 

Este último fator, a formação, em particular a formação continuada dos profissionais, 

apresenta-se, efectivamente, em todo o achado documental, como um foco de 

particular atenção nas diferentes instâncias de união europeia, quando o tema é a 

segurança do doente. 

Nas sua recomendações o comité de ministros (idem, p3) adverte que os governos 

dos Estados membros devem: «i)…; ii)…; iii)…; iv)…; v) promover o desenvolvimento 

de programas educacionais relevantes para todos os profissionais de saúde, para 

melhorar a compreensão da tomada de decisão clínica, segurança, gestão de riscos e 

abordagens adequadas em caso de incidente de SD; vi) h) elaborar programas de 

formação e métodos que facilitem a implementação de uma cultura de segurança e 

influenciem as atitudes das pessoas (profissionais e doentes).» 

Também em 2009 o conselho europeu na sua recomendação (2009/C 151/01) 

(Council of Europa, 2009, p2) sobre segurança do doente afirma : «A segurança do 

doente deve ser incorporada na educação e treino dos trabalhadores da saúde assim 

como nos restantes prestadores de cuidados». Por isso sugere aos estados-membros 

que promovam, a um nível apropriado, a educação e treino dos profissionais através 

de: «(i) 4.(a) formação e treino multidisciplinar com todos os trabalhadores do setor da 

saúde; (ii) (b) inclusão da segurança do doente na formação inicial e pós-graduada e 

na formação e desenvolvimento pessoal contínuos dos profissionais». 

Já anteriormente, a comissão europeia numa das suas comunicações (CCE, 2008a), 

insistia para que todos os estados membros garantam que a segurança do doente é 

incorporada na educação e formação dos trabalhadores da saúde. 

Por sua vez, o Livro Verde sobre a mão de obra da EU no setor da Saúde (CCE, 

2008b), relembra que a formação é também uma questão a considerar no 

planeamento dos recursos humanos, apontando como área de intervenção o 
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desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais. Nele se pode ler que, 

“atualizar as competências profissionais melhora a qualidade dos resultados de saúde 

e garante a segurança dos doentes” (idem,p9). 

Para além deste, outros dois fatores enfatizados, também referidos pelo comité de 

ministros, têm a ver com o reconhecimento pelo conselho europeu da necessidade de 

existir um core de competências e atitudes, em cada momento no seio das equipas de 

saúde, para alcançar a segurança do doente (Council of Europe, 2009) e, por outro 

lado a afirmação de que as condições de saúde e segurança profissional são 

determinantes para o bem-estar dos enfermeiros, reflectindo-se positiva ou 

negativamente nos cuidados prestados aos doentes (European Commission, 2010). 

 

No Reino Unido fazer prova de uma dotação de pessoal suficiente é um dos 

requisitos essenciais para que os prestadores de serviços de saúde, dentro ou fora do 

SNS, cumpram o regulamento da Comissão da Qualidade em Saúde e, dessa maneira 

possam ser creditados (RCN, 2010). 

No que respeita à enfermagem, no passado, os cálculos de dotação no SNS britânico 

foram realizados, pelas autoridades de saúde, com base em informações estatísticas 

(e.g. nº de camas, tempos de internamento) que escamoteavam diferenças 

contextuais, cargas de trabalho, variações nas práticas e das situações clínicas (Scott, 

2003). 

Na década de 70 do sec. XX o departamento da sáude (Department for Health and 

Social Service) recomenda rácios mínimos para os serviços comunitários, hospitais 

psiquiátricos e serviços aos idosos (idem). 

No final dos anos 80 e durante a década de 90, assiste-se ao desenvolvimento e 

introdução de métodos que procuram incorporar a dependência do doente e a carga 

de trabalho na determinação da dotação de enfermeiros. Em 1992 a comissão 

executiva dos serviços de saúde e apoio social publica na sua revista, recomendações 

sobre as dotações de enfermeiros colocando enfase na mistura de competências (no 

original: Skill Mix16)(Ibidem). 

Atualmente assiste-se no Reino Unido, à semelhança de outros países, a um 

recrudescimento da discussão em torno da dotação de enfermeiros e, sobretudo, 

daquilo que ela representa para a segurança do doente.  

                                                        

 
16

 A expressão é frequentemente utilizada no UK para designar a proporção entre RN e HCA. Contudo o 
RCN,  define “skill mix” como: «Equilíbrio entre pessoal treinado e não treinado, qualificado e não 
qualificado e de supervisão e operacional num determinado serviço, bem como entre grupos 
profissionais… a combinação de competências ideal obtém-se quando os padrões de qualidade 
desejados são alcançados com o custo mínimo, resultante da eficiência entre o pessoal técnico 
qualificado e de supervisão e a maximização das contribuições de todos os funcionários» (Scott, 2003, 
p21) 
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Juntamente com associações de especialidade, o grande dinamizador desta 

discussão, tem sido o Royal College of Nursing17, cujos membros, no congresso em 

2011, votaram esmagadoramente a favor de legislação aplicável aos níveis de pessoal 

de enfermagem (dotação) que garantam o atendimento em segurança aos doentes 

(RCN, 2010). 

Especialmente focalizada no nº de doentes por enfermeiro (RN) e no “skill mix” 

algumas associações de especialidade recomendam rácios mínimos. Por exemplo: 

- para British Association of Critical Care, o nº de doentes por enfermeiro nunca deve 

ser superior a dois; em doentes ventilados o rácio deve ser 1:1; todo o doente numa 

UCI deve ter acesso a um enfermeiro com especialização; para unidades com seis ou 

mais camas, deve existir um coordenador supranumerário; 

- por sua vez, a British Association of Perinatal Medicin (BAPM), o Department of 

Health (DoH) e a Paediatric Intensive Care Society (PICS) recomendam, conforme 

quadro 3, rácios mínimos para as diferentes unidades ou departamentos pediátricos. 

 

Quadro 3 - Rácios mínimos recomendados por associações de especialidade (UK)  
 
 

Unidade/serviço  
Rácio                                    

Enfermeira:Doente 

                            < 2 anos 1 : 3 
BAPM Cuidados Gerais outras idades/dia 1 : 4 
                             outras idades/noite 1 : 5 

                          cuidados especiais  1 : 4 (RN+HCA / >70% RN) 

BAPM e DoH Neonatologia   dependência elevada 1 : 2 (RN c/especialidade neonatologia) 
                          cuidados intensivos 1 : 1 (RN c/especialidade neonatologia) 

                                nível 1  0.5:1  (1:1 incubadora) 
PICS UCI Pediatria          nível 2 1.5:1 
                                nível 3 1.5:1 
                                nível 4 2:1 

Fonte: Guidance on safe nurse staffing in the UK (RCN,2010) 

 

No guia sobre boas práticas de dotação de pessoal em neonatologia, o Department of 

Healt acrescenta que deve existir um coordenador em cada turno para além dos 

profissionais que prestam cuidados diretos e as unidades devem ter, a todo o 

momento, um mínimo de dois RN um dos quais com qualificação especializada; 

- o Royal College of Psychiatrists (RCP) afirma que é improvável que um setor com 15 

doentes, numa enfermaria de agudos adultos, seja gerido com segurança com menos 

do que três enfermeiros por turno durante o dia e dois durante a noite, 

independentemente da disponibilidade de outros profissionais. (RCN, 2010) 

                                                        

 
17

 Com cerca de 410 mil membros, o Royal College of Nursing é uma das maiores organização sócio- 
profissional de enfermagem no mundo.  O RCN promove os interesses do doente e da enfermagem, 
trabalhando em estreita colaboração com o governo, o parlamento do Reino Unido e outras instituições 
políticos inglesas e europeias, associações profissionais e organizações voluntárias. 
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Resultantes de estudos empíricos, da experiência de outros países e do conhecimento 

profissional, estas orientações são encaradas pelos seus proponentes como um ponto 

de partida e não de chegada. Daí que, as diferentes associações e organismos, 

convergindo com o RCN estão de acordo quanto à necessidade da implementação de 

abordagens sistemáticas que permitam definir uma dotação tendo em conta: o grau de 

dependência dos doentes; as atividades e intervenções de enfermagem; a 

combinação de competências (Scott, 2003). 

 

Existe unanimidade na identificação de fatores e indicadores com impacto na dotação 

segura em enfermagem, para além do nº de enfermeiros.  

Por isso, o RCN recomenda que, ainda que limitadas a algumas especialidades, as 

propostas de rácios sejam acompanhadas de orientações para que a dotação de 

enfermeiros possa ser determinada localmente (instituição ou serviço), em função das 

necessidades clínicas e de fatores que influenciam o desempenho como sejam o 

“layout” da enfermaria, o tipo de unidade e as condições de segurança laboral.  

É entendimento do RCN que a relação entre a dotação de enfermeiros e a segurança 

do doente é demasiado complexa para que seja abordada apenas na lógica do nº 

enfermeiros ou do incremento deste. Existem outras dimensões a considerar, no 

momento de encontrar a dotação capaz de prestar cuidados seguros e de elevada 

qualidade. Entre elas, este organismo destaca: a regulação e educação com vista a 

desenvolver os profissionais, promover a sua compreensão e responsabilidade sobre 

o desempenho competente e seguro; a formação profissional continuada e formação 

formal pós-básica;  a acuidade dos doentes, as suas necessidades, a diversidade de 

situações clínicas bem como a flutuação das mesmas; o apoio da gestão através de 

aconselhamento especializado de enfermagem; a combinação de competências, a 

mistura de habilidades na equipa de enfermagem e multidisciplinar. 

Além disso, relembra, ainda a propósito da planificação da dotação de enfermeiros, 

que o tempo dos enfermeiros também é consumido em atividades nem sempre 

relacionadas diretamente com o doente, como sejam: a coordenação e supervisão de 

outros profissionais; supervisão e orientação de recém formados ou recém admitidos; 

orientação e tutoria de alunos de enfermagem (RCN, 2010). Menos quantificáveis e 

padronizados, variando entre contextos clínicos e ao longo do tempo, estes são, ainda 

assim,  aspetos consideráveis para a dotação em enfermagem. 

 

O Comité de Saúde da Casa dos Comuns (House of Commons, 2009)   reforça a ideia 

de que um staff em número e competência correta é a chave para a segurança do 

doente. No relatório pode ler-se que o nível inadequado de pessoal tem sido o 
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principal fator a minar a segurança do doente num número significativo de casos. Por 

exemplo, em 2007 uma auditoria aos serviços pediátricos constatou que durante o dia, 

em 12% dos hospitais, havia insuficiente cobertura de profissionais capazes de 

assegurar com eficácia o suporte de vida em caso de emergência grave. À noite, esse 

número subiu para 18%. Em caso de cirurgia é comum não estar disponível uma 

enfermeira especialista enquanto as crianças estão a ser tratadas (idem). 

Numa das conclusões, o comité alerta para a inevitabilidade do UKNHC assegurar nos 

serviços o nº de profissionais suficiente e com equilíbrio adequado entre competências 

clinicas e não clínicas.  

O relatório aponta também como fatores com significativo impacto na SD:  (i) o 

trabalho em equipa no qual é determinante a comunicação, a resolução de conflitos, a 

assertividade, a gestão da carga de trabalho, a tomada de decisão;  (ii) a coordenação 

e liderança das equipas. 

O Departamento da Saúde do Reino Unido (Scott, 2003) ao publicar medidas e 

orientações para a gestão do risco recomenda a necessidade de introduzir sistemas 

de “accountability”, treino, supervisão e apoio profissional. 

 

Em Espanha, no documento «Padrões e recomendações para unidades de 

internamento hospitalar polivalentes de doentes agudos», do ministério da saúde e 

política social, pode ler-se que «os recursos de pessoal de enfermagem necessários 

variam em função do volume de prestação de serviços e dos doentes atendidos,…, já 

que o seu nº e complexidade pode variar numa unidade e entre unidades» (Estopá, 

2006, p98 ). Com efeito, a metodologia base utilizada, para o calculo do nº de 

enfermeiros necessários numa unidade hospitalar, assenta na definição do nº de horas 

apropriadas para a realização de cuidados adequados, durante um determinado 

período, em regra aquele em que a função deve ser executada (24h) (Sedisa, s.d.). 

Este tempo de enfermagem por doente/dia, depende dos cuidados a proporcionar aos 

doentes, assumindo diferenças entre tipologia de unidades. Com base num 

instrumento para medir a carga de trabalho (sistema de classificação de doentes), foi 

consensualizado o nº de HCN, para cada unidade (quadro 4). 

Neste país, o trabalho de enfermagem e as questões relativas à dotação são, também, 

marcadas pela existência de duas categorias prestadoras de cuidados de 

enfermagem: Enfermeiros Licenciados (Diplomados Universitários en Enfermería) e 

Auxiliares de Enfermagem (Auxiliares de Enfermería). Este fato obrigou, face aos 

respetivos mandatos sociais e conteúdo funcional, à adequação  da proporção de 

tempo que cada um deve aportar para o total de HCN, resultando o observado na 

quadro 4. 
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Quadro 4 – HCN por doente segundo a unidade e % aportada por cada unidade 

 

 HCN   
doente/24h 

Aporte de tempo 

 Diplomado Auxiliar 

Medicina 3h 60% 40% 

Cirurgia 3h 70% 30% 

Puerpério 2,5h 60% 40% 

Recém-nascidos 2h 75% 25% 

Pediatria 4h 80% 20% 

Cuidados minimos 1,5h 20% 80% 

Cuidados intermédios 3h 50% 50% 

Cuidados intensivos 12h 75% 25% 

 

Para além destas duas variáveis, a fórmula de cálculo do nº de enfermeiros a alocar a 

um determinado serviço deve atender ao: nº de camas; taxa de ocupação das camas; 

organização e distribuição dos cuidados por turno de trabalho; horas por turno e nº 

turnos anual. 

Contudo, esta estratégia parece não ter um carater impositivo, sendo possível 

encontrar orientações institucionais diversas, como aquela que é preconizada pelo 

Colégio de Enfermagem da Catalunha (Estopá, 2006). Tendo, igualmente,  o doente 

como principal referência, para este organismo a  dotação de enfermeiros numa 

unidade hospitalar, entendida como nº de horas de enfermagem por doente/dia, deve-

se planificar, considerando os tempos de cuidados diretos e de planificação, a partir de 

duas variáveis: i) o padrão de cuidados, tendo como indicadores a percentagem de 

tempo consumido nos domínios de intervenção (comunicação, cuidados fundamentais, 

cuidados técnicos); ii) perfil do doente em função da idade, AVD´s com dependência 

total, situação clínica aguda ou não aguda e existência de comorbilidades. 

 

Seguem-se dois exemplos: 

Exemplo1  

Padrão de cuidados: 42% cuidados diretos; 51% cuidados técnicos; 8% domínio da 

comunicação. 

Perfil do doente: > 80 anos; dependência total em pelo menos 2 AVD´s; processo 

agudo com comorbilidade. 

HCN – 5,29h doente/dia. 

Exemplo 2 

Padrão de cuidados: 24% cuidados diretos; 65% cuidados técnicos; 11% domínio da 

comunicação. 
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Perfil do doente: < 74 anos; dependência total em pelo menos 2 AVD´s; processo 

agudo médico-cirúrgico com comorbilidade. 

HCN – 3,91h doente/dia. 

Simultaneamente ao nº de profissionais, o conselho apresenta outros fatores  (Estopá, 

2006) que afetam a qualidade e segurança e aos quais se deve atender na 

planificação dos recursos humanos, destacando:  

- o equilíbrio adequado de competências e experiência, aquilo que designa por 

dotação adequada;  

- a formação continuada que considera essencial para a prática autónoma de 

enfermagem. A este propósito o ministério da saúde e política social espanhol 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009), na elaboração de normas e 

recomendações para a qualidade e segurança nos serviços de saúde, refere que as 

unidades hospitalares, devem adoptar medidas facilitadoras da realização de 

atividades de formação continuada, investigação e docência dos seus profissionais. 

Para tal recomenda que deve estar disponível um programa de formação para a 

atualização, do seu pessoal, em conhecimentos relativos à segurança do doente e 

qualidade, de preferência em função das suas caraterísticas; 

- o acolhimento de novos profissionais. A existência de mentores e tutores facilita a 

integração no serviço e na instituição, garantindo melhor trabalho, mais segurança e 

menos sobrecarga para os outros profissionais. 

-as relações interpessoais e intergrupais. A boa comunicação e coordenação 

interprofissional, o respeito pelo trabalho dos enfermeiros e pela sua autonomia 

contribuem grandemente para a qualidade e a prestação de cuidados seguros;  

- aspetos motivacionais. A existência de compromisso profissional das instituições 

para com os enfermeiros e vice-versa, o sentimento de pertença e de participação na 

organização, a recompensa e o reconhecimento pelo seu contributo e o respeito são 

aspetos determinantes para o desempenho dos enfermeiros. 

- as chefias e liderança. Entende o conselho que a visão orientada para 

comportamentos de boas práticas, a preocupação com as condições de trabalho, uma 

comunicação aberta e fluida, a articulação adequada e consistente  entre os objetivos 

da unidade e os da instituição são atitudes fundamentais das lideranças em 

enfermagem; 

-espaço físico e equipamentos que evitem esforço físicos e mentais desnecessários. 

Ambientes com iluminação natural,  zonas de trabalho amplas, sistemas de controle 

da enfermaria centralizados, facilidade de vigilância dos quartos, equipamentos de 

mobilização dos doentes, macas e camas automáticas são exemplos de elementos 

que influenciam a saúde e ânimo dos profissionais a qual se pode repercutir negativa 
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ou positivamente nos doentes. O ministério da saúde  corrobora esta ideia ao afirmar 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009, p.98) que «…a estrutura física, 

instalações e equipamentos têm uma significativa influência na produtividade dos 

enfermeiros. Unidades com distâncias superiores a 30 metros entre o gabinete de 

controlo e o quarto dos doentes, inadequados sistemas de comunicação entre estes 

espaços, camas inadequadas, inexistência de sistemas de transporte mecanizados, 

…, diminuem o rendimento do pessoal de enfermagem.»;  

- coordenação entre os diferentes serviços de apoio clínico e assistencial (e.g 

reabilitação, farmácia, laboratórios, imagiologia). Recomendação similar apresenta o 

ministério ao referir-se à sobrecarga de trabalho resultante das pressões exógenas 

aos cuidados diretos: «Uma adequada organização e funcionamento global do 

hospital: diagnóstico por imagem, laboratórios, gestão de doentes, limpeza, serviços 

de manutenção, para citar alguns exemplos, contribuem fortemente para que os 

enfermeiros se possam dedicar a maior parte do seu tempo aos cuidados diretos ao 

doente, o que deveria ocupar 70% desse tempo…» (idem, p99). 

 

Para lidar institucionalmente com estes e outros fatores que condicionam a dotação e 

influenciam as boas práticas, o conselho da Catalunha (Estopá, 2006) formula 

recomendações, das quais se destacam:  introduzir  canais de comunicação verticais e 

transversais que assegurem a transmissão de informação precisa, transparente e em 

tempo útil, particularmente entre as equipas de profissionais; estabelecer planos de 

integração, formais e tutoriais, para os licenciados recém admitidos; fornecer um 

período de treino e aprendizagem antes de se iniciar funções num novo serviço; 

incrementar a formação em serviço, com base nos problemas da esfera dos cuidados, 

adotando modelos reflexivos e participativos focados na prática; introduzir modelos 

organizacionais que fomentem e encorajem a interdisciplinaridade, reconhecendo as 

competências e autonomia profissional; implementar uma gestão e chefia participativa, 

com supervisão dos cuidados e apoio aos profissionais; proporcionar espaços de 

trabalho mais ergonómicos, materiais e recursos adequados, mais equipamento 

tecnológico e mecânico por forma a proporcionar segurança ao doente e profissional.  

 

Na Bélgica, pese embora as discussões atuais no sentido de introduzir alterações, 

mantém-se a influência de uma abordagem, na e para a dotação de enfermeiros, 

centralizada e assenta em legislação com mais de duas décadas (1987). Definido um 

rácio de 12 enfermeiros por 30 camas num período de 24h, é com base nele que os 

hospitais são financiados  (Scott, 2003). No entanto é utilizado um instrumento 

(Nursing Minimum Data Collection) com o objetivo de caraterizar o trabalho que os 
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enfermeiros realmente fazem em prol dos doentes. Dividido em 23 itens, 

correspondendo às intervenções de enfermagem mais representativas, esta 

ferramenta permite quantificar o número de vezes que um enfermeiro executa estes 

cuidados. Realizado sistematicamente, esta colheita de dados é utilizada para 

fundamentar a alocação de recursos humanos. A existência de bancos de horas e de 

equipas de apoio, facilita a incorporação de enfermeiros quando a carga de trabalho é 

elevada (idem). 

 

Nos Estados Unidos da América as preocupações dos profissionais e pressões do 

público, sobre a insuficiência de enfermeiros e o seu impacto na qualidade e 

segurança do doente, têm levado a intensa discussão e produção legislativa sobre 

dotações seguras, na última década e meia, tanto a nível estadual como federal. 

Em maio de 2009 o senado dos EUA, em assembleia geral na 1ª sessão do 111º 

congresso, promulga a Lei - S.1031 (Senate of the United States, 2009) que 

estabelece os requisitos mínimos para o “Staff” de enfermagem, por forma a que os 

hospitais protejam a segurança do doente e garantam a qualidade adequada e 

apropriada dos serviços de saúde. Aí pode ler-se na secção 3101 (art. (b), nº (1)): 

« Em geral, salvo disposição em contrário presente nesta secção, o plano de pessoal 

de um hospital deve assegurar, que em todos os momentos…, não serão atribuídos 

aos enfermeiros mais do que o seguinte nº de doentes: (A) 1 doente em unidades de 

emergência traumática; (B) 1 para 2 enfermeiros por sala operatória; (C) 2 doentes em 

unidades de cuidados intensivos …; (D) 3 doentes em unidades de emergência, 

pediatria, unidades de parto e pós-parto, …; (E) 4 doentes em vigilância pré-parto, 

unidades de cuidados intermédios, unidades psiquiátricas e outras unidades de 

cuidados especiais; (F) 5 doentes em enfermarias médico-cirúrgicas gerais; (G) 8 

pacientes em puerpério e berçário.»   

Esta parece ser a orientação determinante do documento e uma aposta clara no rácio 

doente/enfermeiro. Contudo, o legislador sugere (secção 3101, art.(c), nº(1)) que o 

planeamento da dotação de enfermeiros, sempre que se preveja necessidades acima 

dos números prescritos, seja reequacionado com base  nas seguintes variáveis: (a) 

grau de acuidade dos pacientes, determinado pela aplicação de um sistema de 

classificação de doentes;  (b) admissões previstas, altas e transferências de pacientes;  

(c) experiência e desempenho especializado exigidos numa determinada unidade; (d) 

os níveis de pessoal e serviços prestados por outros profissionais de saúde e que não 

exigem a intervenção direta dos enfermeiros; (e) o nível de tecnologia disponível que 

afeta a prestação de cuidados;  (f) o nível de familiaridade com as políticas, práticas 
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clínicas e procedimentos hospitalares por parte dos enfermeiros em cada turno; (g) os 

obstáculos à eficiência na prestação dos cuidados, apresentados pelo “layout” físico. 

Neste documento legislativo, sobressaem ainda dois domínios de preocupações, 

levando-nos a acreditar que os seus redatores os entendem como incontornáveis, no 

momento de discutir a dotação segura em enfermagem: 

- O primeiro, diz respeito à segurança e saúde dos enfermeiros (secção 3, 

art.(a),(b),(c)), sobretudo com enfase nas LME, propondo como requisitos standard: (1) 

uma politica de redução, para níveis quase nulos, da elevação manual de doentes; (2) 

um plano de prevenção de lesões musculo esqueléticas, integrado com a identificação 

e avaliação de riscos relacionados com os direitos dos doentes; (3) um programa de 

identificação de soluções para os  problemas relacionados com a mobilização de 

doentes; (4)…; (5) formação e treino interactivo, com aulas e simulações práticas, sob 

responsabilidade de uma pessoa experiente, sobre mobilização, transferências, 

transporte de doentes… 

- O segundo,  refere-se à introdução de um programa de preceptoria e orientação 

(secção 862). O programa de preceptoria (art.(d)) deve prever (alínea (1)): (A) um 

período de experiência prática e formação para estudantes de enfermagem, 

supervisionado por um(a) enfermeiro(a) perita e especializada num determinado área 

clínica; (B)  um período de acompanhamento para enfermeiros recém licenciados ou 

recém contratados. O programa de orientação (art.(e), tem como objetivo (alínea (2)) 

assistir e ajudar os enfermeiros novos ou em transição a ser bem sucedidos nas 

contribuições para o cuidar e na sua profissionalização. Este programa, deve fazer  

(alíneas (1)) coincidir recém contratados com enfermeiros experientes, para que estes 

sirvam de modelo e advogado, ajudando e apoiando os discípulos a crescer 

profissionalmente e a adaptar-se à cultura organizacional. 

Na sequência desta legislação de âmbito federal, a camara dos representantes 

promulga, em Junho de 2010 (111º congresso-2ª sessão), a lei designada por 

“Registered Nurse Safe Staffing Act of 2010”  (House of Representatives, 2010). Aí se 

pode ler (secção 1899B, artigo (c), alínea (1)), a propósito dos requisitos de um plano 

de dotação de enfermeiros, que este deve basear-se: (A)…; (B) no número de 

doentes, nível de intensidade e variabilidade dos cuidados, considerando também a 

formalização de internamentos, altas, transferências  e passagens de turno; (C) em 

questões contextuais, como arquitetura, geografia do espaço e tecnologia disponível; 

(D) no nível de educação, formação, treino e experiência dos enfermeiros; (E) no tipo e 

quantidade de apoio e trabalho executado por outros profissionais (e.g. auxiliares de 

enfermagem, assistentes operacionais); (F) atender às recomendações, sobre 

dotações, elaboradas por organizações da(s) especialidade(s); (G) …; (H)…; (I) 
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garantir que nenhum enfermeiro será destacado para prestar cuidados numa unidade 

especial do hospital, sem antes estar capacitado para o fazer; (J) …. 

 

A constituição e organização política estado-unidense leva a que os diferentes estados 

determinem as suas próprias orientações e legislação, observando-se por isso, 

diferenças entre prescrições  estaduais e entre estas e as propostas federais. O cotejo 

mais significativo situa-se entre uma perspectiva mais próxima da introdução de rácios 

mínimos (e.g. Califórnia) e outra que preconiza o organização da dotação estritamente  

em função de um sistema de classificação do doente (e.g. Pensilvânia).  

 

No estado da Califórnia, um dos pioneiros e mais ativista na luta pela obtenção de 

dotações seguras em enfermagem,  cada unidade hospitalar pode utilizar um sistema, 

seleccionado institucionalmente, baseado na acuidade dos doentes, para calcular as 

horas de cuidados requeridas. No entanto, esta estratégia faz-se acompanhar, de 

forma muito acentuada e formal, pela introdução de rácios-mínimos. Em conformidade 

com a secção 1276.4 do Código de Saúde e Segurança da Califórnia  (California 

Government ) o Departamento de Estado da Saúde e Serviços adoptou o regulamento 

que estabelece rácios mínimos de enfermeiros/doente por tipologia de unidade 

hospitalar. Apesar do projeto de lei Assembly Bill nº 394 (General Assembly of 

Califórnia, 1999) datar de 1999, somente em Janeiro de 2004 a legislação se tornou 

efectiva. 

Fazendo assentar a dotação segura no primado do rácio mínimo enfº/doente, cujos 

exemplos se observam no quadro 5, o legislador formaliza a ideia (secção 1. alinea 

(a)) de que os princípios para a definição desses rácios se devem basear nas 

necessidades dos doentes em cuidados de enfermagem, na gravidade da situação 

clínica, nas necessidades dos serviços, bem como, na complexidade desses serviços.   

Entende estes rácios como o número mínimo de enfermeiros a alocar num 

determinado serviço, incorporando (secção 3. alínea (b)) o princípio de que um nº  

adicional de enfermeiros deve ser introduzido de acordo com «… um sistema de 

classificação de doentes que determine as necessidades de cuidados de enfermagem, 

incluindo a gravidade da doença, a necessidade de equipamento e tecnologia 

especializada, a complexidade do julgamento clínico necessário para projetar, 

implementar e avaliar o plano de cuidados, a capacidade para o auto-cuidado,…». 

 

Quadro 5 – Rácio mínimo enfermeiro:doente para unidades especiais no UK 

 

Unidade/serviço  
Rácio                                    

Enfermeira:Doente 
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Cuidados Intensivos 1 : 2 

Cuidados Intensivos neonatais 1 : 2 

Bloco Operatório              
      Instrumentista 1 : 1 
      Anestesia 1 : 1 
      Recobro pós-anestésico 1 : 2 

Unidades médico-cirúrgicas 1 : 4 

Pediatria 1 : 3 

Berçário 1 : 2 

Psiquiatria  1 : 4 
                           Fonte:  (Scott, 2003) 

 

 

No estado da Pensilvânia, a Assembleia Geral, corroborada pelo Comité de Saúde e 

Serviços Humanos, legisla (General Assembly of Pennsylvania House, 2009) sobre os 

padrões de dotação de enfermeiros  que garantam a segurança do doente e o 

fornecimento de cuidados de saúde de qualidade.  

Na secção 806-A, da lei “House Bill nº1033/2009”, estabelece-se que um plano de 

dotação segura em enfermagem deve ser implementado para cada unidade de 

internamento (alínea (a)), devendo basear-se em fatores relacionados com os doentes 

e com os profissionais de enfermagem, que assegurem níveis de pessoal adequados, 

uma equipa de enfermeiros competentes, com habilidades especializadas necessárias 

para responder às necessidades dos doentes. Podendo não se limitar a eles, devem 

incluir (alínea (b)): «(1) as caraterísticas da equipa de enfermagem, incluindo, no 

mínimo, consistência e mistura de competências, preparação e experiência clínica e 

supervisão do pessoal não clínico de apoio; (2) acuidade dos doentes, determinada 

com base num sistema de classificação de doentes; (3) volume (nº) de doentes; (4) a 

atividade na unidade, incluindo o tempo necessário para a educação para a saúde ao 

doente, avaliações clínicas em curso, as novas admissões, as preparações para a alta 

e as transferências de doentes.; (5) o ambiente físico, em que os cuidados são 

prestados, incluindo a arquitetura de cada unidade, a localização do doente e 

tecnologia facilitadora, dos cuidados de saúde, disponível.» 

Um nº significativo de estados (e.g. Nevada, Texas, Rhode Island, Oregon, Ohio, 

Flórida, Connecticut) optou, ou está em vias de o fazer, pela obrigatoriedade de rácios 

mínimos como principal variável para a dotação segura, ainda que procurem atender a 

sistemas de classificação de doentes. Um nº mais restrito (e.g. Illinois, Nova York, 

Pensilvânia) aprovou legislação, com base na avaliação do doente, o que garante, no 

momento de dotar os recursos humanos de enfermagem, maior flexibilidade em cada 

hospital (DeVandry & Cooper, 2009).  
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Na Austrália o estado de Victoria estabeleceu rácios mínimos enfermeiro/doente, 

como forma de determinar as necessidades de pessoal de enfermagem nos hospitais 

de doentes agudos, propondo, por exemplo, um mínimo de cinco enfermeiros para 

vinte doentes (1:4) em enfermarias médico-cirúrgicas (quadro 6). Em vigor desde 

2001, com o apoio da Federação Australiana de Enfermeiros (Scott, 2003),  a 

legislação que suporta este modelo propõe, também, a utilização de sistemas de 

classificação de dependência dos doentes para a previsão e antecipação das 

necessidades de recursos humanos no curto prazo  (Gerdtz & Nelson, 2007).  Em 

2010 foi a vez do estado Nova Gales do Sul enveredar pela estratégia, privilegiando o 

rácio enfermeiro/doente como o indicador por excelência da dotação de enfermeiros. 

(NSWNA, 2010). Contudo a legislação assume flexibilidade, propondo acréscimo de 

enfermeiros sempre que a situação do doente se alterar. 

 

Quadro 6 – Rácio enfermeiro:doente para unidades especiais em Victória (Austrália) 

 

Unidade/serviço  
Rácio                                    

Enfermeira:Doente 

Unidades médico-cirúrgicas 1:4 (+ 1 responsável) 

Cuidados Coronários  1:2 (+ 1 responsável) 

Unidades de Alta Dependencia  1:2 (+ 1 responsável) 

Sala de Partos 01:01 

Cuidados Intensivos neonatais 01:01 

Neonatologia 1:5 (+ 1 responsável) 

Bloco Operatório              

Cirurgia Geral 3 / sala operação 

Cirurgia Complexa 4 / sala operação 

Urgencias 1:3 (+1 responsável e triagem)  

Unidades Cuidados continuados 1:7 
        Fonte:  (Scott, 2003) 

 
Em Portugal, com uma matriz muito centrada no juízo profissional, os métodos para a 

determinação do número de enfermeiros têm evoluído ao longo das últimas décadas, 

em simultâneo com evolução da própria diferenciação da profissão e das metodologias 

de prestação dos cuidados de enfermagem. 

Ainda que no passado o critério frequentemente utilizado para o cálculo das  

necessidades de enfermeiros tenha sido o rácio por cama disponível (Frederico,1999),  

o conceito de rácios mínimo nunca foi equacionado e as estratégias de cálculo dos 

enfermeiros necessários tenderam sempre a incorporar outros indicadores, preditores 

da variabilidade dos cuidados, como seja o nº de horas de cuidados necessárias para 

cada doente. Há uma estratégia clara de incorporar a variabilidade da condição 
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individual do(s) doente(s), definindo as HCN/DI a partir de um sistema de classificação 

de coentes em enfermagem.   

Este tornou-se o indicador por excelência para a afetação de enfermeiros nas 

unidades de internamento e resulta diretamente da avaliação do grau de dependência 

dos doentes relativamente aos cuidados de enfermagem (Ministério da Saúde, 1999) 

Permitindo medir o nível de cuidados e simultaneamente as horas necessárias à 

prestação desses cuidados (Frederico, 1999), o SCD/E começou a ser desenvolvido 

na área de enfermagem em 1984 e viu a sua utilização incrementada no inicio da 

década de 90 (sec. XX). Por essa altura, a ex-Direção Geral dos Hospitais define os 

indicadores que servem de base, até hoje,  e cria em 1989 uma fórmula de cálculo de 

pessoal de enfermagem para serviços com internamento (i) e outra para serviços sem 

internamento(ii): 

(i) EN = L x TO x HCN x Nº dias/ano                  (ii)  EN = AT x HCN  

                                   T                                                                      T 

EN-Enfermeiros necessários; L-Lotação/Valência; TO- Taxa ocupação; AT – nº atendimentos; 

HCN- Horas cuidados necessárias/dia internamento; T- Horas trabalho/Enfermeiro/Ano 

 

Em 1999  o departamento de Recursos Humanos da Saude (Ministério da Saúde, 

1999), através da sua divisão de estudos e planeamento procede à atualização desta  

formula, recorrendo pela 1ª vez, de forma mais consistente ao SCD/E. Desta revisão 

resultaram, sobretudo, duas alterações significativas: (i) a variação das HCN/DI 

(quadro 7) em função da complexidade dos cuidados; (ii) a alteração do nº de horas de 

trabalho/enfermeiro/ano, devido às alterações legislativas ocorridas entretanto. 

Posteriormente, em 2007, um grupo de trabalho designado pela Secretaria Geral do 

MS (Ministério da Saude, 2007), procede à revisão e atualização dos indicadores e 

valores de referência para o calculo, apresentando pela primeira vez em quase duas 

décadas, variações no valor médio de referência das HCN/DI (quadro 7). Para tal, 

utilizou na sua análise os dados obtidos pelo SCD/E durante o período de 2001 a 2005 

Nesta fase é introduzido outro critério,  considerado a partir de 2005, relacionado com 

o equilíbrio e mistura de competências. Trata-se  da quantificação do tempo de 

colaboração fornecido pelos auxiliares de ação médica18 (atualmente assistentes 

operacionais) na execução de algumas tarefas relacionadas com os cuidados de 

enfermagem. Alvo de reflexão com todos os utilizadores do SCD/E e de acordo com 

                                                        
 
18 Estes profissionais são “não qualificados” e desempenham o papel de auxiliares/ajudantes dos 

profissionais de saúde Ao contrário de outros países (eg. USA, Austrália, UK, Espanha)  Portugal 
carateriza-se pela existência de uma única categoria de enfermeiros (internacionalmente RN).  
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os estudos efetuados, encontrou-se uma estimativa de 13,5% sobre as HCN imputável 

à colaboração destes profissionais. (Ministério da Saúde, 2007) 

Mais recentemente, em 2011, em cooperação com a Ordem dos Enfermeiros, o 

Ministério da Saúde, decide manter a opção pelo sistema « que permite determinar as 

necessidades dos doentes em cuidados de enfermagem traduzíveis em horas de 

cuidados, através do recurso ao SCD/E, que possui uma base de dados nacional com 

cerca de 25 milhões de registos, decorrentes da informação produzida durante os 

últimos 23 anos» (Ministério da Saúde 2011 ,p8) 

Recorrendo, desta feita, à análise dos dados do SCD/E obtidos nos anos de 2008 e 

2009,  procede à atualização dos valores de referência das HCN/DI. 

 

Quadro 7 – Valor médio de HCN/DI segundo o tipo de unidade/serviço 

 

Unidade/Serviço 
DGH 

(1989) 

MS/DRH                                                   
(1999) 

MS/SG
19

          
CN nº1     
(2006) 

MS/SG*              
(2007) 

MS/OE*       
(2011) 

Variação
20

     
(1999 - 2011) 

Medicina 3,18 3,78 5,66 6,33 67,5% 

Cirurgia Geral  2,64 3,66 4,73 5,19 41,8% 

Pediatria 3,39 4,78 4,99 5,01 4,8% 

Obstetricia 2,00 3,86 3,71 3,61 -6,5% 

Pneumologia 2,06 3,48 4,87 5,14 47,7% 

Ortopedia 2,80 3,93 5,12 5,46 38,9% 

UCI 

Polivalente 12,00 16,63 16,94 16,94 1,9% 

Cardiologia 8,00 13,42 13,34 13,34 -0,6% 

Cardiotorácica - 13,96 15,62 15,62 11,9% 

     Fonte: Ministério da Saúde, 1999, 2006, 2007, 2011 
     *Valor de HCN/DI sem diminuição dos 13,5% do apoio auxiliar 

 

Os indicadores utilizados, que permitiram a definição de fórmulas de cálculo do nº de 

enfermeiros necessários (EN) num determinado serviço/unidade e nos serviços com 

internamento, atendem a aspetos como: horas de cuidados necessários por doente e 

dia de internamento (HCN/DI); horas de cuidados prestados por doente e dia de 

internamento (HCP/DI); taxa de ocupação, ou seja, relação entre dias de internamento 

e capacidade de internamento (TO); lotação oficial ou nº de camas oficialmente 

definido para cada serviço/unidade (LO); lotação praticada ou nº de camas realmente 

                                                        

 
19

 A Secretaria-Geral do  Ministério da Saúde, através da Circular Normativa 1/2006, datada de 12 de 
Janeiro de 2006, emitida a propósito dos critérios de atribuição do regime de trabalho de horário 
acrescido, corrobora as HCN/DI definidas m 1999. 
20

 Variação está  indexada ao período a partir do qual  o SCD/E passou a ser utilizado de forma 
sistemática e consistente para a determinação do nº de HCN/DI 
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praticadas (LP); nº de horas de trabalho por enfermeiro e por ano (correspondentes a 

41 semanas úteis por ano) (T).  

As formulas atualmente aplicadas, em meio hospitalar, são as seguintes:  

 

Serviços de Internamento 

EN = LP x TO X HCN/di X Nº dias/ano* 

                               T** 

*Nº dias/ano = 365 

**T = 1268 h (serviços de Psiquiatria e Oncologia)
21

 e 1435 h (restantes serviços) 

 

Bloco Operatório 

EN = PT x HF X Nº dias/ano* 

                        T 

PT = Número de postos de trabalho (3 enf. x n.º salas operatórias) ou (< 3 enf. x n.º salas 

operatórias, decidido em função das especialidades cirúrgicas, aspetos organizacionais e 

estruturais dos blocos operatórios)  

HF = Número de horas de funcionamento por dia  

*N.º dias/ano = Número de dias de funcionamento por ano -250  

  

Consulta Externa 

EN = At x HCN/At  

                 T 

EN = Número de enfermeiros necessários  

At = Número de atendimentos por ano  

HCN/At = Número de horas de cuidados necessárias por atendimento 

 

Apesar do nº HCN/DI se ter tornado o indicador por excelência para a afetação de 

enfermeiros nas unidades de internamento, na revisão de 2007 surge de forma clara a 

alusão à relevância de outros fatores para a dotação de enfermeiros. Segundo os 

autores do estudo, « o cálculo de necessidades de enfermeiros não pode, assim, 

limitar-se ao critério do nº de horas de cuidados por doente e por dia ou tempos 

médios utilizados em determinados procedimentos, sendo consensual que a definição 

de um rácio apropriado deve considerar, também, aspetos como a arquitetura da 

instituição, desconcentração de serviços, a formação e investigação a realizar» 

                                                        

 
21

 Os enfermeiros que exerçam funções em unidades de internamento de psiquiatria e de doentes 
exclusivamente do foro oncológico têm direito, a um período adicional de férias de cinco dias úteis 
(Decreto-Lei n.º 437/91de 8 de Novembro, artigo 57º “ Compensação pelo exercício de funções em 
condições particularmente penosas”) 
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(Ministério da Saúde, 2007, p15). Acrescentam, ainda, outros fatores pertinentes como 

sejam: as caraterísticas demográficas dos enfermeiros, experiência profissional e perfil 

das aptidões e qualificações; a integração de novos enfermeiros; a orientação e 

supervisão de estudantes em ensino clínico; o nível de apoio aos cuidados prestados.  

O equilíbrio de competências, de aptidões e de qualificações, no âmbito da 

enfermagem Portuguesa, deve ser entendido à luz da existência de vários níveis e 

categorias22 da carreira de enfermagem:  o nível 1, que integra as categorias de 

enfermeiro e de enfermeiro graduado; o nível 2, que integra as categorias de 

enfermeiro especialista e de enfermeiro-chefe; o nível 3, que integra as categorias de 

enfermeiro-supervisor e de assessor técnico regional de enfermagem; o nível 4, que 

integra a categoria de assessor técnico de enfermagem.(DR, D.L. nº 437/91, artº4). 

Para estas categorias a legislação (Idem, artº7º,8º e 9º) define a área de actuação e a 

sua complementaridade.  

 

6.5.-TRIANGULAÇÃO DE  RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

O dados obtidos a partir das análises do conteúdo das entrevistas, da bibliografia e 

das recomendações institucionais e legislativas, quando triangulados, cruzados e 

comparados permitem observar um conjunto muito claro de aspetos que os peritos, 

aos mais variados níveis, consideram e equacionam quando se referem às dotações 

seguras em enfermagem. 

O aspeto quantitativo surge como a dimensão por excelência das dotações seguras. 

Apesar das diferentes conceções, a sua operacionalização apresenta duas formas 

predominantes: rácio enfermeiro-doente, mínimo ou ajustável em função das 

necessidades; nº de horas de cuidados de enfermagem necessários, determinadas 

em função de sistemas de classificação de doentes. Portugal tem-se vinculado, de 

forma proactiva e reflectida, a esta última conceção, assumindo como fator 

incontornável e prioritário, para a dotação de enfermeiros, as HCN.  

Contudo, os dados comprovam que o conceito de dotação segura em enfermagem vai 

para além da quantidade de profissionais, emergindo outros indicadores que lhe 

conferem, também, um carater qualitativo. 

Uma dotação de enfermeiros, para que se configure como segura, depende de vários 

fatores.  

 

                                                        

 
22

À data da realização deste estudo, aguardava publicação legislação que reconfigura a carreia e altera o 
quadro de categorias profissionais. 
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Um conjunto de indicadores relacionados com o apoio, sobretudo institucional, 

prestado aos enfermeiros, é apontado pelos peritos, aos diferentes níveis analisados, 

como uma condição com enorme impato no compromisso dos profissionais com a SD. 

Demonstrar disponibilidade para lidar construtivamente com os problemas dos 

enfermeiros, revelar politicas de motivação e de compromisso com a enfermagem, 

valorizar e reconhecer o esforço e desempenho ou promover o seu desenvolvimento 

pessoal, são exemplo de como o apoio institucional à enfermagem  contribui para 

garantir profissionais mais proactivos relativamente à qualidade e segurança. 

 

A tónica colocada na formação continuada como fator determinante, para que o 

desempenho dos enfermeiros decorra em segurança, é comum às três fontes de 

dados utilizadas. De fato, é consensual que o recurso à formação aos mais diferentes 

níveis é um fator essencial para que a resposta às necessidades dos doentes seja 

dada em mais e melhor segurança.  A tal ponto que a própria  inclusão da segurança 

do doente na formação inicial e pós-graduada e na formação e desenvolvimento 

pessoal contínuo dos profissionais é, transversalmente, referida por todos.  

Neste domínio, as opiniões e dados encontrados, vão ainda mais longe, ao sugerirem 

que, para além da formação de carater institucional, é fundamental que os 

profissionais em conjunto ou individualmente, formal ou informalmente, dentro ou fora 

das unidades, estudem, analisem e reflitam de forma continua para que sejam mais 

diligentes na  promoção da SD.  

A formação continuada é considerada um fator essencial, para a SD, pela 

generalidade das prescrições institucionais e frequentemente referido na legislação 

internacional. 

Sintomático são as orientações do Conselho Europeu (Council of Europa, 2009, p2): 

atualizar as competências profissionais melhora a qualidade dos resultados de saúde 

e garante a segurança dos doentes e por isso, deve-se promover formação e treino 

multidisciplinar com todos os trabalhadores do setor da saúde, elaborar programas de 

formação e métodos que facilitem a implementação de uma cultura de segurança e 

influenciem as atitudes das pessoas (profissionais e doentes) 

 

A combinação adequada de competências e experiência, apresentada pelos peritos 

entrevistados, como uma condição determinante das dotações seguras em 

enfermagem, tem correspondência com aquilo que os investigadores, legisladores e 

peritos institucionais preconizam. Quer seja a literatura anglo-saxónica com a 

constante referência ao “skill-mix”, relacionado regra geral com a existência de duas o 

mais classes de enfermeiros, quer sejam as referências transversais, ao equilíbrio de 
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competências que garanta o apoio clínico experiente e especializado aos enfermeiros 

menos experiente, a literatura reconhece a combinação como uma condição 

necessária para a segurança do doente. Existe consenso, também, quanto ao 

reconhecimento de que as estratégias de acompanhamento e supervisão clínica, 

para todos os enfermeiros, mas muito particularmente para os recém-admitidos,  são 

fundamentais para observar a SD. Relativamente aos recém-formados, encontram-se 

referências a várias formas, para garantir o seu desempenho  em segurança, que vão 

desde períodos mais longos de supervisão clinica, como a pratica de exercício 

tutelada no MDP português, períodos de tutoria ou  atividades de instrução e treino. 

Para além de tudo isto, subentende-se a partir das perspectivas encontradas que a 

supervisão clínica e o equilíbrio de competências são duas faces de uma mesma 

moeda: os enfermeiros menos versados são elementos que requerem supervisão 

(IoM, 2003) e o apoio clínico por parte de enfermeiros com experiência deverá 

encontrar-se facilmente à sua  disposição (OE,2006).  

 

Se nos centramos na combinação da miríade de fatores de risco profissional,  

identificados na literatura,  percebemos rapidamente a importância da mitigação 

destes problemas, para a organização e gestão dos recursos humanos em 

enfermagem, no sentido de garantir uma dotação segura.  

A eliminação dos riscos laborais melhora a dotação. 

Manter os locais de trabalho isentos de riscos profissionais, dotar e conceber os 

serviços com princípios ergonomicamente adequados ao desempenho dos 

enfermeiros, assegurar a existência e o acesso às medidas de protecção, proporcionar 

repouso e pausas em qualidade e quantidade adequada, são fatores identificados na 

literatura e legislação que concorrem para a ideia expressa pelos peritos entrevistados 

de que  as condições de segurança no trabalho são determinantes para garantir a SD. 

Efetivamente, as condições de segurança no trabalho, suportadas por sistemas de 

comunicação e gestão da segurança, que garantam a isenção de riscos profissionais, 

assegurem a acessibilidade às medidas de higiene laboral e às pausas adequadas 

aos ritmos biológicos circadianos, ou que proporcionem a adequabilidade ergonómica 

e biodinâmica dos espaços e equipamentos durante o desempenho individual e 

coletivo, surgem como uma dimensão das dotações seguras em enfermagem. A 

segurança dos enfermeiros está intimamente ligada à SD.  

 

Os dados encontrados na bibliografia convergem com as opiniões emitidas pelos 

enfermeiros entrevistados, os quais entendem a comunicação eficaz e eficiente entre 

profissionais, a boa cooperação interprofissional e a existência de relações 
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interdependentes respeitadoras da autonomia profissional, aspetos determinantes 

para a SD. Ainda que façam parte do ambiente de trabalho no seu todo, observa-se 

um conjunto de propriedades, relacionadas com os recursos humanos e o seu 

desempenho,  que se destaca pelo impato direto que têm na SD. Os diferentes 

autores entendem que aspetos como a relação, colaboração, cooperação, 

comunicação interpessoal e interprofissional, autonomia profissional e acesso à 

informação clínica, configuram um domínio muito especifico do ambiente de trabalho, 

influenciador direto da SD e que podemos definir como: ambiente relacional e 

autonomia profissional. 

 

Apesar da quantificação do nº de enfermeiros necessários já reflectir a carga laboral, a 

verdade é que esta é um complexo multidimensional, do qual nem todos os 

indicadores são facilmente atendíveis na hora de quantificar.   

A formalização de internamentos, altas, transferências e passagens de turno, a 

diversidade e complexidade simultânea de cuidados e intervenções requeridas por 

estes, bem como as flutuações súbitas nos fluxos de doentes com elevados graus de 

dependência geram imprevisibilidade do volume de trabalho. 

Também as inúmeras interrupções e situações em que a atenção do enfermeiro é 

desviada do doente, reduzindo o tempo na prestação de cuidados direto, gerando 

pressões e tensões indesejáveis para a SD, contribuem para os elevados níveis de 

carga de trabalho. 

De facto, estes são alguns dos indicadores, encontrados na literatura e apontados 

pelos peritos entrevistados, geradores de elevados níveis de carga de trabalho, com 

enorme implicação na gestão dos recursos humanos de enfermagem hospitalar. Face 

à semântica encontrada nas fontes indagadas é oportuno da nossa parte designar 

este domínio de aspetos como: caraterísticas dos doentes e carga laboral.   

 

Em suma, como refere o ICN (OE, 2006)  as dotações seguras em enfermagem 

implicam a existência, a cada momento, de uma quantidade adequada de pessoal, 

que apresente um equilíbrio (combinação) adequado de níveis de competências e 

experiência, e que possa desempenhar a sua função em condições isentas de riscos.» 

Para garantir a qualidade dos cuidados e a segurança do doente uma dotação deve 

incorporar, também, o desenvolvimento e formação constante do enfermeiros, apoio 

da gestão aos níveis operacional e executivo, a variabilidade, complexidade e 

intensidade dos cuidados e o ambiente relacional intra e inter profissional e a 

autonomia profissional. 
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Por tudo isto, concluímos, que a dotação segura em enfermagem enquanto construto 

assenta nos seguintes fatores: Horas de cuidados de enfermagem necessárias (HCN);  

Equilíbrio de competências e supervisão de cuidados; Apoio institucional à 

enfermagem; Ambiente relacional e autonomia profissional; Caraterísticas clínicas dos 

doentes e carga laboral; Condições de segurança no trabalho; Formação continuada 

 

6.6.-ESTRUTURAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DOTAÇÃO SEGURA EM 

ENFERMAGEM 

 

Relembrando os pressupostos metodológicos por nós adoptados, a opção recaiu 

sobre um instrumento de medida  estruturado à priori (Moreira, 2009) em função dos 

objetivos do estudo e dos pressupostos teóricos.  Pretende responder a um 

determinado objetivo.  

Assim a construção e estruturação final deste instrumento de medida baseia-se numa 

estratégia de julgamento teórico-racional (Pais Ribeiro, 2008) a partir da triangulação 

do achado bibliográfico, das recomendações institucionais e legislativas, das opiniões 

dos especialistas entrevistados e do nosso conhecimento anterior quanto à natureza 

da variável a medir.  

 

6.6.1 - Proposta de dimensões  

Assim, e após a conclusão de que estamos perante um conceito multifacetado, as 

dimensões que representam os diferentes aspetos e facetas da dotação segura em 

enfermagem são conforme a figura 2. 

Horas Cuidados Necessárias / nº Enfermeiros 

Caraterísticas dos doentes/carga laboral
Dotação Segura em Enfermagem  (DSE)

Apoio Institucional à Enfermagem

Ambiente relacional/Autonomia 

Equilíbrio competências/supervisão cuidados

Condições de Segurança no trabalho

 

Figura 2- Estrutura do questionário Dotação Segura em Enfermagem 
 

6.6.2 - Proposta de  itens 
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No que concerne à formulação dos itens (indicadores de funcionalidade), por forma a 

que representem adequadamente todas as facetas, foram definidos e incluídos em 

cada sub-escala (dimensão) a partir dos conteúdos e da conceptualização tórica 

obtidos com os resultados. Para que os conteúdos incluídos se refiram de modo 

adequado áquilo que  pretendemos medir, o itens foram compostos a partir de termos, 

expressões, frases e semântica encontradas. 

Também aqui o recurso ao julgamento teórico-racional  foi realizado tendo em atenção 

o modo como os resultados definem aquilo que pretendemos medir (Moreira, 2009).  

Assim os itens propostos para cada dimensão são os seguintes: 

 

Horas de Cuidados Necessários / nº Enfermeiros 

Esta é a dimensão quantitativa da DSE e por isso uma variável de item único. Para a 

medir a nossa opção recai sobre a orientação Portuguesa ou seja o recurso ao cálculo 

de Horas de Cuidados Necessárias, com base nas fórmulas da DGS (2011). 

 

DS123 - Apoio institucional à enfermagem  

O meu hospital lida construtivamente com os problemas pessoais e motiva-nos; 

Sinto que no meu hospital existe um compromisso da gestão para com os enfermeiros  

e a enfermagem;  

O esforço e a perícia da enfermagem são adequadamente reconhecidos, medidos e 

compensados; 

A política de recursos humanos, do meu hospital, atrai e retém os enfermeiros 

qualificados 

O meu hospital promove e incentiva a atualização e aprendizagem organizacional e 

profissional  

 

DS2- Ambiente relacional e autonomia profissional 

Está disponível, em cada momento, uma quantidade e combinação adequada de 

níveis de competências (Enfermeiros, Médicos; A. Operacionais…)  

Tenho disponíveis e acessíveis as informações necessárias para as decisões 

diagnósticas e terapêuticas  

Nas situações de emergência médica ou dúvida clínica vital tenho facilidade de apoio 

médico 

                                                        

 
23 A partir deste momento, a identificação das dimensões da dotação segura em enfermagem passam a ser 

designadas por DS (dotação segura) acrescida do numero diferenciador.  
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Existe envolvimento e autonomia dos enfermeiros na definição do seu ambiente de 

trabalho 

A comunicação e colaboração entre médicos e enfermeiros são adequadas e eficazes. 

Existem comportamentos disruptivos (desrespeito, elevação da voz ou gritos, 

repreensões junto dos doentes, insultos, etc…) entre enfermeiros e entre estes e 

médicos. 

 

DS3 - Caraterísticas dos doentes/Carga Laboral 

Altos níveis de cargas de trabalho são comuns no meu serviço/unidade  

No meu serviço existem influxos súbitos de doentes com elevado grau de dependência  

No meu serviço existe uma enorme diversidade, frequência e complexidade de 

cuidados e intervenções de enfermagem requeridos pelos doentes  

O tempo passado com os doentes na prestação de cuidados diretos é reduzido devido 

a pressões (tempo, exigências contraditórias, interrupções, tarefas administrativas, 

recursos insuficientes ou indisponíveis, …)  

 

DS4 -Equilíbrio de competências e supervisão de cuidados 

No meu hospital promove-se a supervisão dos profissionais recém-admitidos 

No meu serviço observa-se supervisão/orientação das chefias na realização do 

trabalho. 

Em cada turno, o apoio clínico por parte de enfermeiros especializados ou mais 

experientes encontra-se facilmente à disposição dos menos experientes e versados  

O meu hospital faz um bom serviço na instrução e treino dos novos trabalhadores 

 

DS5 -Condições de segurança no trabalho 

No meu serviço são mantidas condições isentas de riscos profissionais 

No meu serviço cumprimos um nº adequado de pausas no trabalho  

A arquitetura e design do serviço e dos equipamentos são ergonomicamente 

adequados para o meu desempenho (estrutura do serviço, engenharia e concepção 

dos equipamentos, materiais, etc) 

Existem e está assegurado o acesso às medidas necessárias para garantir a 

segurança, higiene e o bem-estar dos enfermeiros 

Dispomos de sistemas de comunicação e gestão da segurança no trabalho  

 

DS6 - Formação continuada 

Estudo e analiso, dentro ou fora do serviço, os casos clínicos que me são distribuídos. 
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Temos uma prática reflexiva, discutindo sobre os casos clínicos e a prática dos 

cuidados nas suas diferentes vertentes 

Invisto na minha formação e na melhoria do meu desempenho. 

 

6.6.3 - Operacionalização do questionário 

Tratando-se de um construto com sete dimensões, uma das quais de carater 

estritamente quantitativo, o instrumento de medição (questionário) fica composto por 

seis sub-escalas (DS1; DS2; DS3; DS4; DS5; DS6) e uma variável de item único (Taxa 

de Utilização de HCN). 

As sub-escalas, são do tipo escala ordinal vulgarmente usado nas ciências sociais 

(Maroco, 2003), privilegiadas para avaliação de atitudes, comportamentos e 

percepções e consistem num conjunto seriado de afirmações, sobre as quais os 

respondentes devem manifestar, numa escala de intensidade, o seu grau de 

concordância ou a sua perceção da frequência de ocorrência da situação (Pais-

Ribeiro, 2008). Neste caso, o questionário é apresentado, para os 27 itens, sob a 

forma de Escala de Likert a cinco pontos,: desde “discordo fortemente” ou “nunca” (1) 

até “concordo fortemente” ou “sempre” (5), com uma categoria intermédia “nem 

concordo nem discordo” ou “por vezes” (3). 

Com a finalidade de obter um envolvimento mais atento e consistente por parte dos 

respondentes, algumas afirmações sofreram inversão na resposta (rw), e uma vez 

redigidos negativamente discordar significa uma perceção ou posição positiva. São 

eles: e9; f13; f14; f18; f19; f2024 

 

Quanto à dimensão estritamente quantitativa, no âmbito estrito deste estudo, 

procedemos à operacionalização de dois indicadores:  i) taxa de utilização de horas de 

cuidados de enfermagem necessários (TxHCN); ii) indice do deficit de equivalente a 

templo completo25 (IndETC)  

Esta estratégia, permite-nos criar índices que nos informam sobre a relação entre o nº 

de horas de cuidados necessárias e o nº de horas de cuidados efectivamente 

fornecidos, ou entre o nº de enfermeiros necessários e o nº efectivamente existente 

nos serviços. Ao fornecer-nos uma expressão da proporção de horas de cuidados 

necessárias fornecida e do nº de enfermeiros em falta, esta estratégia facilita as 

                                                        

 
24

 A nomenclatura apresentada (e9,…)  refere-se à identificação da variável no instrumento final, que 
agrupa todas os questionários/escalas e recolha de dados sobre as diferentes variáveis, incluindo 
variáveis socio-profissionais e institucionais, encontrando-se dividido em seções a, b, c, d, e, … . Por 
questões de unificação e compreensão em todo o estudo, optámos por indexar, aqui no texto, a 
codificação final, ainda que no pré-teste tenha sido outra. 
25

 equivalente a templo completo (ETC) corresponde ao total de horas de trabalho de um enfermeiro em 
regime de 35h semanais  
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análises comparativas bem como o estudo da sua qualidade preditora ou interferente 

nas análises multivariadas. 

Configuram-se ambas como variável quantitativa, métrica de razão e continua 

(Poeschl, 2006), cuja significado é similar. Com significados praticamente iguais, 

optámos pela operacionalização de ambos, porque o segundo (IndETC) é aplicável 

quer ao internamento quer ao BO e Consulta Externa ao invés do primeiro, cuja 

utilização fica condicionada ao internamento. Contudo, condicionámos a sua utilização 

simultânea para evitar redundâncias. Assim, sempre que os resultados se 

sobreponham, privilegiamos o recurso à TxHCN.  

 

O cálculo destes indicadores resulta de: 

  

TxHCN = HCF / HCN;      Sendo que HCF = EF x T / LP x To x nº dias/ano;    

 

IndETC = ETC em falta/ ETC necessário = (EF-EN)/EN 

 

Sendo que:  

em internamento         EN = (L x TO x HCN x nºDF/ano) / T 

em BO                         EN = (PT x HF/d x nºDF/ano) / T 

em consulta extena     EN = (PT x HF/d x nºDF/ano) / T 

 

EF – nº enfermeiros no serviço (h10)
26

; LP-Lotação praticada (h14a); TO- Taxa ocupação 

(h12); HCN- Horas cuidados necessárias/dia internamento; T- Horas trabalho/Enfermeiro/Ano 

(1268 h Psiquiatria e Oncologia e 1435 h restantes serviços); nº dias funcionamento ano 

(internamento 365 / BO e CExt 250); PT- Posto de trabalho (3 enfermeiros/sala operatória; 0,5 

enfermeiros /gabinete de consulta externa)(h14b e h14c); NHF/d – nº horas de funcionamento 

dia (h14d);   

 

Quanto às HCN, foram utilizados os tempos propostos pelo grupo de trabalho 

(Ministério da Saúde, 2011), exceptuando as seguintes particularidades: 

- para Medicina física e de reabilitação, na ausência de valores atualizados foi usado 

índice anterior (3,14h); 

- para os cuidados continuados usado índice de 4,41h, média dos três tipos27 de 

unidade (idem, p34); 

- devido aos diferentes tipos de UCI, foi usado um índice médio 15,14h (ibidem, p25).

                                                        

 
26

 Codigo que identifica estas variáveis no instrumento final de recolha de dados. 
27

 Convalescença; Média duração e reabilitação; Longa duração e manutenção (Ministério da 
Saúde,2011) 
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7.- ESTUDO DOS INSTRUMENTOS: DOTAÇÃO SEGURA EM ENFERMAGEM, 

PERCEÇÃO GERAL DO RISCO CLÍNICO E SATISFAÇÃO GERAL NO TRABALHO 

 

Apesar da convicção de que existe uma relação conceptual muito satisfatória no 

agrupamento das dimensões, resultante da opção metodológica, antes de iniciar em 

definitivo a investigação major, decidimos proceder nesta fase à validação do 

construto com análise fatorial da escala construída, na tentativa de perceber e 

confirmar se o agrupar dos itens, é efectivamente homogéneo e se a sua relação é 

consistente e estatisticamente elevada (Pais Ribeiro, 2008). As condições criadas para 

a realização deste estudo prévio, tornaram-se, também, numa oportunidade para pré-

testar, dois dos outros instrumentos a utilizar no estudo final:  

- A sub-escala   “Job Satisfation” do Safety Attitude Questionnaire – SAQ (Sexton et 

al., 2006), a qual após tradução havia que analisar quanto à sua consistência, validade 

e adaptabilidade a esta população; 

- A escala de perceção geral do risco clínico (PRC), que para além da sua 

adaptabilidade, havia que avaliar a viabilidade quanto à sua condição de construto 

unidimensional. 

 

7.1.- OBJETIVOS 

 

- Proceder à validação de conteúdo e de construto do questionário “Dotação Segura 

em Enfermagem”; 

- Analisar a estrutura do QDSE construída “à priori” (dimensões a medir definidas 

desde o início exclusivamente com base na conceptualização teórica) quanto à sua 

composição fatorial; 

- analisar a viabilidade da escala PRC enquanto construto unidimensional e aferir a 

exequibilidade quanto à extensão e compreensão na sua aplicação; 

- conferir o comportamento psicométrico (validade e fiabilidade), da sub-escala 

satisfação geral no trabalho, na adaptação à população de enfermeiros portugueses. 

 

7.2.- METODOLOGIA 
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Para a consecução destes objetivos recorremos a um estudo descritivo transversal, 

com enfoque na análise da psicometria das escalas, através da aplicação de um 

instrumento, em suporte papel, aos 415 Enfermeiros (tabela 1), que se encontravam a 

frequentar os diferentes mestrados em Enfermagem na Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra.  

 

Tabela 1 – População do estudo prévio, segundo o mestrado e nº de cursos 
 

Mestrado  nº cursos nº alunos 

Enfermagem de Reabilitação  1 66 

Enfermagem S. Materna e Obstétrica  1 64 

Enfermagem Comunitária  1 35 

Enfermagem Gestão/Supervisão 1 39 

Enfermagem Saúde Mental 2 59 

Enfermagem Saúde Infantil 2 42 

Enfermagem Médico-Cirúrgica 2 96 

Enfermagem do Idoso e Geriatria 1 14 

Total 11 415 

 

Para o efeito, foi solicitada autorização, deferida pela Srª Presidente do respetivo 

estabelecimento de ensino (anexo 4). A distribuição e preenchimento dos 

questionários, executada em sala de aula, em data e hora combinada com os 

Coordenadores dos respetivos cursos, foi precedido da obtenção do consentimento 

informado. 

 

7.3.- POPULAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Responderam 223 Enfermeiros (56%), dos quais 73,1% são Mulheres, 99% tem 

contacto regular e direto com os doentes, 83,4% pertencem a Hospitais Públicos. 

Relativamente à experiência profissional, 83,6% trabalha há mais de 2 anos na 

instituição e 75,1% nos respetivos serviços/unidades. 

 

7.4.- VALIDAÇÃO CONFIRMATÓRIA  DE CONTEÚDO E CONSTRUTO DA DSE 

 

Para proceder à validação confirmatória e análise da fidelidade do instrumento, agora 

criado, iniciamos por indagar a sua consistência interna. Sendo útil postular a 

existência de uma variável latente que todos os indicadores reflectem em maior ou 

menor grau (Moreira, 2009), decidimos analisar os índices de consistência interna 



158 
 

(alfha de Cronbach e correlação item-total) para a totalidade dos itens e em seguida 

para cada dimensão per si. 

Da observação do quadro 8, concluímos existir uma considerável centralidade na 

distribuição dos dados, com os desvios-padrão a situarem-se entre 0,708 e 1,193. O 

coeficiente de correlação de Pearson de cada uma das variáveis com todas as outras, 

ou seja a correlação entre cada item e o total do conjunto de itens, uma vez excluído o 

item, apresenta, com duas exceções, valores superiores a 0,250. 

 

Quadro 8 – Consistência interna: estudo total dos itens da DSE 

 

 

Média DP 

relação                         
item-total           
(s/ item) 

Alpha 
Cronbach 

s/item  

e1 3.19 1.112 .453 .867 

e2 3.01 1.048 .431 .867 

e3 2.33 .944 .562 .864 

e4 2.57 .988 .500 .865 

e6 2.70 .923 .517 .865 

e7 2.89 1.109 .448 .867 

e9 2.03 .963 .253 .872 

e10 2.65 1.136 .400 .868 

e13 2.98 .950 .638 .862 

f1 3.41 .827 .256 .871 

f2 3.08 .941 .476 .866 

f3 2.57 .860 .568 .864 

f4 2.79 .897 .616 .863 

f5 4.14 .708 .080 .875 

f6 3.34 .994 .432 .867 

f7 2.97 .929 .618 .862 

f8 2.93 .901 .572 .864 

f10 3.44 .756 .447 .867 

f11 3.43 .944 .399 .868 

f12 3.34 1.193 .280 .873 

f13 2.29 .897 .358 .869 

f14 2.36 1.015 .257 .872 

f15 3.39 .806 .507 .866 

f16 3.35 .760 .508 .866 

f18 2.26 .866 -.007 .878 

f19 3.80 .916 .305 .870 

f20 2.73 1.033 .500 .865 

 

O coeficiente alfha de Cronbach para a totalidade dos itens apresenta um valor forte 

de .872. Também o coeficiente Split-half, o qual confirma se cada uma das metades é 

tão consistente como a outra a medir o construto, evidencia um valor apreciável de 

.829. No mesmo sentido vai o coeficiente de Spearman-Brown com um valor de .838. 

Quanto ao alfha de Cronbach, eliminado cada um dos itens, os valores são igualmente 

adequados e consideráveis, localizando-se entre .862 e .878 (quadro 8) 
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Tratando-se de um inventário que mede um construto, para o qual o nosso julgamento 

teórico-racional propõe seis dimensões e não apura um valor global, mas sim seis 

notas correspondentes a seis sub-escalas, importa analisar, também, a consistência 

interna para cada uma das dimensões. 

Procedemos a uma matriz de correlações entre as dimensões propostas (tabela 2). 

Com associação estatisticamente significativa (p<.05) entre todas as dimensões, os 

valores apresentados são em regra moderados (>.300 e <.690), sinónimo de que são 

sensíveis a aspetos do mesmo construto e não evidenciam redundâncias (Pestana & 

Gageiro, 2005). As sub-escalas revelam capacidade discriminativa face ao construto 

(Moreira,  2009), sendo mais um dado a merecer a atenção para a consistência interna 

do instrumento (DSE).  

 

Tabela 2 – Matriz de correlações: dimensões qualitativas da DSE (estudo prévio) 

 

   DS1    DS2    DS3     DS4    DS5  

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem 
r           

p           

DS2 Ambiente relacional e autonomia 
r .461**         

p .000         

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral 
r .293** .248**       

p .000 .000       

DS4 Equilíbrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

r .549** .551** .218**     

p .000 .000 .000     

DS5 Segurança no trabalho 
r .527** .561** .339** .470**   

p .000 .000 .000 .000   

DS6 Formação continuada 
r .225* .383** .075* .330** .222** 

p .000 .000 .047 .000 .000 

          ** Correlações significativas para p<,01        *Significativa para p<,05 

 

As correlações item com o total sem o próprio item, encontradas no estudo 

individualizado por sub-escala (tabela 3), são maioritariamente mais elevadas, sendo 

que os únicos itens (f5, f18) que, na análise global, apresentavam correlações muito 

baixas, surgem agora com valores moderados. 

 

Tabela 3 – Consistência interna: dimensões e respetivos itens (estudo prévio) 
 

Dimensão / Item média         
(s/item) 

r /        
item-total        
(s/ item) 

Alfha 
Cronbach  
(s/item) 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem       
e3 10.09 .630 .664 
e4 9.85 .583 .683 
e9 10.39 .303 .783 
f3 9.85 .561 .693 
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f8 9,50 .533 .702 

DS2 Ambiente relacional e autonomia profissional       
f4 17.39 .491 .677 
f10 16.75 .438 .694 
f11 16.74 .503 .673 
f15 16.79 .464 .686 
f16 16.82 .587 .653 
f19 16.39 .306 .736 

DS3 Caraterísticas dos doentes/carga laboral       
f13 7.33 .554 .476 
f14 7.27 .483 .521 
f18 7.37 .302 .643 
f20 6.91 .356 .619 

DS4 Equilíbrio de competências e supervisão de cuidados       
e1 9.33 .514 .595 
e2 9.51 .436 .646 
f6 9.18 .497 .668 
f7 9.55 .550 .578 

DS5 Condições segurança no trabalho       
e6 11.85 .488 .569 
e7 11.67 .375 .615 
e10 11.91 .414 .596 
e13 11.58 .582 .525 
f12 11.21 .235 .688 

DS6 Formação continuada       
f1 7.27 .504 .287 
f2 7.55 .386 .487 
f5 6.57 .290 .606 

 

O alfha de Cronbach (tabela 4) apresenta em cinco dimensões valores modestos, mas 

aceitáveis (>,60) (Pestana & Gageiro, 2005) e numa um valor questionável (.58), não 

sendo estranho a este fato o reduzido nº de itens desta sub-escala (idem). 

 

Tabela 4 – Fiabilidade das dimensões qualitativas da DSE (Cronbach) (estudo prévio) 
 

Dimensão nº itens 
alpha 

cronbach´s 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem  5 .75 

DS2 Ambiente Relacional e Autonomia  6 .72 

DS3 Caraterísticas dos doentes/Carga laboral   4 .64 

DS4 Equilíbrio de competências/Supervisão de cuidados 4 .70 

DS5 Condições Segurança no Trabalho  5 .67 

DS6 Formação continuada  3 .58 

 

 

Atendendo, uma vez mais, à opção metodológica de definir à priori as dimensões a 

incluir na escala, o método utilizado para a determinação de fatores, fica condicionado 

ao nº de fatores que entendemos ser o mais fácil de interpretar, mais interessante e 

mais próximo da teoria acabada de sustentar. É o resultado do julgamento teórico-

racional,  algo muito próximo da interpretabilidade intuitiva (Moreira, 2009). Daí que a 
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análise fatorial, tal como referimos anteriormente, tenha um carater confirmatório e de 

eventual reforço da validade da escala DSE.  

Contudo, para legitimar a análise fatorial, procurámos observar alguns pressupostos 

da sua adequação e garantir que é oportuno avançar com ela, procedendo à 

realização do teste de esfericidade (test de Bartlett) e à medida de adequação da 

amostra (test KMO: Kaiser-Meyer-Olkin). Quanto ao primeiro, o valor de Qui-quadrado 

é significativo (p<.001), pelo que as variáveis são adequadas para a análise. Segundo 

o teste KMO, com um resultado excelente (.904)28, é oportuno e razoável proceder à 

análise fatorial.    

Embora o processo seja realizado com base num nº fixo pré-determinado de fatores 

(6) (determinação à priori), a verdade é que a análise efetuada permite confirmar esta 

proposta, ao evidenciar seis fatores com valor próprio (raízes latentes) superior a 1 e 

que explicam 52,29% da variância (quadro 9). Esta variância apresenta um relativo 

equilíbrio entre a explicação que cada fator aporta. 

 

Quadro 9 – Análise fatorial confirmatória das dimensões da DSE 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% 

Variance 

Cumulative 

% Total 

%  

Variance 

Cumulative 

% Total 

% 

variance 

Cumulative 

% 

1 6.964 25.792 25.792 6.964 25.792 25,792 3,484 12.904 12,904 

2 2.102 7.783 33.575 2.102 7.783 33,575 2,600 9.629 22,532 

3 1.596 5.913 39.488 1.596 5.913 39,488 2,242 8.303 30,835 

4 1.345 4.982 44.470 1.345 4.982 44,470 2,069 7.662 38,497 

5 1.104 4.088 48.558 1.104 4.088 48,558 1.913 7.084 45,581 

6 1.008 3.733 52.291 1.008 3.733 52,291 1.812 6.710 52,291 

7 .952 3.526 55.817             

8 .935 3.464 59.281             

9 .865 3.202 62.483             

10 .827 3.061 65.545             

11 .797 2.953 68.497             

12 .754 2.793 71.290             

13 .713 2.639 73.930             

14 .677 2.509 76.439             

15 .674 2.498 78.937             

16 .599 2.217 81.155             

17 .585 2.168 83.322             

18 .543 2.010 85.332             

19 .528 1.954 87.286             

20 .516 1.910 89.196             

21 .490 1.816 91.012             

22 .463 1.715 92.727             

23 .423 1.566 94.292             

24 .414 1.532 95.825             

25 .402 1.491 97.315             

26 .376 1.392 98.708             

27 .349 1.292 100.000             

                                                        

 
28

 Valores elevados (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial é apropriada. Valores inferiores a 0,5 
significam que não é apropriado realizar a análise fatorial ( Pestana e Gageiro, 2000) 



162 
 

 

A análise fatorial foi complementada com a rotação Varimax dos componentes 

principais. Com uma estrutura quase sobreponível à proposta teórica, com fatores 

interpretáveis à luz dessa mesma proposta, ainda assim, houve a necessidade  de 

fazer acertos pontuais, através da escolha de variáveis com pesos similares em mais 

do que um fator, por forma a fazer coincidir os itens ligados a cada fator com a 

estrutura definida à priori. Esta decisão pretendeu tornar os fatores concordantes com 

as considerações teóricas e recorreu à, já comentada, interpretabilidade intuitiva a que 

se refere Moreira (2009). 

Os itens que não permaneceram no fator onde apresentavam o peso mais elevado 

encontram-se sublinhados (quadro 10) . 

 

Quadro 10 – Análise fatorial:rotação varimax de componentes principais da DSE 

 

  

Componentes 

1 2 3 4 5 6 

se4 .739           

se3 .727           

sf3 .677           

sf8 .623     .326     

se9 .561     -.283     

sf11   .765         

sf16   .666     .305   

sf4 .384 .497         

sf15 .367 .371     .307   

sf10   .313   .371 .269 .320 

sf19   .267     .358   

sf13     .765       

sf14     .749       

sf18   -.284 .623       

sf20   .437 .488       

sf7 .509 .275   .474     

sf6   .502   .381   .289 

se1       .763     

se2       .613     

se7   .273 .464   .360   

sf12         .666   

se10       .293 .544   

se13 .401 .295     .456   

se6 .367     .259 .379   

sf1           .794 

sf2 .313       302 .596 

sf5           .572 

 

Em conclusão, ao procedermos à análise fatorial e ao estudo da consistência interna, 

de um questionário construído à priori, corríamos o risco da sua composição se revelar 

estatisticamente inconsistente. Contudo os resultados obtidos, garantem validade de 
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conteúdo e de construto e, ainda que em alguns dados de forma modesta, 

consistência interna. O agrupar dos itens e o nº de dimensões, revelaram-se 

adequados, e a estrutura determinada à priori podia muito bem ser o resultado de uma 

extracção de fatores não pré-determinados (instrumento fatorial). 

 

7.5.- QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEÇAO GERAL DO RISCO CLÍNICO  

 

Para avaliação da perceção do risco clínico recorremos a um questionário auto-

administrado, da autoria de Munõz (Munõz et al., 2008) sobre o grau em que 

determinada fonte de risco é percepcionada pelos enfermeiros. Nele é solicitado aos 

enfermeiros que, perante um conjunto de 25 situações de risco, manifesta a sua 

opinião sobre o grau em que cada uma se observa no seu serviço. Para tal, a resposta 

varia numa graduação entre 1 e 10, correspondendo ao 1 o valor mais baixo possível 

(mais negativo, menos desejado e que supõe maior existência de risco) e ao 10 o 

valor mais alto (mais positivo e mais desejado, significando menor risco).  

Composto de 25 questões (itens), cinco (g20, g21, g22, g23, g24 e g25) apresentam-

se formuladas de forma inversa: 1- menor risco; 10 - maior risco (anexo 5). 

Pese embora os autores não tenham utilizado o questionário como unidimensional, 

face aos objetivos propostos para esta investigação, e atendendo ao quadro teórico 

sobre o risco clínico, é nosso propósito fazê-lo. 

Os questionários unidimensionais são constituídos por uma única escala e, por isso, 

fornecem um só resultado. Demonstrar a validade do questionário nestas 

circunstâncias equivale a demonstrar que todos os itens medem esse construto, ou 

seja, são homogéneos ou unidimensionais. Falamos da validade de construto  

(Poeschl, 2006; Pais-Ribeiro, 2008; Moreira, 2009). Além disso, à semelhança de 

qualquer outro instrumento de medição desta natureza, é necessário assegurar a 

validade de conteúdo  (Pais-Ribeiro, 2008; Moreira, 2009) 

A PRC tal como a grande maioria dos conceitos utilizados nas ciências sociais é 

multifacetado, ou seja, inclui diversos aspetos relacionados entre si ainda que 

discerníveis (Moreira, 2009). Medi-la de forma válida implica incluir essas facetas e 

aspetos, refletindo adequadamente a importância de cada uma delas. Isto não 

significa atribuir a cada uma a mesma valoração, mas sim atribuir um peso em função 

do modo como o investigador define aquilo que pretende medir. 

Neste sentido, a escala apresentada assegura adequadamente a representação da 

diversidade de riscos clínicos, tal como eles são relacionados com as classes de 

incidentes elencados na CISD-Taxomomia (DGS, 2011). Além disso, não apenas 

assegura a representatividade dos diferentes riscos, como traduz o carater sistémico 
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dos incidentes (Reason, 2000; Sousa, 2006; Alonso, García & Martín, 2009), uma vez 

que cada item simboliza e pertence simultâneamente a várias classes de incidentes 

clínicos, tal como se observa em quadro em anexo (anexo 6). 

Entendemos que fica garantida a validade de conteúdo da escala, uma vez que o 

conteúdo dos itens se refere inequivocamente à perceção que se pode ter sobre a 

globalidade dos riscos clínicos. Observa-se o pressuposto de que os conteúdos 

incluídos na escala são adequados para medir o construto teórico (Haynes, Richard e 

Kubany 1995 apud Moreira, 2009) e, neste caso, um único construto: a PRC. 

Uma vez postulada a existência de um construto central, demonstrar a validade do 

questionário (validade de construto) nestas circunstâncias equivale a demonstrar que 

todos os itens medem esse construto, dando conta das relações existentes entre cada 

indicador e entre si e o construto latente (Pais-Ribeiro, 2008; Moreira, 2009). 

Desde logo, se os itens pretendem medir a mesma variável deverão apresentar entre 

si correlações elevadas, tanto quanto o seu nível de precisão o permitir. 

Embora os principais métodos utilizados para verificar a unidimensionalidade sejam o 

cálculo da correlação item-total e do coeficiente alfa cronbach, a verdade é que este 

último constitui-se como um índice de precisão dos resultados de uma escala, e não 

da homogeneidade dos itens que a constituem (Moreira, 2009). É muito mais um 

índice da consistência interna dos resultados da escala, mas não das propriedades 

dos seus itens, pelo que não deve ser considerado um índice de unidimensionalidade. 

No entender de Moreira (2009, p388), «para evitar constrangimentos, a técnica mais 

simples, passa pelo exame direto da matriz de correlações, com o objetivo de verificar 

se os valores são relativamente homogéneos, ou seja, se se distribuem dentro de uma 

faixa relativamente estreita. Particularmente importante neste contexto é a deteção da 

presença de correlações nulas (próximas do zero) ou mesmo negativas, que são 

incompatíveis com o pressuposto da unidimensionalidade». 

 

Após tradução, submetemos o questionário a este pré-teste para analisar a validade 

de construto unidimensional, aproveitando também para aferir a sua adequabilidade e 

exequibilidade quanto à extensão e compreensão afim de, caso se justificasse, 

introduzir as alterações necessárias. Tal como fundamentámos, para avaliar a 

validade do construto procedemos à análise da correlação entre os itens e da relação 

de cada um com o construto latente, ou seja: a PRC.  
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Da análise da matriz de correlações (anexo 7), resultou a detecção de dois itens (c2029 

e c23) com um elevado nº de correlações não significativas (p>.05) ou, ainda que 

significativas (p<.05), com valores muito próximo de zero. O item c23 apresenta duas 

correlações de sinal negativo. Os restantes valores são relativamente homogéneos, 

apresentando, regra geral, correlações fortes e estatisticamente significativas. 

No que respeita à relação de cada item com o total da escala (Item-total) e o índice de 

consistência interna, os valores são conforme o quadro 11. 

 

Quadro 11 – Consistência interna: estudo total dos itens da PRC 

 

item n min máx média dp 
Correlação 
Item-total 

Alfa 
cronbach 
(s/item) 

c1 208 1 10 4.39 2.528 .350 .914 

c2 208 1 10 4.39 2.502 .397 .913 

c3 208 1 10 6.40 2.432 .623 .908 

c4 208 1 10 6.56 2.178 .692 .907 

c5 208 1 10 6.35 2.036 .722 .907 

c6 208 1 10 6.88 1.999 .673 .908 

c7 208 1 10 7.42 1.946 .675 .908 

c8 208 1 10 6.65 2.032 .650 .908 

c9 208 1 10 5.68 2.085 .662 .908 

c10 208 1 10 7.87 1.790 .624 .909 

c11 208 1 10 7.44 1.804 .661 .908 

c12 208 1 10 7.51 1.647 .708 .908 

c13 208 1 10 7.68 1.905 .621 .909 

c14 208 1 10 6.40 2.571 .605 .909 

c15 208 1 10 7.15 2.052 .641 .908 

c16 208 1 10 8.22 1.771 .633 .909 

c17 208 1 10 8.32 1.621 .649 .909 

c18 208 1 10 6.63 2.402 .595 .909 

c19 208 1 10 6.41 2.102 .673 .908 

c20 208 1 10 5.22 2.555 .228 .917 

c21 208 1 10 6.73 2.539 .318 .915 

c22 208 1 10 6.00 2.565 .387 .913 

c23 208 1 10 5.93 2.698 .167 .918 

c24 208 1 10 5.80 2.782 .399 .913 

c25 208 1 10 6.67 2.538 .330 .914 

 

Também neste caso, os itens c20 e c23 se destacam, ao apresentarem as únicas 

correlações inferiores a .300. 

                                                        

 
29

 A nomenclatura apresentada (c20)  refere-se à identificação da variável  no instrumento utilizado no 
estudo prévio, que agrupa apenas os instrumentos submetidos a análise psicométrica prévia ao estudo 
final. Esta opção, contrariando as referências utilizadas até aqui, prende-se com o facto de esta escala ter 
sofrido alterações de um momento para o outro.  
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Face a estes resultados decidimos eliminar os itens c20 e c23, retendo os dados 

respeitantes aos restantes itens, os quais definem um quadro de compatibilidade com 

os pressupostos da unidimensionalidade (Moreira, 2009) anteriormente expostos.  

Assumindo em definitivo a escala como unidimensional, o questionário, fica desta 

forma, constituído por 23 itens (anexo 8). O valor global para a PRC tem como 

pontuação máxima 230 pontos, equivalente à perceção de menor risco clínico e como 

pontuação mínima 23 pontos o que corresponde à perceção de maior risco clínico. 

No que respeita à sua consistência interna a escala, tal como acaba de ser proposta, 

apresenta um valor significativo de alfha de Cronbach: .92.  

 

7.6.- ESCALA DE SATISFAÇÃO GERAL NO TRABALHO 

 

A satisfação no trabalho, como podemos perceber pela revisão da literatura 

apresentada, em regra é equacionada a partir de duas abordagens distintas: uma 

multidimensional para a qual a satisfação assenta em vários fatores associados ao 

trabalho; outra unidimensional, geral, em que a satisfação é encarada como uma 

disposição face ao trabalho no global. Esta última, satisfação geral no trabalho, ainda 

que não resulte do somatório das diferentes dimensões trabalho, depende delas 

(Alcobia, 2001 apud Batista et al., 2010). 

Segundo esta abordagem, para medir a satisfação geral no trabalho, as questões 

colocadas são de carácter geral e não se referem propriamente a algum aspeto em 

concreto. Assim sendo, como instrumento de recolha de informação sobre esta 

variável, optámos pela versão traduzida da sub-escala “Job Satisfation” do Safety 

Attitude Questionnaire – SAQ (Sexton et al., 2006). A escolha, em detrimento de 

outras escalas, deve-se à sua concepção e adequação à investigação no domínio da 

segurança do doente. Apresenta-se sob a forma de escala tipo Likert com 5 graus: 1-

discordo fortemente; 2-discordo; 3-não concordo nem discordo; 4-concordo; 5-

concordo fortemente. 

É composta pelos cinco itens seguintes: 

Tenho orgulho em trabalhar no meu hospital (e5)30 

O meu hospital é um bom lugar para trabalhar (e8) 

Trabalhar no meu hospital é como fazer parte de uma grande família (e11) 

A moral e a motivação no meu serviço são elevadas (e12) 

Gosto do meu trabalho (e14) 

                                                        

 
30

 Retomamos aqui a nomenclatura (e5, e8,…) de identificação dos itens no instrumento final, que agrupa 
todas os questionários/escalas, pelas razões apontadas anteriormente. 
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Os valores médios, a amplitude e os desvios-padrão da satisfação geral no trabalho e 

dos respetivos itens são conforme a tabela 5. 

 

Tabela 5 – Média e dp da SGT e respetivos itens (estudo prévio) 
 

Dimensão/Item min máx média dp 

ST (Satisfação geral no trabalho) 5 25 15.74 3.611 

e5 1 5 3.31 .918 

e8 1 5 3.21 .916 

e11 1 5 2.68 .987 

e12 1 5 2.60 .937 

e14 1 5 3.94 .798 

 

Com alfha de Cronbach de .85 para o total da escala e com valores igualmente 

robustos, excluindo cada um dos itens (tabela 6), a escala apresenta indicadores de 

boa consistência interna. A estes dados juntam-se as correlações item-total sem item 

e as correlações bivariadas entre itens (tabelas 6 e 7) que evidenciam, em ambos os 

casos valores moderados ou altos. 

 

Tabela 6 – Consistência interna: SGT e respetivos itens (estudo prévio) 
 

 
média           

(s/ item) 

R/     
Item-total         
(s/ item) 

 Alpha 
Cronbach     
(s/ item) 

ST Satisfação Geral no Trabalho - - .85 

e5 Tenho orgulho trabalhar no meu hospital  12.43 .734 .80 

e8 O meu hospital é um bom lugar para trabalhar 12.53 .768 .79 

e11 Trabalhar no meu hospital é como fazer parte de uma grande família 13.06 .709 .81 

e12 A moral e a motivação no meu serviço são elevadas. 13.14 .620 .83 

e14 Gosto do meu trabalho 11.8 .480 86 

 

 

Tabela 7 – Matriz de correlações entre itens da SGT (estudo prévio) 
 

  se5 se8 se11 se12 

e8 .760    

e11 .593 .633   

e12 .510 .532 .628  

e14 .447 .471 .380 .321 
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PARTE III – ESTUDO EM ENFERMEIROS DA CULTURA DE SEGURANÇA DO 

DOENTE  

 

8.- METODOLOGIA 

 

Tal como foi referido na Parte I, trata-se de um estudo de carater analítico-descritivo, 

transversal e correlacional, que tem como objeto principal o estudo da relação da 

dotação segura em enfemagem, da percepção do risco clínico e da satisfação geral no 

trabalho com a cultura de segurança do doente, com base na opinião e perceção dos 

enfermeiros, com domicilio profissional em meio hospitalar, sob jurisdição da Secção 

Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros,. 

 

8.1.- AMOSTRA, RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Perante a dificuldade em incluir no estudo a “população teórica” (Maroco, 2003),  a 

amostra foi probabilística aleatória sistemática (k=2) de 3561 Enfermeiros (50%), a 

partir da base de dados, da referida secção regional, onde constam 7123 enfermeiros 

com critério de inclusão. 

Para a recolha de dados foi enviado, via postal, um questionário auto-preenchido 

(anexo 8) que congregou os seguintes instrumentos: HSPSC (Hospital Survey on 

Patient Safety Culture – ARQH/USA/2004 – versão Portuguesa, Eiras 2009); DSE 

(Dotação Segura em Enfermagem – questionário concebido no âmbito desta 

investigação - estudo prévio); PRC (Perceção Geral do Risco Clínico – questionário de 

Muñoz/2008 modificado); SGT (versão traduzida da sub-escala “Job Satisfation” do 

Safety Attitude Questionnaire – SAQ, Sexton et al., 2006); questionário sobre variáveis 

sócio-profissionais e institucionais (background variables). 

Junto ao questionário, seguiu envelope com RSF/porte pago (anexo 9), para 

devolução sem custos para os participantes.  

 

Para a análise e tratamento estatístico do dados, quer no domínio descritivo quer 

inferencial, bem como nos estudos psicométricos, recorremos ao programa informático 

SPSS 19.0 for Windows (Statistic Package for Social Sciences – versão 19). Esta 

opção deve-se ao facto de o SPSS ser «um programa informático poderoso de apoio à 
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estatística» (Pestana & Gageiro, 2005, p19), «o programa de eleição dos cientistas 

das ciências sociais» (Maroco, 2003, p63) e possuir os requisitos necessários aos 

nossos propósitos. 

 

No estudo comparativo entre as diferentes categorias das variáveis socioprofissionais, 

para testar a igualdade de médias, recorremos prioritariamente a testes de 

significância paramétricos ou, caso não estejam preenchidas na plenitude, as 

condições de aplicação destes, a testes não paramétricos.  

 

Para as propostas de construção de modelos ou sub-modelos explicativos da CSD a 

partir da DSE, SGT e PRC, recorremos a modelos multivariados de análise, em 

particular à regressão múltipla. 

 

8.2.- ASPETOS E GARANTIAS ÉTICO-LEGAIS 

 

Em todos os momentos do estudo procurámos a observância dos preceitos, atitudes e 

procedimentos eticamente corretos e esperados em investigação. 

Procurámos a persistência em detrimento da superficialidade nos procedimentos, o 

rigor e sistematização em vez da improvisação, a objetividade máxima possível 

evitando a subjectividade. 

Respeitámos as mais elementares regras da honestidade científica, em particular a 

referenciação de autor. 

O acesso aos dados e autorização para a realização do estudo foram concedidos pelo 

Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da OE (anexo 10), com 

conhecimento do departamento jurídico, com a condição de que a etiquetagem e 

processo de envio de toda a correspondência fosse realizada sob supervisão e 

controlo direto da Ordem, garantindo desta forma a segurança e confidencialidade de 

todos os dados pessoais. 

Junto dos potenciais respondentes foram devidamente identificados: o investigador  e 

respetivos contactos pessoais; os principais apoios institucionais; a universidade de 

acolhimento da tese de doutoramento. 

Aos participantes foi solicitada colaboração graciosa e voluntária, totalmente livre de 

constrangimentos. Foram-lhes explicados o âmbito e objetivos do estudo, colocando-

nos à  sua inteira disposição para qualquer esclarecimento julgado útil e necessário. 

Aos respondentes foi garantido, através de termo de responsabilidade  (anexo 11) e 

sob forma de compromisso de honra, o direito à informação, à segurança e 

confidencialidade no tratamento dos dados e ao sigilo profissional e anonimato 
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conforme a Lei 67/98 de 26 de Outubro (art. 10º, 14º e 17º). Ficou igualmente claro 

que o retorno do questionário auto-administrado configuraria “consentimento 

informado implícito”. 

Toda a documentação enviada, foi acompanhada de uma comunicação escrita e 

assinada pelo Srº Presidente da Secção Regional do Centro da OE, atestando o apoio 

e a autenticidade da investigação (anexo 12).  

 

8.3.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

8.3.1.- Questionário Hospitalar sobre Cultura de Segurança do Doente  

O Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) foi desenvolvido e concluído em 

2004 pela AHRQ-USA (Agência Norte-Americana para a Qualidade e Investigação em 

Saúde), sediada em Rockville, estado de Virgínia, principal agência responsável pela 

realização e apoio à investigação no domínio da melhoria da segurança do doente e 

dos cuidados de saúde dos americanos (Sorra & Nieva, 2004). 

Desenvolvido de forma suficientemente genérica para ser usado na generalidade dos 

hospitais (idem), inclui os fatores determinantes (aspetos do construto) para a 

construção do conceito “Cultura de Segurança do Doente”, fazendo dele um excelente 

instrumento para a avaliar em meio hospitalar. 

Submetido a um rigoroso processo de construção e validação (ibidem), apresenta-se 

como um instrumento fiável de enorme utilidade na identificação de constrangimentos 

e questões que orientem o investimento na melhoria contínua da segurança do 

doente.  

A sua estrutura é multidimensional, composto por 42 itens distribuídos por 12 

dimensões, incluindo ainda uma variável de item único e uma outra numérica. 

A versão portuguesa foi desenvolvida por Margarida Eiras31, que concluiu o trabalho 

de adaptação e validação no final de 2008, tendo sido, posteriormente, objeto de uma 

validação confirmatória, realizada por nós (Fernandes, 2009). 

Na versão apresentada aos inquiridos, enquadrada no instrumento geral (anexo 8), 

está organizado de forma a ser facilmente compreendido e preenchido. Para isso, a 

sua estrutura foi dividida em quatro (4) secções (a, b, c, d,), relacionadas com 

domínios e níveis de segurança que dizem respeito:  

- ao serviço/unidade, superior hierárquico e hospital (a); 

- à comunicação no serviço e frequência de relato e notificações de EA´s (b); 

                                                        

 
31

 Margarida Eiras é Professora na Escola Superior de Tecnologias da Saúde em Lisboa e Doutoranda na 
Escola Nacional de Saúde Publica. O trabalho de tradução e validação ainda não foi objeto de publicação. 
O acesso aos resultados foi pessoal, por gentileza da autora. 
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- ao grau atribuído à segurança no respetivo serviço (c) (item único); 

- ao nº de notificações de EA´s (g);   

 

A estrutura do questionário, dimensões e respetivos itens (indicadores), assim como 

os códigos utilizados no âmbito deste estudo, encontra-se representada no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Estrutura do questionário hospitalar CSD 
 

Dimensão Item 

codigo designação 
codigo                  

(secção e nº) 

D1  Trabalho e cooperação entre unidades/serviços  a24, a26, a28, a32 

D2  Trabalho de equipa nas unidades/serviço  a1, a3, a4, a11 

D3  Passagens de turno e transferência de doentes  a25, a27, a29, a33 

D4 Frequência de relato/participação dos EA´s  b7, b8, b9 

D5  Resposta não punitiva ao erro  a8, a12, a16 

D6  Comunicação aberta  b2, b4, b6 

D7  Feedback e informação sobre os erros  b1, b3, b5 

D8  A aprendizagem organizacional e melhoria contínua a6, a9, a13 

D9  Expetativas/accções das chefias na promoção da SD a19, a20, a21, a22 

D10  Apoio da gestão hospitalar para a SD  a23, a30, a31 

D11  Recursos humanos/efectivos a2, a5, a7, a14 

D12  Perceção geral sobre SD a10, a15, a17, a18 

 

Os itens são os seguintes:  

Secção a 

(a1) Neste Serviço/unidade os profissionais entreajudam-se. 

(a2) Existem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido. 

(a3) Quando é necessário efetuar uma grande quantidade de trabalho rapidamente, 

trabalhamos juntos como equipa, para o conseguir fazer. 

(a4) Neste Serviço/Unidade as pessoas tratam-se com respeito. 

(a5) Os profissionais trabalham mais horas por turno do que seria desejável na 

prestação de cuidados. 

(a6) Estamos a trabalhar activamente para uma melhoria da segurança do doente. 

(a7) Dispomos de mais profissionais temporários na prestação de cuidados, do que 

seria desejável. 
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(a8) Os profissionais sentem que os seus erros são utilizados contra eles próprios. 

(a9) Aqui, os erros conduzem a mudanças positivas. 

(a10) É apenas por sorte que erros mais graves não ocorrem neste Serviço/unidade. 

(a11) Quando uma área fica com excesso de trabalho, as outras dão-lhe apoio. 

(a12) Quando um evento/ocorrência é notificado, parece que é a pessoa que está a 

ser alvo de atenção e não o problema por si. 

(a13) Avaliamos a eficácia das alterações que fazemos, no sentido de melhorar a 

segurança do doente. 

(a14) Trabalhamos em "modo crise", tentando fazer muito, demasiado depressa. 

(a15) Nunca se sacrifica a segurança do doente, por haver mais trabalho. 

(a16) Os profissionais preocupam-se, se os erros que cometem são registados no seu 

processo pessoal. 

(a17) Neste Serviço/unidade temos problemas com a segurança do doente. 

(a18) Os nossos procedimentos e sistemas são eficazes na prevenção dos erros que 

possam ocorrer. 

 (a19) O meu superior hierárquico tem uma palavra agradável quando vê um bom 

desempenho no que respeita aos procedimentos de segurança estabelecidos. 

(a20) O meu superior hierárquico leva seriamente em consideração as sugestões dos 

profissionais para melhorar a segurança do doente. 

(a21) Sempre que existe pressão, o meu superior hierárquico quer que trabalhemos 

mais rapidamente, mesmo que signifique usar atalhos. 

(a22) O meu superior hierárquico não dá atenção aos problemas relacionados com a 

segurança do doente, que ocorrem repetidamente. 

(a23) A Direcção do Hospital proporciona um ambiente de trabalho que promove a 

segurança do doente. 

(a24) Os Serviços/unidades do Hospital não se coordenam bem uns com os outros. 

(a25) A informação dos doentes perde-se quando são transferidos de um 

Serviço/unidade para outro. 

(a26) Existe boa colaboração entre os Serviços/unidades do Hospital que necessitam 

de trabalhar conjuntamente. 

(a27) É frequentemente perdida informação importante sobre os cuidados do doente, 

durante as mudanças de turno. 

(a28) É frequentemente desagradável trabalhar com profissionais de outros Serviços 

ou Unidades do Hospital. 

(a29) Ocorrem frequentemente problemas aquando da troca de informação entre os 

vários 

Serviços/unidades do Hospital. 
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(a30) As acções da Direcção do Hospital mostram que a segurança do doente é uma 

das suas prioridades. 

(a31) A Direcção do Hospital parece apenas interessada na segurança do doente 

quando acontece alguma adversidade. 

(a32) Os Serviços/unidades do Hospital funcionam bem em conjunto para prestarem 

os melhores cuidados ao doente. 

(a33) As mudanças de turno neste Hospital são problemáticas para o doente. 

 

Secção b 

(b1) É-nos fornecida informação acerca das mudanças efetuadas, em função dos 

relatórios de eventos/ocorrências. 

(b2) Os profissionais falam livremente se verificarem que algo afeta negativamente os 

cuidados para com o doente. 

(b3) Somos informados acerca de erros que aconteçam neste Serviço/unidade. 

(b4) Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões e acções dos 

superiores hierárquicos. 

(b5) Neste Serviço/unidade discutimos sobre formas de prevenir os erros para que não 

voltem a ocorrer. 

(b6) Os profissionais têm medo de colocar questões quando algo parece não estar 

certo. 

 (b7) Quando ocorre um evento/ocorrência, mas é detectado e corrigido antes de 

afetar o doente, com que frequência é notificado? 

(b8) Quando ocorre um evento/ocorrência, mas não tem perigo potencial para o 

doente, com que frequência é notificado? 

(b9) Quando ocorre um evento/ocorrência, que poderia causar dano ao doente mas 

isso não acontece, com que frequência é notificado? 

 

Além desta distribuição, tal como foi referido, o questionário incorpora, ainda, uma 

variável de item único e outra numérica. 

Secção c 

(c1) Grau de Segurança do Doente (atribuído à SD em cada unidade) 

Secção d  

(d1) Número de eventos/ocorrências notificadas nos últimos doze (12) meses. 

 

O questionário apresenta-se sob a forma de Escala de Likert para os 42 itens. Este é o 

tipo de escala ordinal vulgarmente usado nas ciências sociais (Maroco, 2003), muito 

utilizada para avaliação de atitudes e comportamentos, consistindo num conjunto 
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seriado de afirmações, sobre as quais os respondentes devem manifestar a sua 

concordância ou discordância numa escala de intensidade (Pais Ribeiro, 2008).   

A maioria dos itens (secções a) é respondida utilizando uma escala graduada em 

cinco níveis, desde "discordo fortemente" (1) a "concordo fortemente" (5), com uma 

categoria neutra “ não concordo nem discordo” (3).  

Os restantes itens (secções b) são respondidos utilizando igual escala, mas cuja 

graduação se refere à frequência, com que determinado aspeto acontece: desde 

“nunca” (1) a «sempre» (5), passando por “raramente”(2), “por vezes” (3) e “a maioria 

das vezes” (4).  

Com o objetivo de obter respostas mais consistentes, alguns itens (quadro 13) foram 

incluídos com resposta invertida (reverse worded), sendo esta estratégia aplicada aos 

limites alto/baixo e positivo/negativo. Estando redigidos negativamente, discordar 

significa uma perceção positiva da segurança. 

 

Quadro 13 – Lista dos itens da CSD com resposta invertida 

 

 Resposta invertida (Reverse worded) 

Secção/Item a5,  a7, a8, a10, a12, a14, a16, a17,a21, a22, a24, a25, 
a27, a28, a29, a31, a33 
 
b6 

 

Quanto à variável ordinal de item único (c1), é medida com uma escala de cinco 

categorias: “excelente” (1); “muito boa” (2); “aceitável” (3); “fraca” (4); “muito fraca” (5). 

Por sua vez, a variável numérica (d1), igualmente de item único, é medida em 6 

classes (intervalos): “nenhum”; “1 a 2 relatórios de eventos/ocorrências”; “2 a 5 

relatórios de eventos/ocorrências”; “6 a 10 relatórios de eventos/ocorrências”; “11 a 20 

relatórios de eventos/ocorrências”; “21 ou mais relatórios de eventos/ocorrências”.   

 

No domínio da estatística descritiva, para maior eficácia e eficiência na análise e 

interpretação dos dados, seguimos as recomendações da AHRQ (Sorra & Nieva, 

2004), procedendo à recodificação (quadro 14) da escala, combinando as frequências 

das respostas quer dos itens quer das dimensões. Assim em cada item as duas 

categorias menos positivas (discordo/discordo fortemente ou nunca/raramente) foram 

combinadas numa só, o mesmo acontecendo com as duas respostas mais positivas 

(concordo/concordo fortemente ou maioria das vezes/sempre), sendo o resultado final 

a soma das frequências de cada uma destas categorias. Os pontos médios das 

escalas representam uma terceira categoria (neutral). 
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Quadro 14 – Esquema de recodificação da escal em três itens 

 

Código base 

Discordo 
fortemente 

Discordo 
Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 
fortemente 

Nunca Raramente Por vezes Maioria vezes Sempre 

Recodificação      Negativo Neutro       Positivo 

 

Após esta recodificação, seguindo a metodologia proposta pelos autores, o principal 

indicador de análise e interpretação dos resultados, relativos à CSD, passa a ser o 

percentual de respostas positivas específico em cada uma das dimensão. Este 

percentual, que por questões de conveniência de linguagem designaremos por 

“prepe” (percentual de respostas positivas especificas da dimensão ou item), resulta 

da combinação do total de respostas positivas, calculando-se uma frequência global a 

partir da seguinte fórmula: 

fpd =   nºpi .  
           nºtri.  

fpd – frequência de respostas positiva na dimensão 

nº pi - número de respostas positivas aos itens da dimensão 

nº tri - número total de respostas aos itens (positivo, neutro e negativo) na dimensão 

 

O resultado (prepe) tem a seguinte leitura interpretativa (gráfico 4): 

- o resultado positivo acima de 75% (percentagem de respostas na categoria positiva 

combinada), classificam esse aspeto da Cultura de Segurança como forte (muito bom 

nível), não representando problema ou constrangimento; 

- respostas positivas, inferiores a 50% (percentagem de respostas obtida na categoria 

positiva combinada) representam áreas problemáticas ou aspetos negativos da CSD, 

uma vez que mais de metade dos trabalhadores não expressam pareceres positivos;  

- valores percentuais entre 50% e 75% representam aspetos da Cultura de Segurança, 

que, não sendo problemáticos, necessitam de melhoria (oportunidade para melhorar). 

 

Gráfico 4 - Escala de classificação dos aspetos da CSD em função do prepe  

 

0%         50 %    75 %    100% 

  aspetos criticos/problemáticos  
aspetos a 
melhorar  

aspetos fortes 
(muito bom nível) 

                    

 

Os itens apresentados no questionário com resposta invertida (rw), na apresentação 

dos resultados aparecem reconvertidos. 
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8.3.2.- Variáveis Sócio-profissionais e Institucionais 

Quanto às variáveis sócio-profissionais e institucionais (background variables), a sua 

operacionalização é a seguinte: 

Sexo – feminino/masculino; 

Idade – nº anos;  

Grupo etário - <29 anos / 30-39 anos / 40-49 anos / 50-59 anos / >60 anos; 

Contato direto e regular com os doentes – sim/não; 

Categoria profissional32– Enfº Diretor,Supervisor,Chefe / Enfº Especialista/ Enfermeiro 

Graduado/ Enfermeiro ; 

Vínculo contratual à instituição – Quadro / Tempo indeterminado / Termo certo / Outro; 

Experiência na instituição em anos - < 1 / 1 a 2 / 3 a 7 / 8 a 12 / 13 a 20 / > 21; 

Experiência no serviço/unidade em anos - < 1 / 1 a 2 / 3 a 7 / 8 a 12 / 13 a 20 / > 21; 

Tipologia de Hospital33 – Universitário / Central / Distrital / Outro; 

Nº de camas no hospital - <100 / 100-300 / >300; 

Setor empresarial – Público / Privado / Outro; 

Tipo de serviço/unidade – Medicina / Cirurgia / Urgência / UCI / BO / Ortopedia / Outro;  

Último turno realizado – manhã / tarde / noite. 

 

8.3.3.- Questionário da Dotação Segura em Enfermagem, Perceção do Risco 

Clínico e Escala da Satisfação geral no trabalho 

Para avaliação da DSE, utilizado questionário com escala multidimensional, a partir da 

perceção e compreensão dos profissionais, concebido no âmbito de este estudo (ver 

capítulo anterior), em função dos objetivos por nós definidos. Inclui  fator quantitativo 

(TxHCN). 

Para avaliação da PRC utilizado questionário auto-administrado, da autoria de Munõz 

(Munõz et al., 2008), adaptado e adoptado, por nós, como unidimensional (ver capítulo 

anterior). 

Recurso à versão traduzida da sub-escala “Job Satisfation” do Safety Attitude 

Questionnaire – SAQ (Sexton et al., 2006) para avaliar a satisfação geral no trabalho 

(ver capítulo anterior). 

                                                        

 
32

 À data, do início do estudo, estas eram as categorias profissionais definidas para a carreira de 
enfermagem (dec-lei 437/91 de 8 de Novembro) 
33

 Terminologia em uso (Lista Portuguesa de Classificação dos Hospitais Públicos, Portaria nº281/2005 de 
17 de Março, DR I Série-B) 
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9.- RESULTADOS  

 

9.1.- CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA FINAL 

 

Obtida a partir do universo de 7135 enfermeiros hospitalares, pertencentes à jurisdição 

da secção regional do centro da ordem dos enfermeiros (OE), a amostra do estudo é 

constituída por 927 participantes o que corresponde a 12.99% do total.  

Composta maioritariamente por indivíduos do sexo feminino (75.9%), a população da 

nossa amostra apresenta média de idade de 37.2 anos (dp=9.02), ligeiramente mais 

elevada no sexo masculino com média de 38.9 (dp=9.36), cerca de 60% tem idade 

inferior a 40 anos, sendo, o grupo etário dos 30-39 anos com 35.2%, aquele que mais 

profissionais agrupa (quadro 15) 

É dos hospitais distritais que provem o nº mais significativo de participantes (423), 

representando 45.6% do total, logo seguido dos hospitais universitários com 23.6%. A 

grande maioria (84.9%) trabalha no setor público (SNS). A distribuição segundo a 

categoria profissional, apresenta uma concentração elevada de efectivos nas 

categorias de “Enfermeiro Graduado” (43.8%) e de “Enfermeiro” (31%).  

A maior parte (59.4%)  possui vinculo contratual definitivo (quadro permanente), com 

as instituições onde trabalha, e um nº significativo (28.6%) tem uma relação de 

contrato por tempo indeterminado.  

Quase todos (97.4%), no desempenho funcional quotidiano, têm contacto direto e 

regular com doentes. Este desempenho é realizado um pouco por todas as 16 

tipologias de serviços/unidades prestadoras de cuidados, definidas por nós, no sentido 

de incorporar ao máximo todas as situações possíveis. As maiores percentagens 

dizem respeito aos serviços de medicina e cirurgia, respetivamente com 20.1% e 

18.1%, e 9.3% pertencem a “outro” tipo serviço não enquadrado nos elencados. 

Quanto à experiência profissional na respetiva instituição ela é igual ou superior a 3 

anos para 86.6% e igual ou superior a 8 anos para 64.9% enfermeiros. Por sua vez, no 

que respeita ao serviço/unidade de trabalho 89,1% tem experiência de pelo menos um 

ano, sendo que para 76.1% é igual ou superior a 3 anos.  

Cerca de metade (47.9%) trabalha em hospitais com mais de 300 camas.  
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Quadro 15 – Carateristicas gerais da população  

 

 Masculino Feminino s/ dados total  

 221 704 2 927   

 23,8% 75,9% 0,2% 100,0% % 

Idade      

Minima 23 22   22  

Máxima 62 60   62  

média 38,9 36,6   37,2  

desvio padrão 9,36 8,84   9,02  

Grupo Etário      

< 29  40 186   226 24,4 

30 - 39  75 251   326 35,2 

40 - 49 69 170   239 25,8 

50 - 59 34 77   111 12,0 

> 60  1 1   2 0,2 

não identificou 2 19 2 23 2,5 

Hospital      

Hospital  Universitário 51 168   219 23,6 

Hospital Central 46 130   176 19,0 

Hospital Distrital 100 323   423 45,6 

Outro 24 79   103 11,1 

não identificou   4 2 6 0,6 

Setor       

Público 200 587   787 84,9 

Privado 10 42   52 5,6 

Outro 9 63   72 7,8 

não identificou 2 12 2 16 1,7 

Categoria Profissional      

Enfº Diretor/Supervisor 4 1   5 0,5 

Enfº Chefe 14 19   33 3,6 

Enfª Especialista 
52 137   189 20,4 

Enfº Graduado 
95 311   406 43,8 

Enfermeiro 
55 232   287 31,0 

não identificou 1 4 2 7 0,8 

Vínculo Contratual      

Quadro permanente 146 405   551 59,4 

Contrato tempo indeterminado 
54 211   265 28,6 

Contrato termo certo 
9 38   47 5,1 

Outro 
10 46   56 6,0 

não identificou 2 4   6 0,6 

Contacto Direto e Regular com Doentes     

sim 214 689   903 97,4 

não 3 10   13 1,4 

não respondeu 4 5 2 11 1,2 

Experiência na Instituição      

< 1 ano 11 37   48 5,2 

1 a 2 anos 6 53   59 6,4 

3 a 7 anos 46 155   201 21,7 

8 a 12 anos 47 160   207 22,3 
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13 a 20 anos 55 182   237 25,6 

21 ou mais anos 51 107   158 17,0 

não respondeu 5 10 2 17 1,8 

Experiência no Serviço/Unidade     

< 1 ano 20 75   95 10,2 

1 a 2 anos 13 107   120 12,9 

3 a 7 anos 84 230   314 33,9 

8 a 12 anos 42 150   192 20,7 

13 a 20 anos 41 106   147 15,9 

21 ou mais anos 19 34   53 5,7 

não respondeu 2 2 2 6 0,6 

Serviço/Unidade      

Medicina 48 138   186 20,1 

Cirurgia 42 126   168 18,1 

Urgência 25 55   80 8,6 

Cuidados Intensivos (UCI) 17 56   73 7,9 

Bloco Operatório 13 57   70 7,6 

Ortopedia 19 39   58 6,3 

Cuidados Continuados 7 37   44 4,7 

Pediatria 4 23   27 2,9 

Consultas Externas 2 24   26 2,8 

Pneumologia 5 20   25 2,7 

Obstetrícia   23   23 2,5 

Psiquiatria 10 12   22 2,4 

Medicina Fisica e Reabilitação 5 6   11 1,2 

ORL/Oftalmologia   9   9   

Cuidados Paliativos 2 7   9 1,0 

Ginecologia   4   4   

Outro 22 64   86 9,3 

não respondeu   4 2 6 0,6 

Nº de camas/ Hospital    927  

< 100 camas 35 133   168 18,1 

100 - 300 camas 74 176   250 27,0 

> 300 camas 99 345   444 47,9 

não identificou 13 50 2 65 7,0 

Último Turno Realizado      

Manhã 
113 370   483 52,1 

Tarde  46 148   194 20,9 

Noite 53 162   215 23,2 

não identificou 9 24 2 35 3,8 

 

9.2.- PSICOMETRIA DOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

9.2.1.- HSPSC (Questionário Hospitalar Cultura de Segurança do Doente) 

Como vimos anteriormente, o HSPSC (Sorra e Nieva, 2004) é um instrumento com 12 

dimensões e 42 itens, avaliado cada um com uma escala de 0 a 5. Este instrumento, 

porque é multidimensional, não pressupõe um valor global, mas antes 12 resultados 

obtidos para cada dimensão. 
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Com base nos 927 participantes no nosso estudo, procedemos ao estudo das suas 

caraterísticas psicométricas.  

Da observação das médias e dos respetivos desvios-padrão (dp) podemos concluir 

pela existência de uma relativa centralidade dos dados (quadro 16). A média dos itens 

varia entre 2.39 (a16 – Os profissionais não se preocupam, se os erros que cometem 

são registados no seu processo pessoal) e 4.09 (a1- Neste serviço/unidade os 

profissionais entreajudam-se) e os desvios-padrão situam-se entre 0.696 (a1) e 1.220 

(a7- Dispomos de mais profissionais temporários na prestação de cuidados, do que 

seria desejável). 

 

Quadro 16 – Médias e dp na totalidade das dimensões e itens da CSD 

 

Dimensão/Item min máx média dp 

D1 Trabalho/Cooperação entre unidades 4 20 12.77 2.566 

a24 1 5 2.83 0.956 

a26 1 5 3.16 0.842 

a28 1 5 3.56 0.809 

a32 1 5 3.22 0.812 

D2 Trabalho em equipe nas unidades 4 20 15.07 2,411 

a1 1 5 4.09 0.696 

a3 1 5 3.91 0.757 

a4 1 5 3.89 0.767 

a11 1 5 3.19 1.138 

D3 Passagens de turno/ Transiçoes 4 20 14.02 2.729 

a25 1 5 3.36 0.975 

a27 1 5 3.57 0.970 

a29 1 5 3.40 0.819 

a33 1 5 3.70 0.894 

D4 Frequência da notificação de EA´s 3 15 8.44 3..046 

b7 1 5 2.77 1.115 

b8 1 5 2.73 1.037 

b9 1 5 2.94 1.109 

D5 Resposta não punitiva ao erro 3 15 7.86 2.193 

a8 1 5 2.76 1.043 

a12 1 5 2.71 0.945 

a16 1 5 2.39 0.923 

D6 Comunicação aberta 3 15 10.06 2.161 

b2 1 5 3.66 0.871 

b4 1 5 2.96 0.969 

b6 1 5 3.45 0.890 

D7 Comunicação e Feedback sobre o erro 3 15 9.94 2.377 

b1 1 5 2.99 1.057 

b3 1 5 3.36 0.985 

b5 1 5 3.59 0.926 

D8 Aprendizagem organizacional/Melhoria contínua 3 15 10.87 2.083 

a6 1 5 3.85 0.873 

a9 1 5 3.35 0.863 

a13 1 5 3.66 0.852 
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D9 Expetativas das chefias e promoção da SD 4 20 13.86 3.103 

a19 1 5 3.22 1.070 

a20 1 5 3.46 0.984 

a21 1 5 3.30 0.969 

a22 1 5 3.88 0.923 

D10 Apoio da Gestão/Direção à SD 3 15 8.42 2.328 

a23 1 5 2.77 0.982 

a30 1 5 
2.92 0.920 

a31 1 5 2.74 0.948 

D11 Efectivos/Recursos Humanos 4 20 11.64 2.963 

a2 1 5 2.96 1.129 

a5 1 5 2.77 1.121 

a7 1 5 3.44 1.220 

a14 1 5 2.48 1.107 

D12 Perceção geral sobre SD 4 20 13.17 3.040 

a10 1 5 3.42 1.121 

a15 1 5 3.22 1.119 

a17 1 5 3.27 1.027 

a18 1 5 3.28 0.833 

 

O coeficiente alfha de Cronbach para a totalidade dos itens foi de .923 e o coeficiente 

split-half .827. 

Relativamente à consistência interna de cada um dos fatores, os valores (tabela 8) 

variam entre .92 (D4-Frequência de notificação de EA´s) e .54 (D11-Efetivos/recursos 

humanos). Ainda que este último fator (D11), apresente um valor questionável, 

podemos considerar os coeficientes adequados e aceitáveis (>.60) (Pestana & 

Gageiro, 2005).  

 

Tabela 8 – Alfa de Cronbach dimensões da CSD 
 

  
nºitens 

alfa cronbach 

(α) 

D1 Trabalho/Cooperação entre unidades 4 .74 

D2 Trabalho em equipe nas unidades 4 .66 

D3 Passagens de turno/ Transições 4 .73 

D4 Frequência de notificação de EA´s 3 .92 

D5 Resposta não punitiva ao erro 3        .62 

D6 Comunicação aberta 3 .70 

D7 Comunicação e Feedback sobre o erro 3 .72 

D8 Aprendizagem organizacional e melhoria contínua 3 .73 

D9 Expetativas das chefias e promoção da SD 4 .79 

D10 Apoio da Gestão/Direção à SD 3 .75 

D11 Efectivos/Recursos Humanos 4 .54 

D12 Perceção geral sobre SD 4 .72 

 

Quando comparada a consistência interna de cada sub-escala, com os resultados 

obtidos no estudo original (Sierra & Nova, 2004), em alguns internacionais (Saturno, 
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2008; Smith, 2008) e nos estudos nacionais (Fernandes, 2009; DGS, 2011), 

observamos que (tabela 9): 

- todos coincidem na dimensão com menor coeficiente – D11(Efectivos/Recursos 

Humanos) ;  

- em todos, o fator D4 (Frequência de notificação de EA´s) surge com o alfha de 

Cronbach mais elevado. 

 

Tabela 9 – Comparação dos alfas de Cronbach/estudos nacionais e internacionais 

 

Dimensão USA Holanda Espanha  
Fernandes 

2009 
Nacional 

2011 
Estudo 

D1  .80 .59 .73 .73 .68 .74 

D2  .83 .66 .82 .58 .76 .66 

D3  .80 .68 .74 .71 .75 .73 

D4  .84 .79 .88 .89 .93 .92 

D5  .79 .69 .65 .52 .59 .62 

D6  .72 .72 .66 .65 .76 .70 

D7  .78 .75 .73 .69 .79 .72 

D8  .76 .57 .68 .62 .71 .73 

D9  .75 .70 .84 .74 .81 .79 

D10  .83 .68 .81 .79 .83 .75 

D11  .63 .49 .64 .47 .46 .54 

D12  .74 .62 .65 .60 .73 .72 

 

Procedemos à elaboração de uma matriz de correlações entre todas as dimensões do 

HSPSC (tabela 10) e entre estas e o grau de segurança do doente atribuído aos 

respetivos serviços (GSD). Com excepção das baixas correlações que D11 (Efectivos/ 

Recursos Humanos) apresenta com D4 (Frequência de notificação de EA´s) (r=.122) e 

com D7 (Comunicação e Feedback sobre o erro) (r=.179) e a evidenciada entre D4 e 

D2 (Trabalho em equipe nas unidades) (.164), as correlações são na generalidade 

moderadas, indicando que os vários fatores são sensíveis a diferentes aspetos do 

mesmo construto.  

 

Tabela 10 – Matriz de correlações das dimensões da CSD e GSD 

 GSD D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

D1 .432                       

D2 .406 .430           

D3 .416 .578 .376          

D4 .294 .315 .164 .179         

D5 .259 .252 .221 .240 .152        

D6 .397 .401 .420 .445 .243 .325       

D7 .441 .447 .411 .407 .424 .232 .586      

D8 .547 .422 .519 .404 .357 .303 .487 .550     

D9 .444 .435 .411 .340 .259 .288 .473 .470 .501    

D10 .469 .515 .344 .372 .277 .231 .318 .368 .450 .389   

D11 .420 .281 .279 .249 .122 .429 .275 .179 .291 .329 .353  
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D12 .652 .396 .384 .405 .296 .337 .366 .417 .533 .450 .454 .475 

Todas as correlações são significativas para p<0.001  

 

Os dados obtidos, asseguram-nos uma apreciável consistência interna e consequente 

eficiência psicométrica do HSPSC quando aplicado a esta população.  

 

9.2.2 - DSE (Questionário Dotação Segura de Enfermeiros) 

A reapreciação das caraterísticas psicométricas do DSE , agora aplicado a uma 

população mais alargada, confirma os resultados obtidos no estudo prévio. 

Mantém-se  uma considerável centralidade na distribuição dos dados (quadro 17).  

 

Quadro 17 – Médias e desvios-padrão das dimensões e itens da DSE 

 

Dimensão/Item min máx média dp 

DS1 Apoio institucional à Enfermagem 5 25 12.65 3.42 

e3 1 5 2.41 0.96 

e4 1 5 2.65 1.01 

e9 1 5 2.07 0.98 

f3 1 5 2.59 0.86 

f8 1 5 2.95 0.91 

DS2 Ambiente relacional e autonomia 6 30 20.19 3.36 

f4 1 5 2.79 0.89 

f10 1 5 3.43 0.78 

f11 1 5 3.40 0.93 

f15 1 5 3.42 0.80 

f16 1 5 3.36 0.78 

f19 1 5 2.74 1.03 

DS3 Caraterísticas dos doentes/Carga laboral  4 20 9.67 2.63 

f13 1 5 2.32 0.92 

f14 1 5 2.35 0.99 

f18 1 5 2.27 0.86 

f20 1 5 2.74 1.03 

DS4 Equilíbrio de competências / Supervisão Cuidados 4 20 12.65 2.95 

e1 1 5 3.20 1.11 

e2 1 5 3.06 1.05 

f6 1 5 3.40 0.98 

f7 1 5 3.00 0.95 

DS5 Segurança no trabalho 5 25 14.59 3.50 

e6 1 5 2.75 0.93 

e7 1 5 2.91 1.11 

e10 1 5 2.64 1.14 

e13 1 5 3.00 0.96 

f12 1 5 3.30 1.19 

DS6 Formação continuada 3 15 10.69 1.84 

f1 1 5 3.42 0.84 

f2 1 5 3.14 0.93 

f5 1 5 4.12 0.72 

 



184 
 

O índice da consistência interna (Alfa de Cronbach) (tabela 11), apesar de pequenas 

variações, surge com valores praticamente sobreponíveis aos apurados anteriormente, 

resultando uma leitura similar. 

 

Tabela 11 – Alfa de Cronbach das dimensões qualitativas da DSE 

 

 
nºitens 

alfa 
cronbach  

DS1 Apoio institucional à Enfermagem 5 .77 

DS2 Ambiente relacional e autonomia 6 .73 

DS3 Caraterísticas dos doentes/Carga laboral  4 .64 

DS4 Equilíbrio de competências / Supervisão Cuidados 4 .69 

DS5 Condições Segurança no trabalho 5 .67 

DS6 Formação continuada 3 .58 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (tabela 12) de cada uma das variáveis com 

todas as outras, à semelhança do observado anteriormente, apresenta em regra 

valores superiores a .200 (correlações tendencialmente moderadas), com exceção da 

baixa (r=.084) correlação entre DS3 (Caraterísticas doentes/Carga laboral) e DS6 

(Formação continuada). 

 

Tabela 12 – Matriz de correlações das dimensões qualitativas da DSE 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem 
r           

p           

DS2 Ambiente relacional e autonomia 
r .478**         

p .000         

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral 
r .298** .249**       

p .000 .000       

DS4 Equilíbrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

r .583** .552** .213**     

p .000 .000 .000     

DS5 Segurança no trabalho 
r .566** .559** .332** .513**   

p .000 .000 .000 .000   

DS6 Formação continuada 
r .257** .378** .084* .331** .232** 

p .000 .000 .011 .000 .000 

** significativa para p<.001; *significativa para p<.05 

Os dados relativos ao calculo da dimensão quantitativa da DSE são conforme a tabela 

13. A taxa de utilização de horas de cuidados de enfermagem necessárias (TxHCN) é 

em média de 73% (m=0.73; dp=0.32). Por sua vez o índice de “deficite de equivalente 

a templo completo” (IndETC) apresenta média de 0.13 (dp=0.42). 
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Tabela 13 – Média e dp das dimensões quantitativas da DSE 

 

 n min máx média dp 

nºEnf 397 (42,8%)    1.00 80.00 21.08 11.27 

EN 399 (43,0%) 1.00 152.00 28.90 19.62 

HCN/d 306 (33,0%) 2.85 15.14 6.65 3.36 

HCF/d 304 (32,8%) 0.89 20.39 5.13 4.52 

HCN - HCF 305 (32,8%) -5.25 8.97 1.49 2.16 

TxHCN 306 (32,8%) 0.20 1.74 0.73 0.32 

Deficit ETC 397 (42,8%)    -17.00 75.00 7.96 11.83 

IndiceETC 397 (42,8%)    -2.35 0.75 0.13 0.42 

HCF/At Urgência 54   (6,0%) 0.38 1.44 0.85 0.24 

 

No que se refere à relação entre a dimensão quantitativa e as variáveis qualitativas da 

DSE, importa relembrar que a matriz é elaborada a partir de uma população mais 

reduzida: n=306 no caso da TxHCN; n=397 para o IndETC.  

TxHCN e o IndETC apenas se correlacionam de forma estatisticamente significativa 

(p<.001) com a DS3 (Caraterísticas doentes/Carga laboral) (tabela 14). Esta 

concordância entre os dois indicadores é o resultado esperado. 

 

Tabela 14 – Matriz correlações dimensões qualitativas e quantitativas da DSE 

 

 TxHCN IndETC 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem 
r .003 -.057 

p .957 .263 

DS2 Ambiente relacional e autonomia 
r .100 -.093 

p .086 .068 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral 
r .236** -.176** 

p .000 .001 

DS4 Equilíbrio Competências/Supervisão Cuidados 
r .059 -.042 

p .309 .466 

DS5 Segurança no trabalho 
r .071 -.066 

p .222 .192 

DS6 Formação continuada 
r .052 -.021 

p .374 .686 

** Correlações significativas para p<.001        

 

9.2.3.- Escala de Satisfação Geral no Trabalho 

Ainda que os valores da média observados nesta fase sejam ligeiramente mais 

elevados (tabela 15), eles são em tudo semelhantes aos observados no estudo prévio.  

Também o estudo psicométrico deste momento é sobreponível ao anterior (sub-

capitulo 7.6), mantendo indicadores de boa consistência interna e de validade de 

construto e de conteúdo. Continua a observar-se robustez no alfha de Cronbach quer 

para o total da escala (.85) quer excluindo cada um dos itens.  
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Tabela 15 – Média e dp da SGT e respetivos itens 

 

Dimensão/Item min máx média dp 

SGT (Satisfação geral  no trabalho) 5 25 16.92 3.52 
e5 1 5 3.50 0.86 

e8 1 5 3.46 0.85 

e11 1 5 2.97 0.98 

e12 1 5 2.84 1.00 

e14 1 5 4.16 0.77 

 

Tabela 16 –Indice de consistência interna da SGT 

 

  nºitens 
 Alpha 

Cronbach     
(s/ item) 

SGT Satisfação Geral no Trabalho  5 .85 

 média       
(s/ item) 

R/Item-
total  

 (s/ item) 

 Alpha 
Cronbach     
(s/ item) 

e5 Tenho orgulho trabalhar no meu hospital  13.43 .729 .80 

e8 O meu hospital é um bom lugar para trabalhar 13.46 .747 .79 

e11 Trabalhar no meu hospital é como fazer parte de uma grande 
família 

13.95 .671 .81 

e12 A moral e a motivação no meu serviço são elevadas. 14.09 .636 .82 

e14 Gosto do meu trabalho 12.77 .505 .85 

 

Permanecem, igualmente, os valores moderados ou altos nas correlações item-total 

sem item e as correlações bivariadas entre itens (tabelas 16 e 17), confirmando a 

eficiência psicométrica, já antecipada, desta escala (SGT – Satisfação geral no 

trabalho) 

 

Tabela 17 – Matriz de correlações entre itens da SGT 

 

 se5 se8 se11 se12 

e8 .730    

e11 .594 .590   

e12 .514 .550 .584  

e14 .466 .476 .360 .391 

 

9.2.4.- Questionário Perceção do Risco Clínico  

Algo análogo, aos resto dos instrumentos, se verifica  entre os resultados do estudo 

prévio e os observados nesta fase. De fato, os dados obtidos, conforme quadro 18,  

são sobreponíveis aos obtidos anteriormente. Relembrando a utilização da escala 

como unidimensional, as correlações de cada item com o total da escala (item-total) 

são moderadas ou altas (min=.279; max=.731) e o coeficiente de consistência interna 

para o total ou excluindo cada um dos itens permanece elevado (>.80). 
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Quadro 18 – Consistência interna: estudo final dos itens da PRC 

 

item n min máx média dp 
Correlação 
Item-total 

Alfa 
cronbach 

(s/item) 

g1 914 1 10 4.37 2,534 .363 .922 

g2 910 1 10 4.40 2,514 .393 .922 

g3 914 1 10 6.36 2,432 .625 .917 

g4 907 1 10 6.55 2,182 .705 .915 

g5 911 1 10 6.33 2,037 .731 .915 

g6 913 1 10 6.88 2,005 .688 .916 

g7 916 1 10 7.43 1,951 .688 .916 

g8 917 1 10 6.63 2,048 .664 .916 

g9 916 1 10 5.69 2,104 .669 .916 

g10 910 1 10 7.87 1,808 .636 .917 

g11 915 1 10 7.43 1,810 .672 .917 

g12 914 1 10 7.51 1,656 .722 .916 

g13 909 1 10 7.68 1,918 .634 .917 

g14 912 1 10 6.40 2,573 .634 .917 

g15 908 1 10 7.13 2,086 .659 .916 

g16 913 1 10 8.16 1,831 .648 .917 

g17 915 1 10 8.29 1,654 .661 .917 

g18 914 1 10 6.60 2,422 .611 .917 

g19 912 1 10 6.40 2,109 .691 .916 

g20 913 1 10 6.73 2,561 .279 .924 

g21 911 1 10 6.03 2,582 .348 .923 

g22 916 1 10 5.79 2,781 .364 .923 

g23 914 1 10 6.67 2,549 .298 .924 

 

 

9.3.-DA CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE 

 

Para a análise descritiva e interpretação dos resultados, seguindo as indicações dos 

autores do HSPSC (Sorra e Nieva, 2004), considerámos como principal indicador de 

análise a percentagem de respostas positivas combinadas (prepe), para cada uma das 

dimensões e dos respetivos itens. 

Dos 42 itens, indicadores da cultura de segurança do doente, apenas 4 (a1, a3, a4, 

a22), apresentam um nível muito bom, evidenciando um prepe ≥ 75% (gráfico 5). A 

“ajuda entre profissionais nos respetivos serviços/unidades” (a1) surge como o 

indicador mais forte da CSD (prepe=88%). No intervalo entre 50% e 75%, 

configurando-se como “oportunidade de melhoria”, localizam-se 14 itens. Nestes 

destacam-se, o item a6 que, com score de 73%, se situa muito próximo do nível muito 

bom e, de forma menos positiva, os itens a10, a11, a25, a29 e b6 que, com prepe 

inferior a 55%, se localizam muito próximo do limite negativo. 
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Os restantes 24 itens (a2, a5, a8, a9, a12, a14, a15, a16, a17,a18,a19, a21, a23, a24, 

a26, a30, a31, a32, b1, b4, b5, b7, b8, b9) apresentam-se como indicadores 

“críticos/problemáticos”, ao evidenciarem um percentual positivo inferior a 50%. 

Salientam-se como indicadores mais críticos, o fato dos profissionais estarem 

“preocupados se os erros que cometem são registados no seu processo pessoal” 

(a16) (prepe=12%) e o sentimento que possuem que “quando um evento/ocorrência é 

notificado, parece que é a pessoa que está a ser alvo da atenção e não o problema 

por si” (a12) (prepe=22%). 

 
Gráfico 5 – Diagrama de dispersão dos itens da CSD em função do prepe 
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Os resultados globalmente negativos, constatados para os itens, traduzem-se, 

necessariamente, num quadro igualmente negativo quando analisamos o prepe por 

dimensão (gráfico 6). Com efeito, das doze dimensões da CSD oito apresentam-se 

críticas/problemáticas com prepe<50% (D1, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12). Além 

disso, das restantes 4 dimensões, nenhuma aparece como aspeto “forte”, ou seja, com 

prepe>75%, apesar do “trabalho/cooperação em equipa nas unidades” (D2) 

apresentar um score (prepe=73%) próximo desse nível.  

A “resposta não punitiva ao erro” (D5) é, o fator mais crítico (prepe=20%) da CSD, 

logo seguido do “apoio da gestão/direção à SD” (D10) (prepe=24%) e da “frequência 

de notificação de EA´s” (D4) (prepe=28%). 

Discrepâncias significativas entre prepe de itens de uma mesma dimensão são 

observáveis no gráfico 7.  

Por exemplo, o item a28 (“é frequentemente desagradável trabalhar com profissionais 

de outros serviços/unidades”), com 58%, contrasta com os restantes itens (a24, a26, 
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a32), relativos ao “trabalho/cooperação entre unidades” (D1), que se apresentam 

como indicadores críticos da CSD, ao evidenciarem, respetivamente, 26%, 39% e 

40%. 

 

Gráfico 6 – Percentual de respostas positivas nas dimensões da CSD 
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Quanto à “comunicação aberta” (D6), o item b2 (“os profissionais falam livremente se 

verificarem que algo afeta negativamente os cuidados para com o doente”), com 

prepe=65%, diferencia-se substantivamente de b4 com prepe=30% e de b6 com 

prepe=51%.  

Outro exemplo, de divergência, observa-se na “aprendizagem organizacional e 

melhoria contínua” (D8), onde o item a9 (“no meu serviço/unidade, os erros conduzem 

a mudanças positivas”) surge como um indicador “crítico/problemático” (49%), 

contrastando com os outros dois itens (a6 e a13) que, apesar de se enquadrarem 

naquilo que classificámos de “oportunidade de melhoria”, apresentam elevado valor de 

prepe, respetivamente 73% e 67%. 

Por último, na dimensão “expetativas das chefias e promoção da SD” (D9), salienta-se 

a disparidade entre a22 (“o meu superior hierárquico dá atenção aos problemas 

relacionados com a segurança do doente que ocorrem repetidamente”37) e os 

restantes itens (a19, a20, a21). Esta diferença destaca, sobretudo, porque o primeiro 

(a22) se apresenta como um indicador da CSD de nível muito bom (prepe=75%), 

enquanto a19 (47%) e a21 (48%) surgem como críticos/problemáticos. 

 
 

 
 

                                                        

 
37

 Por se tratar de um item apresentado no questionário de forma invertida (reverse-worded), para melhor 
interpretação, surge aqui redigido com eliminação da inversão. 
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Gráfico 7 – Resultados das dimensões da CSD e respetivos itens 
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Quando desafiados a atribuir um grau à segurança do doente no seu serviço/unidade, 

5.8% dos participantes não o fez, 42.7% admitem ser “aceitável”, 10.3% consideram-

na “muito fraca/fraca” e 41.1% classificam a SD como “muito boa/excelente” (gráfico 

8).  

 

Gráfico 8 – Classificação da segurança do doente nos respetivos serviços 
 

3,9

37,2

42,7

8,8

1,5

5,8

ExcelenteMuito BoaAceitávelFracaMuito Fracan/

respondeu

 

Esta avaliação difere pouco entre tipologias de hospitais, sobressaindo, no entanto, o 

fato dos hospitais centrais serem os únicos, nesta variável de item único (GSD), a 

apresentar um prepe positivo (>50%),  já que 51.5% dos seus enfermeiros classificam 

a segurança do doente, nos respetivos serviços, como “muito boa” (46.1%) ou 

“excelente” (5.4%). Este dado destaca-se, ainda mais, porque representa uma 

diferença de 12.9 pontos percentuais face aos 38.6% observados nos hospitais 

universitários, sendo este o tipo de instituição onde os enfermeiros classificam menos 

bem a SD nos seus serviços. 

Não se observam divergências muito relevantes segundo o setor empresarial. 

Contudo, pese embora a percentagem de profissionais do setor privado que 

classificam a SD como “muito fraca/fraca” seja menor (6.3%), globalmente revelam-se 

mais moderados do que os do setor público. Com efeito, a maioria (56.3%) considera-

a “aceitável” e somente 37.4% a classifica como “muito boa/excelente”.  

 

Gráfico 9 – Classificação da segurança do doente em geral e por tipo de hospital 
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No que respeita ao GSD atribuído pelas diferentes categorias profissionais, regista-se 

uma convergência de dados (gráfico 10). Ainda assim, é a categoria profissional de 

início de carreira (Enfermeiro) a atribuir uma classificação mais moderada, com 

prepe=40.4% e 12.5% a qualificar a SD como “fraca/muito fraca” . 

 

Gráfico 10 – Classificaçao da segurança do doente por categoria profissional 
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A graduação atribuída à SD no serviço/unidade pelos diferentes grupos etários é 

conforme o gráfico 11. Com respostas muito similares, nota-se ainda assim, uma 

classificação moderadamente menos negativa nos grupos etários mais elevados: “40-

49 anos” e “ >50 anos”. 

 

Gráfico 11 – Classificação da segurança do doentes por grupo etátio 
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No gráfico 12 apresentamos as percentagens de enfermeiros em função do nº de EA´s 

notificados no último ano. Verificamos que uma expressiva maioria (81.6%) não 

efetuou qualquer notificação durante este período, 13.7% participou “1 a 2” e uma 

minoria (4.7%) participou 3 ou mais eventos/ocorrências nos últimos 12 meses.  
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Quando analisados por hospital (gráfico 13),os dados confirmam que a grande maioria 

dos participantes no estudo, independentemente do tipo de instituição a que 

pertencem, não notificou ou procedeu a qualquer relatório nos últimos 12 meses. 

 

Gráfico 12 – % de respondentes em função do nº EA´s notificados no último ano 
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Ainda assim, destacam-se os hospitais do tipo universitário que contrastam, com os 

restantes, com um valor ligeiramente superior na categoria “nenhum” (90.3%) e inferior 

na categoria “1 a 2” (6.9%). 

Com gráficos praticamente sobreponíveis, o setor privado evidencia ligeira diferença 

na percentagem de profissionais que notificaram pelo menos 1 EA quando comparado 

com o setor público: 25.5% contra 17.4%. 

 

 

Gráfico 13 - % segundo o nº EA´s notificados no último ano, por hospital e setor  
 

0

25

50

75

100

Global Hospital

Universitário

Hospital

Central

Hospital

Distrital

Outro Sector

Público

Sector

Privado

nenhum 1 a 2 3 a 5 6 a 10 > 10 

 

 

 



194 
 

9.4.- DA DOTAÇÃO SEGURA EM ENFERMAGEM 

 

Os valores médios obtidos para as diferentes dimensões qualitativas da DSE são os 

apresentados nos gráfico 14.  

A “Formação continuada” (DS6) apresenta-se como o aspeto, da dotação segura em 

enfermagem, com valor médio mais elevado, logo seguido do “Ambiente relacional e 

autonomia profissional” (DS2) e do “Equilíbrio de competências e supervisão de 

cuidados” (DS4). O “Apoio institucional à enfermagem” (DS1) e “Caraterísticas do 

doente/carga laboral” (DS3) surgem como os dois fatores com média mais baixa, 

sendo esta última a única dimensão com apreciação verdadeiramente negativa ao 

localizar-se na metade inferior da escala. 

 
Gráfico 14 – Valor médio39 nas dimensões qualitativas da DSE 
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A interpretação pormenorizadas dos resultados das médias, segundo os itens de cada 

fator (quadro 19), permite destacar como indicadores mais positivos: 

- (f5) “Invisto na minha formação e na melhoria do meu desempenho” (m=4.012; 

dp=0.72) e (f1)  “Estudo e analiso, dentro ou fora do serviço, os casos clínicos que me 

são distribuídos” (m=3,42;dp=0.84), pertencentes à “Formação continuada” (DS6); 

- (f19) “Existem comportamento disruptivos entre profissionais clínicos” (rw) 

(m=3,79;dp=0.93), (f10) “Tenho disponíveis e acessíveis as informações necessárias 

para as decisões diagnósticas e terapêuticas” (m=3.43;dp=0.78), (f15) “Existe 

envolvimento e autonomia dos enfermeiros na definição do seu ambiente de trabalho” 

                                                        

 
39

Como as dimensões têm um nº diferente de itens, as médias foram convertidas proporcionalmente, para 
possibilitar a comparação gráfica   
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(m=3.42;dp=0.80) e (f11) “Nas situações de emergência médica ou dúvida clínica vital 

tenho facilidade de apoio médico” (m=3.30;dp=0.93), todos indicadores do “Ambiente 

relacional e autonomia profissional” (DS2); 

- (f6) “Em cada turno, o apoio por parte de enfermeiros especializados ou mais 

experientes encontra-se facilmente à disposição dos menos experientes e versados” 

(m=3.40;dp=0.98), item pertencente ao “Equilíbrio de competências/supervisão de 

cuidados” (DS4); 

Com médias baixas, apresentando uma leitura negativa, surgem: 

- (e9) “O esforço e a perícia da enfermagem não são adequadamente reconhecidos, 

medidos e compensados” (rw) (m=2.07;dp=0.98); (e3) “O meu hospital lida 

construtivamente com os problemas pessoais e motiva-nos” (m=2.41;dp=0.96), ambos 

relacionados com o “Apoio institucional à enfermagem” (DS1); 

-  (f13) “Altos níveis de cargas de trabalho são comuns no meu serviço/unidade” 

(m=2.32;dp=0.92), (f14) “No meu serviço, existem influxos súbitos de doentes com 

elevado grau de dependência” (rw) (m=2.35;dp=0.99) e (f18) “No meu serviço existe 

uma enorme diversidade, frequência e complexidade de cuidados e intervenções de 

enfermagem requeridos pelos doentes” (rw) (m=2.27;dp=0.86). Estes três indicadores 

pertencem à dimensão “Caraterísticas dos doentes e carga laboral” (DS3)  

 

Quadro 19 – Médias e dp finais da totalidade das dimensões e itens da DSE 

 

Dimensão/Item min máx média dp 

DS1 Apoio institucional à Enfermagem         

se3 1 5 2.41 0.96 

se4 1 5 2.65 1.01 

se9 1 5 2.07 0.98 

sf3 1 5 2.59 0.86 

sf8 1 5 2.95 0.91 

DS2 Ambiente relacional e autonomia         

sf4 1 5 2.79 0.89 

sf10 1 5 3.43 0.78 

sf11 1 5 3.40 0.93 

sf15 1 5 3.42 0.80 

sf16 1 5 3.36 0.78 

sf20 1 5 3.79 0.93 

DS3 Caraterísticas dos doentes/Carga laboral          

sf13 1 5 2.32 0.92 

sf14 1 5 2.35 0.99 

sf18 1 5 2.27 0.86 

sf20 1 5 2.74 1.03 

DS4 Equilíbrio de competências / Supervisão Cuidados         

se1 1 5 3.20 1.11 

se2 1 5 3.06 1.05 

sf6 1 5 3.40 0.98 
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sf7 1 5 3.00 0.95 

DS5 Segurança no trabalho         

se6 1 5 2.75 0.93 

se7 1 5 2.91 1.11 

se10 1 5 2.64 1.14 

se13 1 5 3.00 0.96 

sf12 1 5 3.30 1.19 

DS6 Formação continuada         

sf1 1 5 3.42 0.84 

sf2 1 5 3.14 0.93 

sf5 1 5 4.12 0.72 

 

A categoria “Hospital universitário” possui as médias mais baixas em todos os fatores 

(quadro 20) e, por sua vez, os “hospitais centrais” congregam quatro das médias mais 

elevadas (DS2; DS3; DS4, DS6). Os valores mais elevados nas outras duas 

dimensões (DS1; DS5), pertencem a categoria de instituição hospitalar que não 

universitário, central ou distrital. 

 

Quadro 20 – Médias e dp das dimensões da DSE em função do tipo de hospital 

 

 
Hospital 

Universitário 
Hospital   
Central 

Hospital 
Distrital 

Outro 

 media dp media dp media dp media dp 

DS1 Apoio Institucional à 
Enfermagem 

11.43 3.290 13.14 3.061 12.72 3.401 14.16 3.515 

DS2 Ambiente relacional e 
autonomia 

19.60 3.537 20.58 3.167 20.27 3.320 20.46 3.373 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga 
laboral 

9.0 2.667 10.14 2.560 9.2 2.549 10.04 2.681 

DS4 Equílibrio Competências 
/Supervisão  Cuidados 

12.25 3.080 13.26 2.781 12.43 2.910 13.26 2.917 

DS5 Segurança no trabalho 13.50 3.351 15.07 3.368 14.58 3.503 15.94 3.356 

DS6 Formação continuada 10.56 1.793 10.90 1.736 10.63 1.967 10.88 1.542 

 

Relativamente à dimensão estritamente quantitativa da DSE, temos uma taxa média 

de fornecimento de horas de cuidados de enfermagem necessárias de 73% e em 

média 13% no deficite de ETC (quadro 21). A TxHCN é maior nos hospitais centrais, 

onde a taxa de fornecimento de HCN ronda os 85% do nº de horas efetivamente 

necessárias. Com um valor algo inferior, surgem os hospitais universitários e a 

categoria “outro”, apresentando respetivamente 60% e 59% de TxHCN. Importa 

salientar que em qualquer uma das categoria, as taxas apresentadas significam um 

déficite face às horas de cuidados necessárias. 
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Os dados relativos ao déficite de ETC, corroboram as taxas de utilização de HCN, ao 

evidenciarem uma taxa mais elevada nos hospitais do tipo universitário onde faltam 

em média 22% de ETC. Com um valor médio de 8%, os hospitais centrais surgem 

como os menos deficitários em ETC. 

 

Quadro 21 – Médias e dp da TxHCN e IndETC em função do tipo de hospital 
 

 
Hospital 

Universitário 
Hospital 
Central 

Hospital 
Distrital 

Outro Global 

 media dp media dp media dp media dp media dp 

Taxa de utilização 
HCN (TxHCN) 

0.60 0.177 0.85 0.257 0.59 0.278 0.77 0.353 0.73 0.317 

Índice de deficit de 
ETC (IndETC) 

0.22 0.418 0.08 0.311 0.21 0.396 0.10 0.443 0.13 0.415 

 

Segundo a tipologia de serviço (quadro 22) as medicinas (49%) e as unidades de 

cuidados continuados (44%) aparecem com os valores médios, de fornecimento de 

HCN, mais baixos. Em contrapartida as UCI´s e a categoria “outros” (ginecologia, 

obstetrícia, ORL/oftalmologia, medicina física e reabilitação, cuidados paliativos) 

apresentam uma taxa de fornecimento de HCN ligeiramente superior ao nº de horas 

de cuidados efectivamente necessárias, respetivamente 107% e 103%. 

 

Quadro 22 – Médias da TxHCN segundo o tipo de serviço 
 

  HCN/di HCF/di (HCN-HCF) TxUtil 

Geral 6.65 5.13 1.49 0.73 

Medicina 6.33 3.13 3.20 0.49 

Cirurgia 5.19 4.31 0.88 0.83 

Ortopedia 5.46 3.55 1.91 0.65 

Cuidados Intensivos 15.14 16.20 -1.06 1.07 

Cuidados Continuados 4.41 1.95 2.46 0.44 

Pneumologia 5.14 3.51 1.63 0.69 

Outros 4.13 4.24 -0.11 1.03 

 

9.5.-DA SATISFAÇÃO GERAL NO TRABALHO 

 

Os valores médios, a amplitude e o desvio padrão da satisfação geral no trabalho 

(SGT) são os constantes do quadro 23. Com um valor médio positivo para todos os 

itens, “Gosto do meu trabalho” (e14) é o indicador com o valor mais elevado 

(m=4.16;dp=0.771), e “A moral e motivação no meu serviço são elevadas”(e12) surge 

como o menos positivo (m=2.84;dp=1.000). 

 

Quadro 23 – Médias, amplitudes e dp na SGT e respetivos itens 
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 n min max média dp 

ST - Satisfação geral no trabalho 919 5 25 16.92 3.523 

e5 Tenho orgulho em trabalhar no meu hospital 921 1 5 3.50 0.862 

e8 O meu hospital é um bom lugar para trabalhar 922 1 5 3.46 0.847 

e11 Trabalhar no meu hospital é como fazer parte de uma  
       grande família 

922 1 5 2.98 0.975 

e12 A moral e a motivação no meu serviço são elevadas 923 1 5 2.84 1.000 

e14 Gosto do meu trabalho 923 1 5 4.16 0.771 

 

Da análise dos dados da SGT, segundo as variáveis socioprofissionais (quadro 24) 

resulta: são os enfermeiros com idade superior ao 50 anos que revelam melhor SGT 

(m=17.54;dp=3.101); os profissionais das categorias hierárquicas superiores 

(Diretor/Supervisor/Chefe) apresentam níveis mais elevados de SGT (m=17.97; 

dp=3.097); quanto ao tempo de experiência na instituição, são os que aí trabalham há 

menos de 1 ano (m=18.40;dp=2.833) e há mais de 21 (m=17.55;dp=3.342) que 

apresentam os valores médios mais elevados; no que ao tipo de instituição diz 

respeito, são os enfermeiros dos hospitais centrais que demonstram melhor satisfação 

geral no trabalho (m=17.75;dp=2.961); é nos hospitais com menor numero de camas 

(<100) que os enfermeiros revelam melhor SGT (m=19.99;dp=3.509). 

 

Quadro 24 – Resultados da SGT segundo as variáveis sócio-profissionais 
 

 n min max média dp 

Grupo Etário      

< 29 anos 225 5 25 16.88 3.756 

30 - 39 anos 323 5 25 16.54 3.638 

40 - 49 anos 239 9 25 17.19 3.269 

> 50 anos 111 6 25 17.54 3.101 

Categoria Profissional      

Enf. Diretor/Supervisor/Chefe 38 11 25 17.97 3.097 

Enf. Especialista/Especializado 189 5 25 16.98 3.411 

Enf. Graduado 401 5 25 16.98 3.432 

Enfermeiro 287 5 25 16.66 3.769 

Tempo experiência na instituição      

<1 ano 47 14 25 18.40 2.833 

1 a 2 anos 59 5 25 16.29 4.102 

3 a 7 anos 201 5 24 16.30 3.696 

8 a 12 anos 202 5 25 16.76 3.499 

13 a 20 anos 237 5 25 17.00 3.383 

> 21 anos 158 6 25 17.55 3.342 
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Tipo Instituição      

Hospital Universitário 219 5 25 15.47 3.742 

Hospital Central 174 9 25 17.75 2.961 

Hospital Distrital 419 7 25 17.16 3.355 

Outro 103 5 25 17.56 3.764 

nº camas/Hospital      

< de 100 167 6 25 17.99 3.509 

100-300 246 5 25 16.78 3.416 

> 300 443 5 25 16.52 3.594 

 

9.6.- DA PERCEÇÃO GERAL DO RISCO CLÍNICO  

 

Quanto à análise da PRC, importa relembrar que o valor mais baixo supõe maior 

existência de risco e o valor mais alto é o mais desejado, significando menor risco. 

Assim, segundo as variáveis sócio-profissionais é nos hospitais do tipo universitário 

que os enfermeiros percepcionam maior existência de riscos clínicos (m=160.4; 

dp=27.94) e nos de menor dimensão (<100 camas) menor existência. 

São os profissionais pertencentes à categoria de enfermeiro (m=150.4;dp=32.67), com 

idade inferior a 29 anos (m=150.2;dp=31.67) e com tempo de experiência na 

instituição entre 1 a 2 anos (m=145.8;dp=27.97) que percepcionam maior existência 

de riscos clínicos. 

 

Quadro 25 – PRC segundo as variáveis sóco-profissionais 
 

 

 n min max média dp 

Grupo Etário      
< 29 anos 213 59 215 150.2 31.67 

30 - 39 anos 305 23 221 152.4 32.21 

40 - 49 anos 217 79 211 156.1 27.15 

> 50 anos 93 71 209 159.9 28.66 

Categoria Profissional      
Enf. Diretor/Supervisor/Chefe 33 71 207 160.8 28.61 

Enf. Especialista/Especializado 172 58 219 154.1 30.25 

Enf. Graduado 369 49 219 154.7 29.22 

Enfermeiro 270 23 221 150.4 32.67 

Tempo experiência na instituição      
<1 ano 46 90 215 161.5 27.97 

1 a 2 anos 54 59 214 145.8 36.06 

3 a 7 anos 190 49 210 148.,8 30.56 

8 a 12 anos 188 23 221 153.2 31.57 

13 a 20 anos 219 72 219 155.6 29.70 

> 21 anos 139 71 209 157.4 27.25 

Tipo Instituição      

Hospital Universitário 200 23 216 146.9 33.44 

Hospital Central 162 58 219 160.4 27.94 

Hospital Distrital 390 71 221 152.5 29.60 

Outro 94 72 212 159.4 29.03 
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nºcamas/hospital      

< de 100 155 89 211 160.2 26.37 

100-300 233 71 221 147.3 30.54 

> 300 407 23 219 154.0 31.49 

 

9.7.- DAS RECOMENDAÇÕES PARA MELHORAR A SD 

 

Ao pedido para exporem as três principais recomendações para melhorar a segurança 

do doente, acederam 394 participantes (43.2%). As recomendações, percepcionadas 

como indutoras da melhoria de segurança do doente, foram agrupadas por categorias. 

Com mais referências (gráfico 15) surgem: o aumento do nº de enfermeiros, com 160 

referências (41%); sugestões relacionadas com os espaços, materiais e equipamentos 

(31%); mais qualificação/formação continuada (24%); o aumento do nº de profissionais 

(18%); melhoria da informação e comunicação interdisciplinar (13%); relacionadas 

com os sistemas de informação e gestão de cuidados (9%); o reforço ou introdução de 

proteções individuais várias para os doentes (9%); politicas de motivação e 

valorização dos profissionais. Para além destas, houve uma grande variedade de 

recomendações em percentagem menos significativa, como se pode observar no 

gráfico 15.  

 

Gráfico 15 - % de enfermeiros em função das recomendações para melhorar a SD 
 

Recomendações para melhorar a Segurança do Doente                                                    
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Sistemas de informação e gestão de cuidados

Proteções individuais várias p/ doentes
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9.8.- A CSD, DSE, SGT E PRC EM FUNÇÃO DAS VARIÁVEIS SOCIO 

PROFISSIONAIS E INSTITUCIONAIS 

 

No estudo comparativo entre as diferentes categorias das variáveis socioprofissionais, 

para testar a igualdade de médias, apresentadas nas diferentes dimensões, 

recorremos prioritariamente a testes de significância não paramétricos (Kruskal-Wallis 

ou U Mann-Whitney), por não estarem preenchidas, na plenitude, as condições de 

aplicação40 dos testes paramétricos, em particular, porque os efectivos (n) dos grupos 

são muito diferentes. Quase sempre a relação, entre o número máximo e mínimo de 

observações em cada grupo, apresenta um coeficiente superior a 1.5, o que pode 

tornar questionável a homocedasticidade das variâncias. 

Pela importância para a investigação, perante a evidência de diferenças entre grupos, 

nos casos “Tipo de Instituição” e “Tipo de Serviço/Unidade”, para podermos proceder a 

comparações múltiplas (post-hoc test), procedemos à análise de variância (ANOVA-

Oneway)41, como medida confirmatória da existência ou não de disparidades com o 

teste não paramétrico similar. Na observância de sobreposição de resultados entre 

ANOVA e KW (Kruskal-Wallis), para comparar grupos dois a dois, procedemos ao 

teste Dunnett´s T3, quando não existiu homogeneidade de variâncias, e à prova de 

Tukey quando não se rejeitou a homogeneidade das variâncias. 

Regra geral, as variáveis possuem distribuição normal, segundo o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (com correção de Lilliefors). As raras situações, em que não se 

observou normalidade, porque se tratam de ligeiros desvios, foram por nós relevados, 

já que, tal como refere Poeschl (2006,p174), “um certo desvio não afeta 

consideravelmente os resultados”. 

 

9.8.1.- Idade e Grupo Etário 

Como podemos observar no quadro 26, as médias mais elevadas na maioria das 

dimensões (9) da CSD registam-se no grupo etário dos mais de 50 anos. É, também, 

este escalão que apresenta a média mais elevada na atribuição de grau de segurança 

do doente no respetivo serviço/unidade. 

O teste Kruskal-Wallis mostrou significância estatística para a diferença de médias, 

segundo os grupos etários, na frequência de notificação de EA´s (D4) (p=.008), na 

resposta não punitiva ao erro (D5) (p=.001), na aprendizagem organizacional/ melhoria 

                                                        

 
40

 Normalidade de distribuição dos dados, homogeneidade das variâncias, n>30, efectivos dos grupos 
pouco diferentes (Poeschl,2006; Maroco,….) 
41

 Segundo alguns autores os testes paramétricos são robustos mesmo quando as amostras violam as 
assunções de base (Poeschl,2006; Maroco,2003) 
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contínua (D8) (p=.015), no apoio da gestão/direcção à SD (D10) (p<.001) e os 

efectivos/recursos humanos (D11) (p<.001).  

Analisadas as correlações entre a idade e a CSD, através da correlação de Pearson, 

observamos que são significativas em 4 das 12 dimensões, ainda que se tratem de 

correlações “muito baixas”. Todas de valor positivo, permitem-nos crer que a 

frequência de notificação de EA´s (D4) (r=.094; p=.006), a resposta não punitiva ao 

erro (D5) (r=.091; p=.006), o apoio da gestão/direcção à SD (D10) (r=.119; p<.001) e 

os efectivos/recursos humanos (D11) (r=.168; p<.001) aumentem ou sejam melhor 

percepcionadas à medida que a idade aumenta. 

 

Quadro 26 – Médias e dp nas dimensões da CSD por grupo etário 

 

CSD 

< 29 anos 
(n=201) 

30-39      (n=290) 40-49       (n=193) 
> 50 anos  

(n=90) 
 

Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig 

D1  12.74 2.78 12.71 2.61 12.77 2.46 12.86 2.35   .899 

D2  15.00 2.46 15.01 2.49 15.29 2.39 14.86 2.18   .370 

D3  14.11 2.72 14.20 2.71 13.79 2.76 13.75 2.63   .236 

D4  8.35 2.91 8.16 3.09 8.52 3.09 9.34 3.05   .008 

D5  7.87 2.09 7.47 2.08 8.06 2.30 8.37 2.20   .001 

D6  10.13 2.14 9.86 2.15 10.10 2.15 10.41 2.26   .164 

D7  10.11 2.35 9.87 2.45 9.65 2.33 10.30 2.40   .580 

D8  11.05 1.82 10..60 2.19 10.92 2.14 11.19 2.11   .015 

D9  13.93 3.03 13.72 3.22 13.92 2.99 14.00 3.23   .836 

D10  8.48 2.28 8.04 2.27 8.55 2.31 9.20 2.41   .000 

D11  11.24 2.86 11.17 2.97 12.21 2.89 12.48 2.96   .000 

D12  13.39 3.07 13.00 3.09 13.27 3.07 13.08 2.81   .600 

GSD 3.33 0.78 3.32 0.82 3.42 0.72 3.38 0.70   .450 

 

São também os profissionais mais velhos a ter melhor perceção sobre o risco clínico, 

com os mais novos a apresentar a média mais baixa. A correlação entre a idade e a 

perceção do risco clínico é, ainda que baixa, significativa e de sentido positivo (r=.099; 

p=.004). As diferenças de médias para a PRC são significativas (p=.048).  

 

Quadro 27 – Médias e dp na PRC por grupo etário 
 

PRC 

< 29 anos 
(n=213) 

30-39      
(n=305) 

40-49      
(n=217) 

> 50 anos  
(n=93) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig 

150.23 31.67 152.41 32.21 156.12 27.15 159.92 28.66  .048 

 

Idêntica análise é possível reter quando analisada a satisfação geral no trabalho. O 

grupo etário com mais de 50 anos surge com o valor de média mais elevado (quadro 
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28). As diferenças de médias são, segundo a prova de Kruskal-Wallis, estatisticamente 

significativas (p=.046). Para além disso, também neste caso existe baixa correlação 

positiva da variável em estudo (SGT) com a idade (r=.084; p=.011). 

 

Quadro 28 – Médias e dp na SGT por grupo etário 
 

Satisf  
Geral    
Trabalh 

< 29 anos 
(n=225) 

30-39      
(n=323) 

40-49      
(n=239) 

> 50 anos  
(n=111) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig 

SGT 16.88 3.76 16.54 3.64 17.19 3.27 17.54 3.10   .046 

 

9.8.2.- Categoria Profissional 

As médias nas dimensões da cultura de segurança do doente são, sem excepção, 

mais elevadas no topo da carreira, categorias de enfermeiro chefe, supervisor e 

diretor. (quadro 29). As diferenças observadas, segundo o teste de Kruskall-Wallis, 

têm significado estatístico em 5 das 12 dimensões: Frequência de notificação de EA´s 

(D4) (p=.008); Resposta não punitiva ao erro (D5) (p=.003); Comunicação aberta (D6) 

(p=.002); Comunicação e feedback sobre o erro (D7) (p=.034); Efectivos recursos 

humanos (D11) (p=.001). 

Sem significado estatístico (p=.535) são as diferenças registadas no grau atribuído à 

segurança do doente, por cada categoria, nos respetivos serviços/unidades. 

 

Quadro 29 – Médias e dp nas dimensões da CSD por categoria profissional 

 

CSD 

Enfº Diretor / 
Supervisor / Chefe 

(n=35) 

Enfº 
Especialista 

(n=159) 

Enfº Graduado 
(n=338) 

Enfermeiro 
(n=255) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp  sig 

D1  13.03 2.39 12.75 2.67 12.80 2.50 12.68 2.62  .868 

D2  15.50 1.64 15.11 2.44 15.09 2.37 14.94 2.54  .564 

D3  14.68 2.63 14.00 2.84 13.93 2.73 14.03 2.68  .317 

D4  9.50 3.16 7.87 2.89 8.63 3.16 8.35 2.90  .008 

D5  9.26 2.60 7.74 2.41 7.84 2.11 7.77 2.04  .003 

D6  11.18 2.05 10.15 2.22 9.95 2.12 9.99 2.16  .002 

D7  10.84 1.76 9.65 2.46 9.87 2.42 10.08 2.31  .034 

D8  11.68 1.40 10.74 2.27 10.81 2.18 10.90 1.86  .089 

D9  14.34 3.51 13.87 3.33 13.76 3.02 13.91 3.02  .368 

D10  9.08 2.82 8.45 2.42 8.42 2.27 8.29 2.23  .285 

D11  12.74 2.62 12.00 3.20 11.74 2.92 11.10 2.85  .001 

D12  13.47 2.88 13.10 2.97 13.13 3.12 13.20 3.03  .928 

GSD 3.46 0.70 3.37 0.72 3.37 0.80 3.30 0.77  .535 

 

Apesar de serem as mesmas categorias profissionais a evidenciar valor médio mais 

elevado e, por conseguinte a ter melhor perceção sobre o risco clínico, esta diferença, 
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bem como as diferenças observadas entre as outras categorias profissionais, não tem 

significado estatístico (p=.260) 

 

Quadro 30 – Médias e dp da PRC por categoria profissional 
 

PRC 

Enfº Diretor / 
Supervisor / Chefe 

(n=33) 

Enfº 
Especialista 

(n=172) 

Enfº Graduado 
(n=369) 

Enfermeiro 
(n=270) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig 

160.82 28.61 154.10 30.25 154.73 29.22 150.41 32.67  .260 

 

Com os profissionais da categoria “Enfermeiro” a evidenciar o valor médio mais baixo 

de satisfação geral no trabalho e, uma vez mais os profissionais de topo a apresentar 

o valor mais elevado, as diferenças de médias não se revelaram significativas 

(p=.288).   

 

Quadro 31 – Médias e dp da SGT por categoria profissional 

 

Satisf  
Geral    

Trabalh 

Enfº Diretor / 
Supervisor / Chefe 

(n=38) 

Enfº 
Especialista 

(n=189) 

Enfº Graduado 
(n=401) 

Enfermeiro 
(n=283) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp  sig 

SGT 17.97 3.10 16.98 3.41 16.98 3.43 16.66 3.77  .288 

 

 

9.8.3.- Situação Contratual 

Os valores médios das dimensões da CSD segundo a situação contratual diferem 

(quadro 32), mas apenas com significância estatística (p<.001) para a dimensão 

“Efectivos /recursos humanos” (D11). 

 

Quadro 32 – Médias e dp nas dimensões da CSD segundo a situação contratual 
 

CSD 

Quadro     
(n=466) 

Tempo 
Indeterminado  

(n=231) 

Termo Certo  
(n=42) 

Outro         
(n=47) 

 

Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp  sig 

D1  12,.83 2.51 12.49 2.59 13.36 2.38 13.02 2.93  .087 

D2  15.18 2.34 14.87 2.51 15.13 2.25 14.75 2.80  .337 

D3  14.02 2.68 13.82 2.92 14.50 2.14 14.50 2.68  .244 

D4  8.56 3.02 8.21 3.16 8.64 2.88 8.46 2.66  .541 

D5  7.98 2.25 7.58 2.00 8.04 2.26 7.68 2.25  .061 

D6  10.11 2.19 9.85 2.08 10.46 2.19 10.16 2.16  .060 

D7  9.93 2.35 9.75 2.37 10.43 2.48 10.45 2.43  .089 

D8  10.91 2.16 10.69 1.96 11.04 1.55 11.20 2.19  .201 

D9  13.90 3.15 13.61 3.10 14.45 2.62 14.16 3.02  .439 

D10  8.47 2.33 8.30 2.26 7.98 2.32 8.91 2.56  .261 

D11  11.98 3.04 11.20 2.68 11.02 3.08 10.82 3.03  .000 
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D12  13.18 3.00 13.14 2.99 12.60 3.23 13.44 3.45  .546 

GSD 3.40 0.77 3.30 0.73 3.15 0.84 3.30 0.85  .067 

 

Apesar das diferenças na satisfação geral no trabalho, observadas entre os 

enfermeiros com diferentes regimes contratuais, estas não têm significância estatística 

(p=.342) 

 

Quadro 33 – Médias e dp da SGT segundo a situação contratual 

 

Satisf  
Geral    

Trabalh 

Quadro     
(n=546) 

Tempo 
Indeterminado  

(n=265) 

Termo Certo  
(n=47) 

Outro       
(n=56) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp  sig 

SGT 17.09 3.38 16.61 3.68 16.66 2.97 17.16 4.45  .342 

 

9.8.4.- Setor Empresarial 

As médias e dp das dimensões da CSD, segundo o setor empresarial, são conforme o 

quadro 34. A enorme diferença entre o nº de respondentes, registado em cada 

categoria, merece-nos prudência e reserva na análise destes dados. Ainda assim, os 

hospitais públicos apresentam o valor médio inferior em 10 das 12 dimensões. 

Relevante poderá ser o facto de isto se observar, em todas as dimensões, onde a 

prova de KW evidenciou diferença entre médias estatisticamente significativa. A saber: 

Trabalho/Cooperação entre unidades (D1) (p=.010); Passagens de turno/Transições 

(D3) (p=.023); Comunicação aberta (D6) (p=.043); Comunicação e feedback sobre o 

erro (D7) (p=.006); Expetativas das chefias e promoção da SD (D9) (p=.028); Apoio da 

gestão/direção à SD (D10) (p=.030). 

Quanto à perceção geral de SD (D12) e a classificação atribuída à segurança do 

doente nos respetivos serviços (GSD) a opinião, expressa pelos enfermeiros dos 

diferentes setores empresariais,  não difere com significado estatístico. 

 

Quadro 34 – Médias e dp nas dimensões da CSD segundo o setor empresarial 
 

CSD 

Setor Público 
(n=678) 

Setor Privado 
(n=42) 

Outro     
(n=61) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp   sig 

D1  12.65 2.59 13.58 2.23 13.33 2.40   .010 

D2  15.06 2.40 15.17 2.18 15.10 2.73   984 

D3  13.90 2.79 14.31 2.28 14.86 2.27   .023 

D4  8.34 3.09 9.06 2.90 8.78 2.67   .193 

D5  7.84 2.21 7.75 2.14 7.83 2.01   .991 

D6  9.99 2.17 10.04 1.86 10.67 2.05   .043 

D7  9.84 2.42 10.25 2.31 10.72 1.85   .006 

D8  10.81 2.14 10.79 1.86 11.44 1.49   .111 
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D9  13.75 3.14 14.60 2.57 14.42 2.92   .026 

D10  8.33 2.32 8.94 2.39 8.93 2.27   .030 

D11  11.60 2.96 11.98 3.14 11.63 2.91   .686 

D12  13.07 3.06 13.53 2.90 13.63 2.94   .279 

GSD 334 0.78 3.31 0.59 3.50 0.72   .266 

 

No que respeita à dotação segura, o setor público, também aqui, com 5 das 6 médias 

mais baixas, apresenta os valores inferiores nas dimensões onde se comprovou 

existir, entre grupos, diferenças significativa. O teste de Kruskal-Wallis revelou, nessas 

condições, o apoio institucional à enfermagem (DS1) com p=.007 e a segurança no 

trabalho (DS5) com p=.022. 

 

Quadro 35 – Médias e dp nas dimensões da DSE segundo o setor empresarial 

 

DSE 

Setor Público 
(n=741) 

Setor Privado 
(n=47) 

Outro     
(n=68) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp   sig 

DS1  12.48 3.41 13.49 3.40 13.64 3.48   .007 

DS2 20.14 3.40 20.33 3.29 20.55 2.97   .469 

DS3  9.65 2.67 9.56 2.38 10.08 2.33   .447 

DS4  12.61 2.93 12.69 2.89 12.90 3.33   .606 

DS5  14.47 3.49 15.62 3.00 15.13 3.91   .022 

DS6  10.66 1.88 10.71 1.67 11.04 1.46   .448 

 

As médias da TxHCN e do IndETC (quadro 36) não se diferenciam de forma 

significativa quanto ao setor empresarial onde os enfermeiros desempenham a sua 

atividade. Ainda assim, em ambos os casos, é o setor privado a revelar os scores 

inferiores nas médias registadas.  

 

Quadro 36 – Médias e dp da TxHCN segundo o setor empresarial 

 

 

Setor Público 
(n=250) 

Setor Privado 
(n=22) 

Outro     
(n=23)  

Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp  sig 

TxHCN 0.73 0.30 0.61 0.33 0.78 0.41  .051 

IndETC 0.13 0.41 0.20 0.40 0.13 0.45  .504 

 

Os resultados mostram não existir diferença estatisticamente significativa (p=.517) na 

satisfação geral do trabalho manifestada nos diferentes setores empresariais. 

 

Quadro 37 – Médias e dp da SGT segundo o setor empresarial  
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Satisf  
Geral    

Trabalh 

Setor Público 
(n=781) 

Setor Privado 
(n=52) 

Outro     
(n=72) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp   sig 

SGT 16.86 3.56 16.83 3.47 17.50 3.28   .517 

 

A PRC surge no setor público com a média mais baixa (m=152.21;dp=30.81), sendo 

no setor privado que os enfermeiros têm a perceção de menor existência de riscos 

clínicos (m=163.08;dp=27.32). As diferenças registadas são estatisticamente 

significativas (p=.006) (KW). 

 

Quadro 38 – Médias e dp da PRC segundo o setor empresarial 
 

PRC 

Setor Público 
(n=720) 

Setor Privado 
(n=48) 

Outro          
(n=67) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp   sig 

152.21 30.81 163.08 27.32 160.02 29.26  .006 

 

9.8.5.- Tipo de Instituição Hospitalar 

A tipologia de instituição é uma das duas variáveis de carácter socioprofissional que, 

tal como referimos anteriormente, nos propusemos analisar detalhadamente, 

procedendo à comparação dos grupos dois a dois. Confirmada a normalidade na 

distribuição dos dados, com o teste de Kolmogorov-Smirnov a revelar significâncias 

<.05 em todas as dimensões, procedemos à análise da variância (ANOVA) e, 

simultaneamente, à prova de Kruskal-Wallis42. 

As médias e dp, do estudo comparativo da CSD entre os diferentes tipos de hospitais, 

são conforme o quadro 39. Os hospitais do tipo universitário apresentam, em todas as 

dimensões, as médias mais baixas. Também a classificação da segurança do doente 

(GSD), que os enfermeiros atribuem às suas unidades/serviços, é inferior neste tipo de 

instituição. 

O nº de significâncias estatísticas identificadas (ANOVA) em 9 das 12 dimensões da 

CSD, permitem-nos afirmar que a cultura de segurança do doente difere em função do 

tipo de instituição hospitalar. Somente o trabalho em equipa (D2) (p=.707), a resposta 

não punitiva ao erro (D5) (p=.063) e a aprendizagem organizacional/melhoria contínua 

(D8) (p=.371) não apresentam diferença estatisticamente significativa entre médias.  

O resultado do teste de Kruskal-Wallis é sobreponível ao da análise de variância 

(ANOVA) (quadro 39).  

                                                        

 
42 A não observância de homogeneidade das variâncias para todas as dimensões, quando repartidas 

pelos grupos, levou-nos a proceder ao teste de KW como medida confirmatória da existência ou não de 
disparidades com a abordagem não paramétrica.  
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Quadro 39 – Médias e dp nas dimensões da CSD por tipo de hospital, ANOVA e KW 

 

CSD 

H.Universitário   
(n=201) 

H. Central  
(n=158) 

H. Distrital   
(n=362) 

Outro       
(n=90) 

 ANOVA 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig sig 

D1  12.09 2.70 13.10 2.33 12.72 2.53 13.74 2.42   .000 .000 

D2  14.92 2.65 15.22 2.20 15.04 2.38 15.23 2.40   .651 .707 

D3  13.40 2.77 14.01 2.70 14.21 2.69 14.45 2.67   .001 .002 

D4  7.94 3.28 8.74 2.76 8.41 3.03 9.13 2.93   .005 .005 

D5  7.52 2.22 8.08 2.05 7.92 2.20 7.87 2.27   .063 .052 

D6  9.52 2.19 10.10 1.90 10.29 2.18 10.12 2.26   .000 .000 

D7  9.49 2.49 10.16 2.32 9.97 2.30 10.28 2.46   .009 .007 

D8  10.56 2.26 10.98 1.90 10.94 2.07 11.00 2.01   .105 .371 

D9  13.41 3.06 14.16 3.00 13.86 3.13 14.26 3.17   .048 .016 

D10  8.00 2.34 8.66 2.20 8.37 2.30 9.05 2.38   .001 .001 

D11  11.28 2.89 12.24 2.93 11.48 2.98 11.98 2.97   .005 .002 

D12  12.58 3.45 13.65 2.77 13.18 2.93 13.55 2.87   .003 .010 

GSD 3.22 0.86 3.51 0.68 3.33 0.78 3.41 0.61   .002 .010 

 

A prova Dunnett T3 realizada, revela que os hospitais do tipo universitário são os que 

mais diferenças, estatisticamente significativas, apresentam face aos outros (figura 3), 

nas dimensões da CSD, realçando em particular a diferença estatisticamente 

significativa com os hospitais centrais em 7 das 12 dimensões (D1 p=.001; D4 p=.050; 

D6 p=.029; D7 p=.037; D10 p=.023; D11 p=.008; D12 p=.004), marginalmente 

significativa em 1 (D5 p=.059) e no grau de segurança do doente atribuído aos 

respetivos serviços/unidades (GSD p=.002). 
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Figura 3 – Diagrama integrado dos coeficientes nas dimensões entre tipo de hospital 
(Dunnett T3: sig<.05) 
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Para caraterizar melhor as diferenças, calculámos o prepe nas dimensões para cada 

um dos grupos (tabela 18). 

Dado importante é o fato dos hospitais universitários apresentarem o prepe mais baixo 

em todas as dimensões. Para os enfermeiros, deste tipo de instituição, 8 das 12 

dimensões (D1; D4; D5; D6; D7, D10, D11; D12), ao revelarem prepe<50%, surgem 

como aspetos da SD críticos/problemáticos. 

Por seu turno, os profissionais dos hospitais centrais, evidenciam apreciações mais 

positivas, ao considerarem, apenas, 5 dimensões críticas/problemáticas: D1 (43%); D4 

(28%); D5 (21%); D10 (26%); D11 (44%). Estes profissionais, são os únicos, para os 

quais a segurança do doente nos respetivos serviços não se apresenta como indicador 

crítico/problemático (prepe=52%). 

Os diferentes tipos de hospital coincidem com o prepe mais elevado na mesma 

dimensão, considerando o trabalho em equipa nos serviços/unidades (D2) um aspeto, 

da segurança do doente, forte ou muito próximo desse limiar.  

A resposta não punitiva ao erro (D4) é o fator da CSD mais negativo para as quatro 

tipologias, coincidindo nesta dimensão o prepe mais baixo de cada uma delas.  

Da leitura dos dados destaca, ainda, a Frequência de notificação de EA´s (D4) e o 

Apoio da gestão/direção à SD, como aspetos para onde converge, em simultâneo, 

uma apreciação muito negativa por parte dos profissionais dos deferentes tipos de 

instituição. Este dado confirma interpretação tida no momento da análise dos 

resultados da CSD para o conjunto da população do estudo. 

Dado igualmente salientável, porque significativa, é a diferença de treze pontos 

percentuais que os hospitais universitários e centrais apresentam, entre si, na 

Perceção global da segurança (D12), com esta a ser menos positiva para os primeiros 

(prepe=42%). Os enfermeiros dos hospitais centrais são, uma vez mais, os únicos 

para os quais, a dimensão em causa, não se apresenta como um fator 

crítico/problemático (prepe=55%). 

 

Tabela 18 – prepe das dimensões da CSD segundo o tipo de hospital 

 

 Universitário Central Distrital Outro 

D1 Trabalho/Cooperação entre unidades 34 43 40 51 

D2 Trabalho em equipe nas unidades 71 75 74 73 

D3 Passagens de turno/ Transiçoes 52 60 61 62 

D4 Frequência da notificação de EA´s 25 28 27 35 

D5 Resposta não punitiva ao erro 17 21 20 21 

D6 Comunicação aberta 41 50 52 47 
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D7Comunicação e Feedback sobre o erro 43 52 48 55 

D8 Aprendizagem organizacional e melhoria contínua 57 65 64 66 

D9 Expetativas das chefias e promoção da SD 52 60 57 61 

D10 Apoio da Gestão/Direção à SD 20 26 23 32 

D11 Efectivos/Recursos Humanos 35 44 35 40 

D12Perceção geral sobre SD 42 55 48 49 

Grau de SD no Serviço/Unidade 39 52 43 43 

 

Resultados similares aos anteriores, detetam-se no estudo da DSE. A categoria 

“Hospital universitário” possui as médias mais baixas em todos os fatores. As médias 

diferem com significado estatístico, nas várias dimensões, excetuando na formação 

continuada (DS6) com p=.177 (quadro 40). 

A prova de Kruskal-Wallis é, uma vez mais, sobreponível à análise de variância 

(ANOVA), ao confirmar a formação continuada (DS6) como exceção, neste caso com 

p=.345. 

 

Quadro 40 – Médias e dp nas dimensões da DSE por tipo de hospital 
 

DSE 

H. 
Universitário   

(n=210) 

H. Central  
(n=169) 

H. Distrital   
(n=392) 

Outro       
(n=96) 

 ANOVA 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig sig 

DS1  11.43 3.29 13.14 3.06 12.72 3.40 14.16 3.51   .000 .000 

DS2 19.60 3.54 20.58 3.17 20.27 3.32 20.46 3.37   .019 .015 

DS3  9.00 2.67 10.14 2.56 972 2.55 10.04 2.68   .000 .000 

DS4  12.25 3.08 13.26 2.78 12.43 2.91 13.26 2.92   .000 .000 

DS5  13.50 3.35 15.07 3.37 14.58 3.50 15.94 3.36   .000 .000 

DS6  10.56 1.79 10.90 1.74 10.63 1.97 10.88 1.54   .177 .345 

 

Rejeitada a homogeneidade das variâncias (p>0,05 teste de Levene) na maioria das 

dimensões procedemos, uma vez mais, ao estudo pormenorizado, através do teste 

post hoc Dunnet T3. Os hospitais do tipo universitário apresentam 12 diferenças 

estatisticamente significativas, em 18 possíveis (figura 4), quando comparado 

individualmente com cada um dos outros. De todas estas diferenças realçam: o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) com p<.001 relativamente às outras três categorias; 

caraterísticas do doentes/carga laboral (DS3) com p<.001 face a “Hospital central”, 

p=.007 comparado com “Hospital distrital” e p=.010 relativamente a “Outros”; 

condições de segurança no trabalho (DS5) com, p≤.001 face às outras categorias. 
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Figura 4 – Diagrama integrado dos coeficientes nas dimensões da DSE entre tipo de 
hospital (Dunnett T3: sig.05) 

 

As médias e dp referentes à taxa de utilização de horas de cuidados necessários são 

conforme o quadro 41. As categorias “Hospital universitário” e “Outro” apresentam 

uma taxa de utilização de HCN muito idêntica e substancialmente inferior à taxa mais 

elevada, evidenciada pela categoria “Hospital central” (85%). 

As diferenças registadas nos valores médios são estatisticamente significativas, quer 

recorrendo à prova de Kruskal-Wallis ou à análise de variância (p<.001), uma vez  

verificada a observância de homogeneidade das variâncias.  

 

Quadro 41 – Médias e dp da TxHCN por tipo de hospital 
 

Taxa Utilização 
HCN 

H. Universitário 
(n=59) 

H. Central  
(n=42) 

H. Distrital   
(n=170) 

Outro     
(n=31) 

 ANOVA 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig sig 

TxUtil 0.60 0.18 0.85 0.26 0.77 0.35 0.59 0.28   .000 .000 

 

O teste de Tukey (quadro 42), confirma a não existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as categorias “Universitário” e “Outro”, bem como 

entre “Central” e “Distrital”. Destaca-se, segundo esta análise, a significância relevante 

entre os hospitais do tipo universitário e os hospitais centrais e distritais com p<.001. 
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Com média inferior, tal como acabámos de referir, os dados permitem-nos afirmar que 

o nº  de horas de cuidados fornecidas nos hospitais universitários é significativamente 

inferior ao nº observado nos hospitais centrais e distritais. 

 

Quadro 42 – Matriz das significâncias <.05 (Tukey) em função do tipo de hospital 
 

Hospital Universitário Central Distrital 

Central <.001   

Distrital =.001   

Outros  =.002 =.013 

 

Os resultados obtidos (quadro 43) para o índice do deficit de ETC confirmam, tal como 

seria expetável, a análise obtida para a txutilHCN. Com efeito, os hospitais do tipo 

universitário surgem como os mais deficitários na afetação de tempo completo de 

trabalho de enfermagem, nos serviços/unidades, apresentando um índice de deficite 

médio de 0.22. Idêntico índice se observa na categoria “Outro”. 

Também a diferença de médias para o IndETC, entre grupos, é significativa (p=.003) 

 

Quadro 43 – Médias e dp do IndETC por tipo de hospital 

 

Indice Déficite 
ETC  

H. Universitário 
(n=83) 

H. Central  
(n=66) 

H. Distrital   
(n=204) 

Outro     
(n=42) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig 

IndETC  0.22 0.42 0.08 0.31 0.10 0.44 0.22 0.40   .003 

 

Na análise da perceção geral do risco clínico são, uma vez mais, os enfermeiros dos 

hospitais universitários a evidenciar o valor médio mais baixo e, por conseguinte, a ter 

opinião menos favorável sobre o risco clínico nas suas unidades/serviços. A melhor 

perceção regista-se nos hospitais centrais (quadro 44). As diferenças observadas, 

entre os vários tipos de hospitais, têm significado estatístico (p<.001). 

 

Quadro 44 – Médias e dp da PRC por tipo de hospital 
 

PRC 

H. Universitário   
(n=200) 

H. Central  
(n=162) 

H. Distrital   
(n=390) 

Outro     (n=94)  
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig 

146.92 33.44 160.41 27.94 152.45 29.60 159.45 29.03   .000 

 

Perante a não existência de homogeneidade das variâncias (p=.081) e com ANOVA a 

sobrepor-se ao KW com p<.001,  optámos por realizar a comparação múltipla 
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recorrendo ao Dunnett T3. As diferenças estatisticamente significativas, entre cada 

uma das tipologias de hospitais, estão expressas no quadro 45. 

 

Quadro 45 – Matriz das significâncias <.05 (Dunnett T3) para a PRC vs tipo de hospital 
 

Hospital Universitário Central Distrital 

Central  <.001                        

Distrital  .018   

Outros  .007                          

 

Os enfermeiros que trabalham nos hospitais centrais evidenciam, em média, 

satisfação geral no trabalho mais elevada. Também aqui, os profissionais dos 

hospitais universitários revelam o valor médio mais baixo (quadro 46).  

A diferença estatisticamente significativa registada entre grupos (p<.001), igual 

segundo Kruskal-Wallis e ANOVA, deve-se exclusivamente ao grupo “H. Universitário”, 

uma vez que a análise entre pares (Tukey) revela diferença significativa (p<.001) entre 

este e cada um dos outro grupos, não se identificando qualquer outra diferença 

estatisticamente significativa. (quadro 47). Confirma-se homogeneidade das variâncias 

com p=.028 (Levene) 

 

Quadro 46 – Médias e dp da SGT por tipo de hospital 

 

Satisf  
Geral    

Trabalh 

H. 
Universitário   

(n=219) 

H. Central  
(n=174) 

H. Distrital   
(n=419) 

Outro     
(n=103) 

 ANOVA 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp   sig sig 

SGT 15.47 3.74 17.75 2.96 17.16 3.35 17.56 3.76   .000 .000 

 

 

Quadro 47 – Matriz das significâncias <.05 (Tukey) para a SGT vs tipo de hospital 

 

Hospital Universitário Central Distrital 

Central  <..001                        

Distrital  <.001                         

Outros  <.001                          

 

9.8.6.- Tipo de Serviço/Unidade 

Para o estudo das variáveis segundo o local de trabalho (serviço/unidade), decidimos 

agrupar as tipologias de serviço com um reduzido nº respondentes (pediatria, consulta 

externa, obstetrícia, psiquiatria, reabilitação, orl/oftalmologia, paliativos, ginecologia), 
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juntamente com aqueles que haviam respondido sem especificar, criando uma 

categoria aqui intitulada “Outros”. 

Na análise dos níveis médios, obtidos nas dimensões da CSD em função do 

serviço/unidade de trabalho, encontrámos diferenças, com significância estatística em 

7 das 12 dimensões (D1, D2, D4, D8, D10, D11, D12) e na classificação da segurança 

do doente (GSD).  

A análise do quadro 48 revela a UCI e o BO como o tipo de unidade onde se 

concentram as médias mais elevadas, com excepção da comunicação e feedback 

sobre o erro (D7), sendo esta uma dimensão onde não se verificou diferença 

estatisticamente significativa entre grupos (KW: p=.101).  

Destaca, da observação dos dados, o fato destes dois tipos de serviços, 

tradicionalmente tidos como de elevada complexidade técnica e clínica,  apresentarem 

simultaneamente, ainda que com ligeira diferença entre si, os valores mais elevados 

na aprendizagem organizacional e melhoria contínua (D8), nos recursos 

humanos/efectivos (D11), na perceção geral de segurança (D12) e na classificação 

que os seus enfermeiros atribuem à segurança do doente (GSD) ali observada. 

 

Quadro 48 – Médias e dp nas dimensões da CSD por tipo de serviço 

CSD 

Medicina    

(n=168) 

Cirurgia  

(n=165) 

Urgência  

(n=78) 

UCI         

(n=72) 

BO                   

(n=68) 

Ortopedia         

(n=56) 

Outros         

(n=272) 
 

ANOVA 
Kruskal-

Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig sig 

D1  12,4 2,7 12,9 2,4 12,6 2,6 12,9 2,4 13,4 2,6 11,9 2,7 13,0 2,5  .004 .010 

D2  14,7 2,6 15,4 2,0 15,0 2,7 15,8 1,9 15,3 2,6 14,3 2,6 15,1 2,4  .001 .000 

D3  13,7 2,8 14,2 2,7 14,0 2,8 14,3 2,5 13,6 3,0 14,1 2,6 14,1 2,7  .495 .231 

D4  8,2 3,1 8,5 2,8 7,5 2,8 7,5 3,1 9,3 3,5 8,9 3,1 8,8 2,9  .000 .004 

D5  7,8 2,2 7,6 2,2 7,5 2,0 8,3 2,2 8,4 2,0 7,6 2,2 7,9 2,3  .084 .100 

D6  10,2 2,1 9,7 2,1 10,0 2,3 10,4 1,9 10,2 2,0 9,7 2,5 10,1 2,2  .213 .091 

D7  10,0 2,4 9,9 2,3 9,2 2,5 9,8 2,3 10,0 2,6 10,3 2,1 10,1 2,3  .089 .101 

D8  10,8 2,2 10,6 1,8 10,0 2,4 11,2 1,6 11,6 2,2 10,6 2,2 11,1 2,0  .000 .000 

D9  13,9 3,2 14,0 2,7 13,6 3,4 13,9 2,8 14,2 3,1 12,9 3,5 14,0 3,2  .367 .119 

D10  8,0 2,3 8,6 2,3 8,0 2,2 8,1 2,0 8,9 2,4 7,6 2,5 8,8 2,3  .000 .002 

D11  10,6 2,9 11,8 2,9 11,1 2,7 13,3 2,7 12,6 2,6 10,7 2,8 11,9 3,0  .000 .000 

D12  12,3 3,3 12,9 2,9 12,2 2,8 14,2 2,6 14,3 3,1 12,9 2,8 13,7 2,9  .000 .000 

GSD 3,1 0,9 3,3 0,7 3,1 0,7 3,9 0,7 3,6 0,6 3,2 0,7 3,5 0,7  .000 .000 

 

Com efeito, o estudo da diferença de pares, realizado com a prova de Dunnett T3 

(quadro 49), demonstra que estes serviços, em particular nestas dimensões, são os 

que mais contribuem para a existência de diferenças significativas entre grupos. 

As unidades de cuidados intensivos, no que respeita ao grau de segurança do 

doentes, apresentam p=.004 quando cotejadas com a categoria “outros” e p<.001 com 

as restantes, exceptuando, como resulta óbvio, o BO. Por sua vez, as unidades 
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operatórias, diferem no GSD, com p<.001, quando comparadas com as medicinas e 

urgências, e p=.009 face às cirurgias e ortopedias.  

 

Quadro 49 – Matriz das significâncias <.05 (Dunnett T3) paras as dimensões da CSD, 
em função do tipo de serviço 

 

Serviços 

Unidades 
Medicina Cirurgia Urgência BO UCI Ortopedia 

Cirurgia D11  =.004      

Urgência _____ _____     

BO 
D11  <.001     
D12  <.001     
GSD <.001 

D8    =.040    
D12  =.026   
GSD =.004 

D4    =.018   
D8    =.001  
D11  =.028  
D12  =.001  

GSD <.001 

   

UCI 

D2    =.003            

D11  <.001           
D12  <.001          
GSD <.001 

D11  =.003           

D12  =.015          
GSD <.001 

D8    =.004  

D11  <.001  
D12  <.001  
GSD <.001 

D4   =.029   

Ortopedia _____ _____ _____ 

D1    =.041    
D10  =.047  
D11  =.006   

GSD =.017 

D2    =.006           
D11  <.001          
GSD <.001 

 

Outros 

D10  =.003      
D11  <.001      

D12  <.001         
GSD <.001 

_____ 

D4    =.008  
D8    <.002  

D12  =.001  
GSD =.002 

_____ 

D4    =.025           

D11  =.008          
GSD <.001 

D10  =.013  

 

O recurso ao prepe, obtido em função desta variável (tabela 19), corrobora a ideia da 

existência de uma efectiva e significativa diferença, na forma como os profissionais 

destes dois tipos de unidades, classificam a segurança do doente. Para a maioria dos 

enfermeiros das UCI a segurança do doente nas suas unidades é muito boa ou 

excelente (prepe=78%). Também para os profissionais do BO, ainda que com um juízo 

menos positivo, este é um indicador a merecer apreciação positiva (prepe=61%). 

Estas opiniões contrastam expressivamente com os restantes serviços, para os quais, 

ao apresentarem prepe<50%, a segurança do doente se apresenta como um aspeto 

crítico/negativo. 

Os enfermeiros que desempenham funções no BO e nas UCI têm, efectivamente, 

melhor perceção geral sobre segurança do doente (D12), comparados com as outras 

unidades, cujos profissionais possuem uma perceção geral negativa (prepe<50%)  

sobre a SD. São, aliás, os únicos a evidenciar um prepe positivo e igual para ambos 

(59%). 

Para esta dimensão, a prova de Dunnett T3 (quadro 49) mostrou diferenças nos pares: 

UCI/Medicina (p<.001); UCI/Cirurgia (p=.015); UCI/ Urgência (p<.001); BO/Medicina 

(p<.001); BO/Cirurgia (p=.026); BO/Urgência (p=.001);  Outros/Medicina (p<.001); 

outros/Urgência (p=.001).  
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Outra das dimensões da CSD a merecer destaque, nestes resultados, é a que diz 

respeito aos efectivos/recursos humanos (D11). Pese embora a opinião esteja no 

limiar critico, com prepe=52% para UCI e prepe=49% para BO, na realidade ela é, 

para estes profissionais, menos desfavorável quando comparados com o prepe 

apresentado pelas outra tipologias de serviço, onde sobressaem, como os mais 

negativos, a Medicina e a Ortopedia com prepe de 28% e 27% respetivamente. 

 

Tabela 19 - prepe das dimensões onde se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos “Tipos de Serviço/Unidade” 
 

 Medicina Cirurgia Urgência UCI BO Ortoped Outro 

D1 Trabalho/Cooperação entre unidades 35 42 40 43 48 29 42 

D2 Trabalho em equipe nas unidades 68 78 74 81 72 66 74 

D4 Frequência da notificação de EA´s 24 25 16 22 38 35 32 

D8 Aprendiz. Organizac./melhoria contínua 62 56 50 69 70 58 68 

D10 Apoio da Gestão/Direção à SD 20 24 19 19 31 18 28 

D11 Efectivos/Recursos Humanos 28 38 33 52 49 27 40 

D12 Perceção geral sobre SD 39 45 36 59 59 45 49 

Grau de segurança do doente 31 36 27 78 61 35 49 

 

A análise comparativa entre os diferentes pares (Dunnett T3) evidenciou, de forma 

estatisticamente significativa para esta dimensão, as seguintes diferenças: 

UCI/Medicina (p<.001); UCI/Cirurgia (p=.003); UCI/Urgência (p<.001); UCI/Ortopedia 

(p<.001); UCI/Outros (p=0.008); BO/Medicina (p<.001); BO/Urgência (p=.028); 

BO/Ortopedia (p=.006). Para além destas, a categoria “Medicina”  apresenta 

significância estatística com “Cirurgia” (p=.004) e com “Outros” (p<.001). 

As médias e dp das dimensões qualitativas da DSE, da TxHCN e do IndETC, por tipo 

de unidade, são conforme o quadro 50.  

Um pouco à semelhança daquilo que acabámos de observar para a CSD, também 

aqui, em regra, são os enfermeiros das UCI´s e BO´s a classificar melhor (nível médio 

mais elevado) os diferentes aspetos da dotação segura. Com efeito, é nas UCI´s que 

se verifica melhor ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) (m=22.1; 

dp=3.2) e condições de segurança no trabalho (DS5) (m=16.0; dp=3.2). Por sua vez, é 

no BO que os enfermeiros evidenciam melhor apreciação sobre a carga 

laboral/caraterísticas do doente (DS3) (m=10.8;dp=2.5) e, sobre, o equilíbrio de 

competências/supervisão dos cuidados (DS4) (m=13.5; dp=2.9). 

Os resultados obtidos para a TxHCN e IndETC, apresentam as UCI´s com a média 

mais elevada de TxHCN (m=1.07; dp=0.23) e a mais reduzida no déficite de ETC. 

(m=0.10;dp=0.25). Por sua vez, as medicinas (m=.049;dp=.09) e as ortopedias 
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(m=.65;dp=.10) revelam os valores mais baixos de provimento de horas de cuidados 

de enfermagem necessárias.  

De resto, é nestes dois tipos de serviços, com exceção da formação continuada (DS6) 

registada nas urgências (m=10.2;dp=1.8), que se concentram os valores médios mais 

baixos: ortopedias (DS1, DS2, DS5) e medicinas (DS3, DS4). 

 

Quadro 50 – Médias e dp nas dimensões da DSE e IndETC por tipo de serviço 

DSE 

Medicina    

(n=173) 

Cirurgia  

(n=161) 

Urgência*  

(n=76) 

UCI         

(n=72) 

BO**                   

(n=71) 

Ortopedia         

(n=57) 

Outros         

(n=271) 
 

ANOVA 
Kruskal-

Wallis  

m  dp m  dp m  dp m  dp m  dp m  dp m  dp  sig sig 

DS1  12.2 3.5 12.7 3.1 12.7 3.6 11.8 3.2 12.8 3.6 11.7 3.3 13.3 3.5  .002 .002 

DS2 19.7 3.3 19.3 2.8 19.5 3.2 22.1 3.2 21.5 3.0 188 3.3 20.6 3.5  .000 .000 

DS3  8.3 2.5 9.8 2.3 8.6 2.2 9.7 2.2 10.8 2.5 9.6 2.3 10.5 2.7  .000 .000 

DS4  12.1 3.1 12.7 2.7 12.1 3.1 13.3 2.7 13.5 2.9 12.3 3.0 12.9 2.9  .001 .002 

DS5  13.9 3.8 14.2 3.4 14.6 3.0 16.0 3.2 14.6 3.7 13.6 3.8 15.1 3.3  .000 .000 

DS6  10.4 1.9 10.6 1.8 10.2 1.8 10.9 1.7 10.7 1.8 10.9 1.8 11.0 1.9  .004 .018 

TxUtil 
    (n=95)   (n=55)   (n=38)   (n=43) (n=73)    

0.49 0.09 0.83 0.27     1.07 0.23     0.65 0.10 0.82 0.41  .000 .000 

IndETC 
    (n=95)   (n=55)   (n=38) (n=68) (n=43) (n=98)    

0.43 0.10 0.04 0.31     -.10 0.25 0.06 0.50 0.25 0.11 -.01 0.55  .000 .000 

*a insuficiência de dados não permitiu calcular a TxUtil e IndETC     

** a insuficiênciaa de dados não permitiu calcular a TxUtil 

 

Os resultados permitem-nos assumir diferença de médias estatisticamente 

significativa, entre grupos, para todas as dimensões da DSE, inclusive para a TxHCN 

(KW: p<.001) e índice do deficit de ETC (KW: p<.001). 

 

A partir da análise pormenorizada das diferenças de médias entre pares, da qual 

resultaram as matrizes de significâncias (<.05) (quadros 55, 56, 57),  podemos 

observar que entre si, o BO e UCI não mostram qualquer diferença estatisticamente 

significativa.  

A medicina é a tipologia, quando emparelhados os serviços, que apresenta mais 

diferenças estatisticamente significativas, sendo, por exemplo, a única a evidenciar 

diferença no equilíbrio de competências/supervisão de cuidados (DS4), face à s UCI 

(p=.047) e  BO (p=.014).  

É no ambiente relacional e autonomia (DS2) e nas caraterísticas do doente/carga 

laboral (DS3) que os diferentes tipos de unidades evidenciam, entre si, mais 

diferenças estatisticamente significativas. No caso do ambiente relacional e autonomia 

(DS2) os enfermeiros das UCI apresentam significâncias estatísticas com todos os 

outros, acontecendo algo semelhante com o BO que apenas não difere 

significativamente com a categoria “Outros”. Para estas diferenças, o teste de Dunnett 
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T3 exibe as seguintes significâncias: UCI/Medicina (p<.001); UCI/Cirurgia (p<.001); 

UCI/Urgência (p<.001); UCI/Ortopedia (p<.001); UCI/Outros (p=.011); BO/Medicina 

(p=.001); BO/Cirurgia (p<.001); BO/Urgência (p<.003); BO/Ortopedia (p<.001). 

 

Quadro 51 – Matriz das significâncias <.05 (Dunnett T3) para as dimensões da DSE, 
em função do tipo de serviço 

 

 

 

Havendo existência de homogeneidade de variâncias (Levene: p<.001) e normalidade 

na distribuição dos dados (Kolmogorov-Smirnov: p≤.001), para análise da diferença de 

TXHCN, recorremos à prova de Tukey (teste post hoc). Em regra, as diferenças 

encontradas entre serviços são estatisticamente significativas, quer seja por menor 

taxa de utilização de horas de cuidados necessárias, como no caso das medicinas, 

quer por valor mais elevados, como seja as UCI´s (quadro 52).  

 

Quadro 52 – Matriz das significâncias <.05 (Dunnett T3) para a TxHCN em função do 
tipo de serviço 

 

 Medicina Cirurgia UCI Ortopedia 

Cirurgia <.001    

UCI <.001 <.001   

Ortopedia  =.008                       =.005                      <.001  

Outros <.001   <.001  =.005                      

 

A apreciação dos resultados relativos à perceção geral do risco clínico (quadro 53), 

confirmam uma certa consonância com os dados anteriores, respeitantes ao estudo 

das variáveis por tipologia de serviço/unidade. Com efeito, os valores mais elevados 

registam-se nas categorias UCI (m=168.6; dp=26.18) e BO (m=166.3; dp=25.38), 

levando-nos a afirmar que os enfermeiros deste tipo de serviço possuem melhor 

Serviços 
Unidades 

Medicina Cirurgia Urgência BO UCI Ortopedia 

Cirurgia DS3  <0.001      

Urgência _____  DS3  =.001     

BO 
DS2  =.001            

DS3  <.001           
DS4  =.014           

DS2 <.001 
DS2  =.003  
DS3  <.001   

   

UCI 

DS2  <.001            
DS3  =.001           
DS4  =.047 

DS5  =.001           

DS2 <.001 
DS5 =.004 

DS2  <.001 
DS3  =.024     

_______   

Ortopedia DS3  =.008 _____ _____ DS2  <.001     
DS2  <.001  
DS5  =.004   

 

Outros 
DS1  =.037            
DS3  <.001           
DS5  =.022           

DS2  =.001     
DS3  <.001  
DS6  =.014   

_____ 
DS1  =.022 
DS2  =.011                    

DS1  =.047 
DS2  =.008                    
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apreciação sobre os níveis de risco clínico. A perceção menos boa, é declarada pelos 

profissionais a desempenhar funções nos serviços de medicina (m=142.0; dp32.16).  

O estudo da diferença de médias, entre grupos, revela a existência de diferença 

estatisticamente significativa (KW:p<.001). 

 

Quadro 53 – Médias e dp da PRC por tipo de serviço 
 

PRC 

Medicina    

(n=173) 

Cirurgia  

(n=155) 

Urgência  

(n=75) 

UCI         

(n=70) 

BO                   

(n=67) 

Ortopedia         

(n=55) 

Outros         

(n=254) 
 

Kruskal-

Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

142,0 32,16 151,0 26,38 147,1 31,40 168,6 26,18 166,3 25,38 149,9 27,49 158,4 30,64  .000 

 

Verificada normalidade da distribuição dos dados e com o resultado do teste de 

Kruskal-Wallis sobreponível ao da ANOVA (p<.001), mas com rejeição da 

homogeneidade das variâncias (p=.227), efectuamos a prova de Dunnett T3, ficando 

demonstrado de forma substantiva, que a diferença entre grupos, se deve às 

diferenças que os enfermeiros do BO e das UCI têm quando comparados 

individualmente com cada um dos outros tipos de serviço, exceptuando o grupo de 

serviços aqui designados por “outros” (quadro 54). A diferente e melhor opinião, sobre 

as condições de risco clínico, daqueles profissionais, confirma-se pelas significâncias 

obtidas entre pares: UCI/Medicina (p<.001); UCI/Cirurgia (p=.001); UCI/Urgência 

(p<.001); UCI/Ortopedia (p=.004); BO/Medicina (p<.001); BO/Cirurgia (p=.003); 

BO/Urgência (p=.003); BO/Ortopedia (p=.024); Outros/Medicina (p<.001) 

 

Quadro 54 – Matriz das significâncias <.05 (Dunnett T3) para a PRC vs tipo de servço 

 

 Medicina Cirurgia Urgência BO UCI Ortopedia 

Cirurgia       

Urgência        

BO  <.001                       =.003    =.003       

UCI  <.001                       <.001    <.001                      <.001                        

Ortopedia     =.024   =.004   

Outros  <.001                           

 

No estudo da satisfação geral no trabalho, são também os enfermeiros das UCI´s 

(m=17.86;dp=3.02) e do BO (m=17.79 ;dp=3.31) que apresentam valores médios mais 

elevados (quadro 55). Uma vez mais, são os profissionais  das medicinas a 

apresentarem o score médio inferior (m=16.13; dp=3.91). A prova de Kruskal-Wallis 

revelou diferenças estatisticamente significativas (p=.006) entre os diferentes tipos de 

serviço (ANOVA p=.001) 
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Quadro 55 – Médias e dp da SGT por tipo de serviço 

Satisf  
Geral    

Trabalh 

Medicina    
(n=183) 

Cirurgia  
(n=166) 

Urgência  
(n=80) 

UCI         
(n=73) 

BO                   
(n=70) 

Ortopedia         
(n=58) 

Outros         
(n=285) 

 

Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

SGT 16,13 3,91 17,02 3,01 16,73 3,77 17,86 3,02 17,79 3,31 16,21 3,70 17,09 3,49 
 .006 

 

De forma algo distinta ao que sucedeu com as outras variáveis em estudo, neste caso, 

quando emparelhados os serviços, as diferenças com significado estatístico, segundo 

o teste Dunnett T3 (Levene p=.033; Komolgorov-Smirnof <.05), limitam-se a: 

UCI/medicina (p=.004) e BO/medicina (p=.019).   

 

Quadro 56 – Matriz das significâncias <.05 (Dunnett T3) para a SGT em função do tipo 
de serviço 

 Medicina Cirurgia Urgência BO UCI Ortopedia 

Cirurgia       

Urgência        

BO  =.019                           

UCI  =.004                             

Ortopedia        

Outros        

 

 

9.8.7.- Tempo Experiência na Instituição 

Os profissionais que trabalham à menos de um ano na instituição, são os que 

evidenciam melhor perceção da cultura de segurança ao apresentarem a média mais 

elevada em 8 das 12 dimensões da CSD, sendo, também, os que classificam melhor a 

segurança do doente nos respetivos serviços. 

As diferenças de médias segundo o tempo de experiência na instituição, são 

estatisticamente significativas em 8 das 12 dimensões da CSD (D1; D2; D6; D7; D8; 

D9; D10; D11) (quadro 57). Quanto ao grau de segurança, atribuído ao respetivo 

serviço (GSD), a diferença é marginalmente significativa (p=.051). 

Realça o fato de não serem estatisticamente significativa as diferenças observadas 

quanto à passagem de turno/transições (D3) (p=.136), frequência de notificação de 

EA´s (D4) (p=.186), resposta não punitiva ao erro (D5) (p=.059) e a perceção geral de 

SD (D12) (p=.701). 
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Quadro 57 – Médias e dp nas dimensões da CSD / tempo experiência na instiutição 

 

CSD 

< 1 ano             
(n=46) 

1-2 anos      
(n=57) 

3-7 anos      
(n=175) 

8-12 anos     
(n=175) 

13-20 anos    
(n=204) 

> 20 anos       
(n=128)  

Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

D1  13,87 2,98 12,67 2,47 12,27 2,58 12,75 2,60 12,91 2,55 12,87 2,36  .014 

D2  15,98 2,35 14,54 2,48 14,76 2,39 15,14 2,54 15,15 2,48 15,12 2,16  .004 

D3  14,94 2,68 13,54 2,83 13,93 2,59 13,97 2,70 14,06 2,84 14,03 2,72  .136 

D4  8,54 3,14 8,95 2,44 8,31 2,99 8,25 3,06 8,27 3,18 8,93 3,05  .186 

D5  8,13 2,45 7,66 2,16 7,87 1,93 7,56 2,18 7,87 2,27 8,24 2,31  .059 

D6  10,96 1,90 9,78 2,06 9,76 2,18 9,99 2,18 10,04 2,09 10,39 2,26  .002 

D7  11,23 2,25 10,07 2,16 9,65 2,34 9,89 2,43 9,79 2,52 10,16 2,12  .001 

D8  11,71 1,76 10,61 2,06 10,85 1,90 10,65 2,21 10,89 2,18 10,99 2,10  .023 

D9  15,40 2,56 13,75 2,72 13,64 3,12 13,67 3,14 13,70 3,14 14,18 3,19  .006 

D10  8,73 2,75 8,73 2,54 8,11 2,14 8,05 2,27 8,45 2,25 9,01 2,42  .001 

D11  11,26 3,21 11,34 2,96 11,21 2,80 11,40 2,99 11,85 3,01 12,37 2,95  .003 

D12  13,72 3,19 13,56 3,19 12,91 2,98 13,16 3,17 13,11 3,05 13,20 2,89  .701 

GSD 3,45 0,75 3,22 0,81 3,23 0,81 3,33 0,78 3,44 0,75 3,43 0,73  .051 

 

São os profissionais que trabalham há menos de um ano (<1ano) que evidenciam 

melhor perspectiva sobre o risco clínico. Os profissionais com uma antiguidade entre 

“1 a 2 anos” são os que demonstram uma posição menos positiva face ao risco clínico. 

Se exceptuarmos os neófitos na instituição, a média da PRC vai aumentando à 

medida que o tempo de permanência na instituição aumenta (quadro 58).  

As diferenças de média encontradas são estatisticamente significativas (p=.027) 

segundo o teste de KW. 

 

Quadro 58 – Médias e dp da PRC / tempo de experiência na instituição 

 

PRC 

< 1 ano             
(n=46) 

1 a 2 anos      
(n=54) 

3 a 7 anos      
(n=190) 

8 a 12 anos     
(n=188) 

13 a 20 anos    
(n=219) 

> 20 anos       
(n=139) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

161,5 27,97 145,8 36,06 148,8 30,56 153,2 31,57 155,6 29,70 157,4 27,25  .027 

 

Também, relativamente à satisfação geral do trabalho a diferença de médias entre 

grupos é significativa (p=.002), com valores da média mais elevados para aqueles que 

estão há menos tempo na instituição (<1ano), logo seguidos daqueles que 

permanecem há mais tempo (>20anos) (quadro 59) 

Uma vez mais se observa que, e uma vez exceptuados os recém-admitidos na 

instituição, a média aumenta progressivamente à medida que o tempo de experiência 

vai aumentando. 

 

Quadro 59 – Médias e dp da SGT / tempo de experiência na instiutição 
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Satisf  
Geral    

Trabalh 

< 1 ano             
(n=47) 

1-2 anos      
(n=59) 

3-7 anos      
(n=201) 

8-12 anos     
(n=202) 

13-20 anos    
(n=237) 

> 20 anos       
(n=158)  

Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

SGT 18,40 2,83 16,29 4,10 16,30 3,70 16,76 3,50 17,00 3,38 17,55 3,34  .002 

 

9.8.8 - Tempo Experiência no Serviço/Unidade 

À semelhança do tempo de experiência na instituição, são também os enfermeiros a 

trabalhar à menos de uma ano no serviço/unidade que têm uma perspectiva mais 

positiva da CSD, ao apresentarem valor médio mais alto em 8 das 12 dimensões.  

As diferenças de médias segundo o tempo de experiência no serviço/unidade, são 

estatisticamente significativas em 7 das 12 dimensões da CSD (D1; D2; D4; D7; D8; 

D9; D10) (quadro 60). 

Nestes dados, realça a existência de diferença estatisticamente significativa na 

frequência de notificação de EA´s (D4) (p=.041).   

Quanto ao grau de segurança, atribuído ao respetivo serviço (GSD), a diferença é 

significativa (p=.026). 

 

Quadro 60 – Médias e dp nas dimensões da CSD / tempo experiência no serviço 

CSD 

< 1 ano             
(n=88) 

1-2 anos      
(n=111) 

3-7 anos      
(n=297) 

8-12 anos     
(n=170) 

13-20 anos    
(n=135) 

> 20 anos       
(n=47) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

D1  13,85 2,95 12,69 2,57 12,38 2,59 12,71 2,44 13,08 2,34 12,63 2,18  .001 

D2  15,84 2,67 14,61 2,36 14,64 2,40 15,38 2,34 15,48 2,29 14,94 2,18  .000 

D3  14,80 2,87 13,96 2,81 13,98 2,56 13,85 2,80 14,06 2,83 13,73 2,51  .108 

D4  8,96 3,05 8,56 2,91 8,12 3,03 8,43 3,03 8,37 3,04 9,42 3,29  .041 

D5  7,91 2,31 7,88 2,12 7,70 2,15 7,90 2,29 8,04 2,20 8,04 2,06  .550 

D6  10,47 2,10 10,08 1,96 9,83 2,13 10,22 2,30 10,00 2,17 10,31 2,22  .058 

D7  10,80 2,31 10,18 2,19 9,59 2,35 9,99 2,44 9,90 2,44 9,89 2,38  .001 

D8  11,55 1,84 10,85 2,15 10,73 1,99 10,77 2,09 10,94 2,25 10,73 2,26  .014 

D9  15,07 2,63 13,91 2,97 13,49 3,18 13,74 3,07 14,13 3,07 13,45 3,51  .001 

D10  8,87 2,58 8,50 2,39 8,13 2,28 8,28 2,18 8,61 2,25 9,15 2,48  .019 

D11  11,90 3,35 11,70 2,79 11,32 2,85 11,57 2,94 12,07 3,11 12,02 2,98  .090 

D12  13,97 3,08 13,41 2,99 12,95 2,98 13,14 3,08 13,05 3,16 12,87 2,91  .148 

GSD 3,52 0,76 3,25 0,76 3,26 0,79 3,38 0,80 3,47 0,72 3,45 0,62  .026 

 

Com significado estatístico (KW p=.014), as diferenças quanto à PRC mostram que, 

também aqui, são os profissionais que trabalham há menos de um ano no 

serviço/unidade (<1ano) a surgirem com o valor mais alto, significando menor 

existência de riscos clínicos.   

 

Quadro 61 – Médias e dp da PRC / tempo experiência no serviço 

PRC 

< 1 ano             
(n=87) 

1 a 2 anos      
(n=107) 

3 a 7 anos      
(n=292) 

8 a 12 anos     
(n=173) 

13 a 20 anos    
(n=136) 

> 20 anos       
(n=48) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

159,5 28,90 151,2 33,34 149,2 30,79 155,6 29,34 158,2 29,99 156,0 27,45  .014 
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Quanto à SGT a diferença de médias entre grupos é, uma vez mais, significativa 

(p=.008), com valores da média mais elevados para aqueles que estão há menos 

tempo no serviço/unidade (<1ano) (quadro 62) 

 

Quadro 62 – Médias e dp da SGT segundo o tempo de experiência no serviço 
 

Satisf  
Geral    

Trabalh 

< 1 ano             
(n=94) 

1-2 anos      
(n=120) 

3-7 anos      
(n=312) 

8-12 anos     
(n=190) 

13-20 anos    
(n=147) 

> 20 anos       
(n=52) 

 
Kruskal-
Wallis  

média dp média dp média dp média dp média dp média dp  sig 

SGT 17,80 3,25 16,93 3,93 16,44 3,55 16,85 3,31 17,40 3,33 17,15 3,81  .008 

 

 

9.8.9 - Síntese dos resultados da CSD, SGT e PRC em função das variáveis 

socio-profissionais e institucionais 

Dos resultados mais expressivos destacamos o tempo de experiência na instituição e 

o tipo de instituição, como variáveis, em função das quais  um maior nº de dimensões 

da CSD apresenta diferenças estatisticamente significativas (quadro 63). 

As dimensões com maior nº de diferença de médias significativas são o “apoio da 

gestão/direcção à SD” (D10) e os “efectivos/recursos humanos” (D11), diferindo em 

função de 6 das 8 variáveis em estudo. 

As dimensões com menor nº de diferenças significativas, são D3, D5 e D12 que 

diferem em função de 2 das 8 variáveis. 

É de realçar, também, o facto de a “resposta não punitiva ao erro” (D5), variável de 

carater sócio-institucional, não apresentar diferenças significativas em função das 

variáveis institucionais, quer seja o tipo de serviço ou hospital quer seja o setor 

empresarial de atividade. 

Por último, a situação contratual é a variável a partir da qual a CSD menos difere. 

 

Quadro 63 – Matriz resumo das significâncias <.05 para a CSD e GSD em função das 
variáveis sócio-profissionais e institucionais 

 

  Variáveis dependentes 

Variáveis 
independentes 

Dimensões da CSD  
GSD 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

 

Idade (**)     .008 .001   .015  .000 .000    

Categoria 
profissional 
(**) 

      .008 .003 .002 .034       .001     
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Situação 
contratual (**) 

                    .000     

Tempo 
experiência 
instituição 

(**) 

.014 .004       .002 .001 .023 .006 .001 .003     

Tempo 

experiência 
no serviço 
(**) 

.001 .000   .041     .001 .014 .001 .019     .026 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
is

 

Setor   
empresarial 
(**) 

.010   .023     .043 .006   .026 .030       

Tipologia de 

Hospital (***) 
.000    
.000 

  
.002   
.001 

.005   

.005 
  

..000    
.000 

.007   

.009 
  

.016   

.048 
.001   
.001 

.002   

.005 
.010   
.003 

.010   

.002 

Tipologia de  
serviço (***) 

.010   

.004 
.000   
.001 

  
.004   
.000 

      
.000   
.000 

  
.002   
.000 

.000   

.000 
.000   
.000 

.000   

.000 

 (*) U Mann-Whitney     (**)Kruskal-Wallis      (***)Kruskal-Wallis e ANOVA 

 

No que à DSE diz respeito (quadro 64) a prova de Kruskal-Wallis e ANOVA sugere 

diferença significativa na variância das médias segundo o tipo de serviço/unidade, 

quer nas suas dimensões qualitativas quer no domínio quantitativo. Resultado 

semelhante se verifica para a tipologia de hospital, se exceptuarmos a “formação 

continuada” (DS6) que, enquanto dimensão da DSE, parece não diferir entre os 

diferentes tipos de hospital. Já o setor empresarial, apenas apresenta significância  na 

diferença de médias no “apoio institucional à enfermagem” (DS1) (KW p=.007) e  nas 

“condições de segurança no trabalho” (DS5) (KW p=.022). 

 

Quadro 64 – Matriz resumo das significâncias <.05 para a DSE em função das 
variáveis institucionais  

 

  Variáveis dependentes 

Variáveis 
independentes 

Dimensões da DSE    

DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 TxHCN IndETC 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
is

 

Setor   (**) 
empresarial  

.007       .022       

Tipologia de 
Hospital (***) 

.000    

.000 
.019     
.015 

.000    

.000 
.000    
.000 

.000    

.000 
  

.000    

.000 
.003 

Tipologia de  
serviço (***) 

.002    

.002 
.000    
.000 

.000    

.000 
.001   
.002 

.000    

.000 
.004    
.018 

.000    

.000 
.000    
.000 

            (**)Kruskal-Wallis      (***)Kruskal-Wallis e ANOVA 

 

A prova de Kruskal-Wallis sugere a não existência de significância estatística na 

diferença das médias da SGT em função da categoria profissional, situação contratual 
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e setor empresarial. De resto, para todas as outras variáveis se registaram diferenças 

estatísticas.  

Por sua vez, com excepção da categoria profissional e da situação contratual, a PRC 

difere significativamente em função das restantes variáveis.  

 

Quadro 65 – Matriz resumo das significâncias <.05 para a SGT em função das  
variáveis sócio-profissionais e institucionais 

 

V
a
ri

á
v
e
l 

  
  
  
  

  
  
  
  
 

d
e
p

e
n

d
e
n

te
 

Variáveis independentes 

Socio-profissionais Institucionais 

g
ru

p
o
 e

tá
ri
o
 (

**
) 

C
a
te

g
o
ri
a
 

p
ro

fi
s
s
io

n
a
l 
(*

*)
 

S
it
u
a
ç
ã
o
 

c
o
n
tr

a
tu

a
l 
(*

*)
 

T
e
m

p
o
 

e
x
p
e
ri
ê
n
c
ia

 n
a
 

in
s
ti
tu

iç
ã
o
 (

**
) 

T
e
m

p
o
 

e
x
p
e
ri
ê
n
c
ia

 n
o
 

s
e
rv

iç
o
 (

**
) 

S
e
to

r 
  
(*

*)
 

e
m

p
re

s
a
ri
a
l 
 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e
 

H
o
s
p
it
a
l 
(*

**
) 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e
  

s
e
rv

iç
o
 (

**
*)

 

SGT .046     .002 .008   
.000             
.000 

.006    

.016 

PRC .048   .027 .014 .006 
.000   
.000 

.000   

.000 

(*) U Mann-Whitney     (**)Kruskal-Wallis      (***)Kruskal-Wallis e ANOVA 

 

 

9.9.- ASSOCIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS SOCIO-PROFISSIONAIS E 

INSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO À DSE 

 

As correlações (Pearson) entre as dimensões da DSE e as variáveis institucionais são 

conforme a tabela 20.  

Com excepção da associação moderada (r=.298; p<.001) entre o tipo de 

serviço/unidade e a TxHCN, todas as outras correlações com significado estatístico 

são fracas.  

O setor empresarial, com apenas duas em sete possíveis, é das três variáveis, a que 

apresenta menor nº de correlações com significância: Apoio institucional à 

enfermagem (DS2) (r=.106; p=.002); Condições de segurança no trabalho (r=.072; 

p=.032). 

A tipologia de instituição e o tipo de serviço/unidade associam-se significativamente e 

de forma positiva com quatro fatores, coincidindo essa associação em duas 

dimensões: Ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) e Carateristicas dos 

doentes/Carga laboral (DS3). 

O equilíbrio de competências e supervisão de cuidados (DS4) é a única dimensão que 

não observa qualquer correlação significativa com as variáveis equacionadas. 
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Tabela 20 – Matriz de correlações entre vaiáveis institucionais e a DSE 

 DS1  DS2  DS3 DS4  DS5  DS6  TxHCN 

Setor Empresarial 
r .106** .035 .039 .026 .072* .054 -.005 

p  .002 .298 .248 .432 .032 .104 .933 

Tipo Instituição 
r .200** .073* .105** .049 .166** .027 .067 

p  .000 .028 .002 .144 .000 .416 .245 

Tipo serviço/unidade 
r .047 .083* .174** .051 .054 .114** .298** 

p  .163 .012 .000 .123 .107 .001 .000 

**correlações são significativas para p<.01 * correlações são significativas para p<.05 

 

O modelo suportado pela regressão multivariada (enter), tendo como independentes 

as variáveis institucionais (setor empresarial; tipo de instituição; tipo de serviço) e 

como dependente cada um os fatores da DSE, sugere coeficientes de determinação 

(r2) baixos ou mesmo residuais, significando fraco poder de explicação da variância 

das dimensões da DSE por parte daquelas variáveis. 

Constata-se que o setor empresarial não exerce efeito sobre qualquer um dos aspetos 

da DSE e, a variância do equilíbrio de competências/supervisão de cuidados (DS4) 

não encontra explicação nestas três variáveis. 

Nesta análise, o maior peso (β=.301) é exercido pelo tipo de serviço/unidade, sobre a 

TxHCN, elucidando 9,4% da sua variância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis institucionais e a 
DSE 

 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados 

 (n.s.) 
 

Sector empresarial  

TxHCN  
(r

2
=.094) 

 
 

.152 

.104 

.075 

.090 

.170 

DS6 Formação continuada 
(r

2
=.014) 

 

DS2 Ambiente relacional e 
autonomia profissional 

(r
2
=.011) 

 

DS5 Segurança no trabalho 
(r

2
=.029) 

 

.301  
 

.176 

DS1 Apoio institucional à 
enfermagem  

(r
2
=.041) 

 

DS3 Carateristicas dos 
doentes/carga laboral  

(r
2
=.040) 

Tipo de Instituição  

Tipo de 
Serviço/Unidade 
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9.10.- ASSOCIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS DIMENSÕES DA DSE E VARIÁVEIS 

PROFISSIONAIS/INSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO À PRC 

 

Da matriz  de correlações (tabela 21), resulta que, todas as dimensões da DSE se 

correlacionam de forma significativa (p<.001) e positiva com a PRC, com excepção da 

TxHCN (r=.088; p=.144) 

São o ambiente relacional e autonomia profissional da enfermagem (DS2) (r=.648), o 

equilíbrio competência/supervisão cuidados DS4 (r=.571) e a segurança no trabalho 

DS5 (r=.556), as dimensões que apresentam as correlações mais elevadas. 

Com um coeficiente mais baixo (r=.271) surge a dimensão “caraterísticas dos 

doentes/carga laboral” (DS3).  

 

 

Tabela 21 - Matriz de correlações entre a DSE e a PRC    

 

    DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 TxHCN 

PRC 
r .461 .648 .271 .571 .556 .367 .088 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .144 

Todas as correlações são significativas para p<.001 

 

Quanto às variáveis sócio-profissionais e institucionais, as correlações 

estatisticamente significativas são muito baixas: grupo etário (r=.100); setor 

empresarial (r=.091); tipo de instituição (r=.082); tipo de serviço (r=.108) (tabela 22). 

 

Tabela 22 - Matriz de correlações: variáveis profissionais/institucionais e PRC    

 

 
  

  
Grupo 
Etário 

Categoria 
Profissional 

Setor 
empresarial 

Tipo 
instituição 

Tipo 
serviço 

Tempo 

experiência 
instituição 

Tempo 

experiência 
serviço/unidade 

PRC 
r .100* -.067 .091* .082** .108* .062 .034 

p .004 .053 .008 .017 .002 .072 .327 

*Correlações significativas para p<.01  ** Correlação significativa para p<.05 

 

Consideramos agora a perceção geral do risco clínico como variável dependente e 

como variáveis independentes a DSE e as variáveis socio-profissionais e 

institucionais. 

A análise dos coeficientes de regressão, através da regressão linear múltipla, método 

enter (tabela 23), tendo como variáveis independentes as dimensões qualitativas da 

DSE, num modelo bem aceite (F=149.619; p<.001), mostra que todas as dimensões 

são preditoras da PRC, com exceção do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

(β=.008; t=.234; p=.815). 
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O modelo tem um forte poder explicativo (r2=.525) da variância da PRC. 

 

Tabela 23 –Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação à PRC (RM) 
 

Variável dependente:                                            
Perceção geral do risco clínico (PRC) 

N=807 r=727   r
2
=.525 

Erro padrão β t p 

(Constante)   5.635   1.063 .288 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .288 .008 .234 .815 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .294 .354 10.924 .000 

DS3 Caraterísticas do doente/Carga laboral .305 .069 2.652 .008 

DS4 Equilíbrio competência/Supervisão cuidados .336 .227 7.011 .000 

DS5 Segurança no trabalho .283 .193 5.907 .000 

DS6 Formação continuada .437 .115 4.330 .000 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 395026.852 6 65837.809 149.619 .000 

Residual 352468.265 801 440.035     

 

O modelo de regressão linear simples (tabela 24) , tendo como possível preditora da 

PRC a TxHCN, confirma a inexistência de potencial de explicação da variância da 

PRC (β=.088; t=1.467; p=.144), tal como se antecipava devido à inexistência de 

correlação estatisticamente significativa entre as duas variáveis.  

 

Tabela 24 - Valor preditivo da TxHCN em relação à PRC (RM) 

 

Variável dependente:                                            
Perceção geral do risco clínico (PRC) 

N=278 r=088   r
2
=.008 

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN 6.153 .088 1.467 .144 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1943.655 1 1943.655 2.152 .144 

Residual 250221.276 277 903.326     

 

No caso da análise dos coeficientes de regressão múltipla (enter), tendo as variáveis 

sócio-profissionais e institucionais como independentes, apenas  o setor empresarial 

(β=.084; t=2.299; p=.022) e o tipo de serviço (β=.078; t=2.189; p=.029) se apresentam 

como preditoras, tendo este modelo um fraco poder explicação da variância da PRC 

(r2=.029).   

 

Tabela 25 -Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação à PRC 
(RM) 

 

Variável dependente:                                          
Perceção geral do risco clínico (PRC) 

N=854 r=.171   r2=.029 
Erro padrão β t p 

(Constante) 9.330  14.630 .000 
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Grupo Etário 1.850 .094 1.624 .105 

Categoria Profissional 1.729 -.016 -.352 .725 

Setor empresarial 1.954 .084 2.299 .022 

Tipo de instituição 1.150 .053 1.456 .146 

Tipo de serviço  .239 .078 2.189 .029 

Tempo experiência instituição 1.446 .009 .140 .888 

Tempo experiência serviço/unidade 1.124 -.019 -.397 .692 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 21698.539 7 3099.791 3.392 .001 

Residual 718298.267 786 913.865   

 

Em busca de um modelo para a PRC, procedemos à regressão múltipla mais 

abrangente, mantendo-a como variável dependente e considerando como variáveis 

independentes o setor empresarial, o tipo de serviço e as dimensões da DSE que nos 

modelos anteriores revelaram poder preditivo. 

Através do método stepwise, a análise, viável segundo a ANOVA (F=180.488; p<.001), 

excluí o setor empresarial e o tipo de serviço, evidenciando como variáveis preditoras: 

o ambiente relacional e autonomia (DS2) (β=-.360; t=11.139; p<.001); o equilíbrio 

competências/supervisão cuidados (DS4) (β=.224; t=7.360; p<.001); segurança no 

trabalho (DS5) (β=.197; t=6.319; p<.001);  a formação continuada (DS6) (β=.117; 

t=4.424; p<.001);  caraterísticas doentes/carga laboral (DS3) (β=.072; t=2.797; 

p=.005). 

 

Tabela 26 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação à PRC (Stepwise) 

 

Variável dependente:                                          
Perceção geral do risco clínico (PRC) 

N=798 r=.730   r
2
=.532 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constant) 5.698  .695 .487 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .295 .360 11.139 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.317 .224 7.360 .000 

DS5 Segurança no trabalho .271 .197 6.319 .000 

DS6 Formação continuada .439 .117 4.424 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .306 .072 2.797 .005 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 396445.432 5 79289.086 180.488 .000 

Residual 348368.651 793 439.305   

 

O modelo, com elevado poder de explicação da variância da PRC (r2=.532), apresenta 

como primeiro preditor o ambiente relacional e autonomia (DS2), o qual explica 42.1%,  

seguido do equilíbrio competências/supervisão cuidados (DS4) com 6.6%, a 
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segurança no trabalho (DS5) 3.0%, a formação continuada (DS6) 1.1% e, por último, 

as caraterísticas doentes/carga laboral que acrescentam 0.4% ao total da explicação. 

 

Quadro 66 – Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e a PRC  
 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .649 .421 .420 23.269 

2 .698 .487 .486 21.905 

3 .719 .517 .515 21.282 

4 .726 .528 .525 21.049 

5 .730 .532 .529 20.960 

 

O modelo explicativo da PRC a partir da dotação segura em enfermagem e das 

variáveis sócio-profissionais (grupo etário, categoria profissional, tempo experiência 

instituição e tempo experiência serviço/unidade) e institucionais (setor empresarial; 

tipo de instituição, tipo de serviço), fica expresso no diagrama de ligações causais 

(figura 6). A inexistência, neste modelo, de poder preditivo das caraterísticas 

profissionais e institucionais sobre a PRC, exclui a presença de efeitos indiretos, pelo 

que os pesos apresentados são os coeficientes (β) obtidos com o último passo 

(stepwise) da análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis institucionais, 
DSE e a PRC 

 

9.11.- ASSOCIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS DIMENSÕES DA DSE, DA PRC E 

VARIÁVEIS PROFISSIONAIS/INSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO ÀS  DIMENSÕES DA 

CSD 
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O facto da CSD ser um construto multidimensional, obriga-nos a definir um modelo 

(sub-modelo) para cada uma das suas dimensões. Para isso procedemos à regressão 

múltipla para cada uma, tendo como variáveis independentes as dimensões da DSE, a 

PRC e as variáveis sócio-profissionais e institucionais (grupo etário, categoria 

profissional, setor empresarial, tipo de instituição hospitalar, tipo de serviço/unidade, 

tempo de experiência na instituição e tipo de experiência no serviço/unidade). Para tal, 

definimos como estratégia, realizar: primeiro a regressão linear múltipla ou simples em 

função de cada uma destas variáveis; segundo, proceder ao último passo da análise 

de regressão múltipla (método stepwise), para complementar as regressões 

anteriores, conjugando como variáveis independentes, apenas as variáveis que se 

revelaram preditoras e que, portanto, demonstravam algum poder explicativo, da 

dimensão da CSD em causa, nas regressões pelo método enter; por último, 

concluimos a análise, complementando as regressões, obtidas com os métodos enter 

e stepwise, com uma path analysis afim de determinar as ligações causais, apurando 

os coeficientes de efeito total (CET), obtidos a partir dos efeitos diretos (ED) e indiretos 

(EI). 

Salientar que, devido ao nº significativamente inferior de participantes para o qual foi 

possível calcular a TxHCN (em regra, cerca de 300), optámos por proceder à 

regressão linear simples, tendo esta como variável independente e, só nos casos em 

que se revelou preditora, foi introduzida na equação final. Nestes casos, o resultados 

da regressão múltipla (SW) têm por base um nº inferiores de caos. 

 

9.11.1- Um modelo para o “Trabalho/Cooperação entre Serviços/unidades” (D1)  

Efetuadas as correlações de Pearson entre a PRC, as dimensões da DSE e o 

“trabalho/cooperação entre serviços/unidades” (D1) podemos observar (tabela 27) 

que, com excepção da taxa de utilização de horas de cuidados necessários, todos 

estes fatores se correlacionam de forma estatisticamente significativa (p<.001) e 

positiva. Destaca-se, ainda, o fato das caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) 

(r=.171) e a formação continuada (DS6) (r=.203) apresentarem as associações mais 

baixas. 

 

Tabela 27 – Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D1 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxHCN PRC 

D1 Trabalho/Cooperação 
entre unidades 

r .495 .470 .171 .459 .451 .203 .043 .486 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .456 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 



232 
 

Considerando um modelo de regressão linear múltipla, tendo como variáveis 

independentes as dimensões da dotação segura de enfermeiros (DSE), verificámos 

que o apoio institucional à enfermagem (β=.248; t=6.509; p<.001), o ambiente 

relacional e autonomia profissional (β=.207; t=5.508; p<.001), o equilíbrio de 

competências e supervisão de cuidados (β=.146; t=3.838; p<.001) e a segurança no 

trabalho (β=.125; t=3.302; p=.001) surgem como preditoras do trabalho/cooperação 

entre unidades. Num modelo bem aceite (F=70.842; p<.001), estas quatro dimensões 

explicam 32.9% da sua variância (r2=.329). 

 

Tabela 28 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D1 (RM) 

 

Variável dependente:                            
Trabalho/cooperação entre unidades (D1) 

N=855 r=0.578   r
2
=0.329 

Erro padrão β t p 

(Constante) .547   8.738 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .028 .248 6.509 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .029 .207 5.508 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .030 -.014 -.475 .635 

DS4 Equilib. competências/Supervisão cuidados .033 .146 3.838 .000 

DS5 Segurança no trabalho .028 .125 3.302 .001 

DS6 Formação continuada .043 -.024 -.768 .442 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1880.856 6 313.476 70.842 .000 

Residual 3756.806 849 4.425     

 

O modelo de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como variável 

independente, demonstra que esta não tem poder explicativo sobre o 

trabalho/cooperação entre unidades (β=.043; t=0.746; p=.456). 

 

Tabela 29 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D1 (RS) 
 

Variável dependente:                            
Trabalho/cooperação entre unidades (D1) 

N=301 r=.002     

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .463 ,043 .746 .456 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 3.634 1 3.634 .556 .456 

Residual 1960.859 300 6.536     

 

Equacionando a perceção geral do risco clínico como variável independente, num 

modelo de RS, aparece como variável preditora do trabalho/cooperação entre 

unidades (β=.484; t=15.969; p<.001), aclarando 23,4% (r2=.234) da variância desta. 
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Tabela 30 - Valor preditivo da PRC em relação a D1 (RS) 
 

Variável dependente:                            
Trabalho/cooperação entre unidades (D1) 

N=833 r=.484   r
2
=.234 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico 002 .484 15.969 <.001 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1286.13 1 1286.132 255 <.001 

Residual 4196.34 832 5.044     

 

Considerando as variáveis profissionais e institucionais como independentes, o 

modelo de regressão, adequado à explicação (F=5.151; p=<.001), apresenta como 

preditores o tipo de instituição (β=.094; t=3.561; p<.001) e o setor empresarial (β=.071; 

t=2.019; p=.044). 

 
Tabela 31 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D1 (RM) 

 

Variável dependente:                                      
Trabalho/cooperação entre unidades (D1) 

N=851 r=.166   r
2
=.028 

Erro padrão β t p 

(Constante) .762  15.407 .000 

Grupo Etário .148 -.034 -.611 .541 

Categoria Profissional .141 -.034 -.760 .447 

Setor empresarial .161 .071 2.019 .044 

Tipo de instituição .094 .126 3.561 .000 

Tipo de serviço  .019 .008 .237 .813 

Tempo experiência instituição .117 .081 1.310 .191 

Tempo experiência serviço/unidade .091 -.057 -1.216 .224 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 157.625 7 22.518 3.419 .001 

Residual 5559.018 844 6.587   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, conjugando como 

variáveis independentes, cada uma das variáveis em estudo com poder explicativo, 

deixa de fora o setor empresarial e as condições de  segurança no trabalho (DS5). O 

modelo, bem aceite segundo a análise de variância (F=73.021 e p<.001), apresenta  

como preditoras: o apoio institucional à enfermagem (DS1) (β=.243; t=6.579; p<.001); 

a perceção geral do risco clínico (β=0.202; t=4.994; p<.001); o ambiente relacional e 

autonomia (DS2) (β=.154; t=3.873; p<.001); o tipo de instituição hospitalar  (β=.084; 

t=2.876; p=.004);  equilíbrio competências/supervisão cuidados (DS4) (β=.109; 

t=2.744; p=.006). Em conjunto, estes fatores explicam 35.0% (r2=.350) da variância de 

D1.  
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Tabela 32 – Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D1 (stepwise) 

 

Variável dependente:                            
Trabalho/cooperação entre unidades 
(D1) 

N=790 r=.592   r
2
=.350 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .486  7.825 .000 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .028 .243 6.579 .000 

Perceção Risco Clínico .003 .202 4.994 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .030 .154 3.873 .000 

Tipo Instituição .078 .084 2.876 .004 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.034 .109 2.744 .006 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1816.480 5 363.296 84.652 .000 

Residual 3368.951 785 4.292   

 

No sentido de pormenorizar o poder explicativo encontrado, o modelo exclui o setor 

empresarial e as condições de  segurança no trabalho (DS5) e, sugere como primeiro 

preditor do trabalho/cooperação entre unidades o apoio institucional à enfermagem a 

explicar 24.0% da variância (r2=.238), seguido da PRC a acrescentar 8.4%, depois o 

ambiente relacional e autonomia profissional da enfermagem a adicionar 1.6%, 

seguido do tipo de hospital que aporta 0.6% e, por último, o “equilíbrio de 

competências/supervisão de cuidados com somente 0.6%.  

 
Quadro 67 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Complementando as regressões, com uma path analysis afim de determinar as 

ligações causais, o modelo expresso no diagrama (figura 7) pemite calcular os 

seguintes efeitos das variáveis independentes no trabalho cooperação entre 

serviços/unidades (D1): 

- coeficiente de  efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1)  

CET = ED + EI = .243 + 0 = .243 

- coeficiente de  efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .154 + (.360 x .202) = .154 + .061 = .215  

- coeficiente de  efeito da PRC  

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .488 .238 .237 2.238 

2 .568 .322 .320 2.112 

3 .582 .338 .336 2.088 

4 .587 .344 .341 2.080 

5 .592 .350 .346 2.072 
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CET = ED + EI = .202 + 0 = .202 

- coeficiente de  efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .109 + (.224 x .202) = .109 + .045 = .154 

 - coeficiente de  efeito do tipo de instituição  

CET = ED + EI = .084 + (.176 x .243) = .084 + .042 = .126  

Concluimos que a grandeza dos efeitos é, por ordem decrescente: DS1, DS2, PRC, 

DS4 e, por último, o tipo de instituição 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e o 
trabalho/cooperação entre serviços, coeficiente path 

 

9.11.2- Um  modelo para a “Cooperação em equipe na Unidade/Serviço” (D2) 

Conforme podemos observar na tabela 33 o trabalho em equipa na unidade (D2) 

correlaciona-se positivamente e de forma moderada como apoio institucional à 

enfermagem (DS1) (r=.356), o ambiente relacional/autonomia profissional (DS2) 

(r=,484), o equilíbrio de competências /supervisão dos cuidados (DS4) (r=.423), 

condições de segurança no trabalho DS5) (r=.396), a perceção geral do risco clínico 

(PRC) (r=.461) e a satisfação geral no trabalho (ST) (r=.478). De forma baixa associa-

se às caraterísticas dos doentes /carga laboral (DS3) (r=.132) e à formação 

continuada (DS6) (r=.228). Por último, regista-se a inexistência de correlação 

estatisticamente significativa entre esta dimensão da CSD e a TxUtil (p=.563). 

 

Tabela 33 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D2 
   DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D2 Trabalho em equipa nas 
unidades 

r .356 .484 .132 .423 .396 .228 .033 .461 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .563 .000 

As correlações são significativas para p<.001 

 

Tipo de instituição 

DS1 Apoio institucional à 
enfermagem 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados 

PRC 

D1 Trabalho/cooperação 
entre serviços/unidades 

+.360 

+.224 

+.243 

+.154 

+.202 

+.109 

+.084 

+.176 
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Num modelo de regressão linear múltipla, tendo como variáveis independentes as 

dimensões da dotação segura de enfermeiros (DSE), observa-se que o ambiente 

relacional e autonomia profissional (DS2) (β=.298; t=7.630; p<.001), o equilíbrio de 

competências e supervisão de cuidados (DS4) (β=.165; t=4.192; p<.001) e a 

segurança no trabalho (DS5) (β=.124; t=3.139; p=.002) surgem como preditoras do 

trabalho em equipa nas unidades. Num modelo bem aceite (F=54.199; p<.001), estas 

três dimensões explicam 27.0% da sua variância (r2=.524). 

 

Tabela 34 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D2 (RM) 
  

Variável dependente:                                        
Trabalho em equipa nas unidades (D2) 

N=863 r=.524   r
2
=.270 

Erro padrão β t p 

(Constante) .537   13.992 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .028 .051 1.297 .195 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .028 .298 7.630 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .029 -.048 -1.544 .123 

DS4 Equilibrio competências/Supervisão cuidados .032 .165 4.192 .000 

DS5 Segurança no trabalho .027 .124 3.139 .002 

DS6 Formação continuada .042 .016 .502 .616 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrado

s 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1400.640 6 233.440 54.199 .000 

Residual 3691.165 857 4.307     

 

No que respeita à variável quantitativa da DSE (TxHCN) o modelo de RS, demonstra, 

também aqui, que esta não tem poder explicativo sobre o trabalho em equipe nas  

unidades (β=.033; t=.579; p=.563). 

 

Tabela 35 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D2 (RS) 
 

Variável dependente:                                        
Trabalho em equipa nas unidades (D2) 

N=300 r=,033   r
2
=,001 

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .424 .033 .579 .563 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1.833 1 1.833 .335 .563 

Residual 1637.396 299 5.476     

 

Por sua vez, a perceção geral do risco clínico como variável independente, num 

modelo de RS, revela poder explicativo (β=.461; t=15.052; p<0.001), aclarando 23.4% 

da variância de D2. 
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Tabela 36 - Valor preditivo da PRC em relação a D2 (RS) 

 

Variável dependente:                                        
Trabalho em equipa nas unidades (D2) 

N=841 r=.461   r
2
=.211 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .002 .461 15.052 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1062.374 1 1062.374 226.567 .000 

Residual 3938.767 840 4.689     

 

Enquanto independentes, num modelo de regressão múltipla, as variáveis sócio-

profissionais e institucionais não revelam poder explicativo do trabalho em equipe nas 

unidades (D2). 

 

Tabela 37 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D2 (RM) 

 

Variável dependente:                                    
Trabalho em equipa nas unidades (D2) 

N=858 r=.062   r
2
=.004 

Erro padrão β t p 

(Constante) .725  21,210 .000 

Grupo Etário .140 -.025 -.451 .652 

Categoria Profissional .134 -.054 -1.193 .233 

Setor empresarial .153 .006 .174 .862 

Tipo de instituição .089 .039 1.093 .275 

Tipo de serviço  .019 -.005 -.137 .891 

Tempo experiência instituição .111 -.030 -.475 .635 

Tempo experiência serviço/unidade .085 .041 .880 .379 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 19.339 7 2.763 .462 .862 

Residual 5089.704 851 5.981   

 

Conjugando as variáveis independentes que acabam de evidenciar poder explicativo, 

modelo de regressão múltipla (F=86.022; p<.001), segundo o método stepwise, o 

primeira preditor  é o ambiente relacional e autonomia (DS2) (β=.240; t=5.785; 

p<.001), seguido do equilíbrio competências/supervisão cuidados (DS4) (β=.155; 

t=4.090; p<.001), a perceção geral do risco clínico (β=.157; t=3.176; p<.001) e, 

finalmente, a segurança no trabalho (DS5) (β=.104; t=2.736; p<.001). No total, estes 

fatores explicam 29.7% (r2=.297) da variância de D1.  

 

Tabela 38 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D2 (stepwise) 
 

Variável dependente:                                        
Trabalho em equipa nas unidades (D2) 

N=820 r=.545   r
2
=.297 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .453  15.314 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .030 .240 5.785 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão .031 .155 4.090 .000 
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Cuidados 
Perceção Risco Clínico .003 .157 3.716 .000 

DS5 Segurança no trabalho .026 .104 2.736 .006 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1453.324 4 363.331 86.022 .000 

Residual 3446.530 816 4.224    

 

Com os coeficientes β observados na tabela anterior, o modelo mostra que o ambiente 

relacional e autonomia explica 23.4%, o equilíbrio competências/supervisão cuidados 

3.8%, a perceção geral do risco clínico 1.7% e a segurança no trabalho 0.5% do total 

do poder explicativo da variância de D2.  

 

Quadro 68 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D2 
 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .484 .235 .234 2.140 

2 .522 .273 .271 2.087 

3 .539 .290 .288 2.063 

4 .545 .297 .293 2.055 

 

Complementámos novamente o estudo das regressões, com uma path analysis. O 

modelo representado no diagrama (figura 8), pemite aclarar os coeficientes de efeito 

total de cada uma das variáveis independentes sobre o trabalho cooperação nos 

serviços/unidades (D2):  

 - coeficiente de  efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .240 + (.360 x .157) = .240 + .057 = .297  

- coeficiente de  efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .155 + (.224 x .157) = .155 + .035 = .190 

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .157 + 0 = .157 

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5)  

CET = ED + EI = .104 + (.197 x .157) = .104 + .031 = .135  

 

Concluimos que a ordem decrescente, segundo a grandeza dos efeitos, é: DS2, DS4, 

PRC e, por último, DS5. 
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Figura 8 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e o 
trabalho em equipa na unidade/serviço, coeficiente path 

 

9.11.3- Um modelo para “Passagens de turno/transferências” (D3) 

A matriz de correlações de Pearson (tabela 39) mostra que, com excepção da TxHCN, 

existe correlações estatisticamente significativas (p<.001)  entre a PRC, as dimensões 

da DSE e D3 (passagens de turno/transferências)  

Destacam-se, com as associações mais fracas, uma vez mais, as caraterísticas dos 

doentes/carga laboral (DS3) (r=.154) e a formação continuada (DS6) (r=.157). 

 

Tabela 39 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D3 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxHCN PRC 

D3 Passagens de turno/ 
Transições 

r .366 .452 .154 .393 .410 .157 .028 .488 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .632 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 

O modelo de regressão linear múltipla (F=50.051; p<.001), tendo como variáveis 

independentes as dimensões da DSE, explica 25.5% (r2=.255) da variância de D3 e 

apresenta como fatores preditores: o apoio institucional à enfermagem (β=.109; 

t=2.766; p<.001); o ambiente relacional e autonomia profissional (β=.277; t=7.026; 

p<.001); o equilíbrio de competências e supervisão de cuidados (β=.102; t=2.574; 

p=.010); a segurança no trabalho (β=.151; t=3.797; p<.001). 

 

Tabela 40 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D3 (RM) 

 

Variável dependente:                                        N=859 r=.510   r
2
=.255 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados  

DS5 Segurança no trabalho 

PRC 

D2 Trabalho em equipa 
na unidade/serviço 

+.360 

+.197 

+.240 

+.155 

+.157 

+.104 

+.224 
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Passagens de turno/transições (D3) Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .607   10.154 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .031 .109 2.766 .006 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .032 .277 7.026 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .032 -.008 -.256 .798 

DS4 Equilibrio competências/Supervisão cuidados .036 .102 2.574 .010 

DS5 Segurança no trabalho .031 .151 3.797 .000 

DS6 Formação continuada .048 -.035 -1.082 .280 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1630.215 6 271.703 50.051 ,000 

Residual 4630.523 853 5.429     

 

Uma vez mais, considerando a taxa de utilização de HCN como variável independente, 

o modelo de RS, demonstra que esta não tem poder explicativo, neste caso sobre aa 

passagens de turno/transferências (β=.028; t=.479; p=.632). 

 

Tabela 41 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D3 (RS) 
 

Variável dependente:                                        
Passagens de turno/transições (D3) 

N=303 r=.028    

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .479 .028 .479 .632 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1.606 1 1.606 .230 .632 

Residual 2110.025 302 6.987     

 

A perceção geral do risco clínico como variável independente, num modelo de RS, 

aparece como variável preditora das passagens de turno/transferências (β=.488; 

t=16.178; p<.001), explicando 23,4% (r2=.234) da sua variância. 

 

Tabela 42 - Valor preditivo da PRC em relação a D3 (RS) 
 

Variável dependente:                                        
Passagens de turno/transições (D3) 

N=839 r=.488   r
2
=.237 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .003 .488 16.178 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1430.183 1 1430.183 261.740 .000 

Residual 4578.949 838 5.464     

 

A análise dos coeficientes de regressão, tendo como independentes as variáveis 

sócio-profissionais e institucionais, através de regressão linear múltipla, permite aferir 

do fraco poder explicativo que estas têm sobre a variância de D3. Ainda assim, o 

modelo, adequado à explicação (F=3.769; p=<.001), apresenta como preditores o 
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grupo etário (β=-.144; t=-2.581; p=.010), o setor empresarial (β=.074; t=2.109; p=.035), 

o tipo de instituição (β=.111; t=3.167; p=.002) e o tempo de experiência na instituição 

(β=.122; t=1.976; p=.049). 

 

Tabela 43 – Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relção a D3 (RM) 
 

Variável dependente:                                      
Passagens de turno/transições (D3) 

N=855 r=.174   r
2
=-.030 

Erro padrão β t p 

(Constante) .802  17.226 .000 

Grupo Etário .156 -.144 -2.581 .010 

Categoria Profissional .148 -.065 -1.454 .146 

Setor empresarial .168 .074 2.109 .035 

Tipo de instituição .099 .111 3.167 .002 

Tipo de serviço  .020 -.008 -.226 .821 

Tempo experiência instituição .123 .122 1.976 .049 

Tempo experiência serviço/unidade .095 -.062 -1.345 .179 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 193.238 7 2.605 3.769 .000 

Residual 6210.463 848 7.324   

 

O último passo da análise de regressão múltipla, pelo método stepwise, para 

complementar as regressões anteriores, agrupando todas as variáveis com algum 

poder preditivo, sugere um modelo que excluí o setor empresarial, o tempo de 

experiência na unidade, o tipo de instituição, o apoio institucional à enfermagem (DS1) 

e o equilíbrio de competências e supervisão de cuidados (DS4). Com poder explicativo 

da variância de D3 surgem: perceção geral do risco clínico (β=.295; t=7.056; p<.001); 

o ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) (β=.201; t=4.815; p<.001); a 

segurança no trabalho (β=.136; t=3.566; p<.001); o grupo etário (β=-.086; t=-2.819; 

p=.005).  

 

Tabela 44 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D3 (stepwise)  

 

Variável dependente:                                        
Passagens de turno/transições (D3) 

N=775 r=.544   r
2
=.296 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .521  11.508 .000 

Perceção Risco Clínico .004 .295 7.056 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .033 .201 4.815 .000 

DS5 Segurança no trabalho .029 .136 3.566 .000 

Grupo Etário .085 -.086 -2.819 .005 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1600.380 4 400.095 81.059 .000 

Residual 3805.537 771 4.936    
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O modelo, bem aceite (F=81.059; p<.001), explica 29.5% (r2=.295) da variância de D3 

(passagens de turno/transições), tendo como principal preditora a perceção risco 

clínico (24,3%). Com peso mais modesto surge o ambiente relacional e autonomia 

(DS2) (3.4%), a segurança no trabalho (DS5) (1.2%) e o grupo etário (0.7%)  

 

Quadro 69 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D3 
 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 
erro padrão 

1 .493 .243 .242 2.299 

2 .526 .277 .275 2.249 

3 .537 .289 .286 2.232 

4 .544 .296 .292 2.222 

 

À semelhança do que fizemos anteriormente, recorremos à path analysis, como forma 

de complementar as regressões anteriores.  O modelo exposto no diagrama (figura 9), 

sugere os seguintes coeficientes de efeito total, de cada uma das variáveis 

independentes sobre as passagens de turno/transferências (D3):  

 - coeficiente de efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .201 + (.360 x .295) = .201 + .106 = .307  

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .295 + 0 = .295 

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5)  

CET = ED + EI = .136 + (.197 x .295) = .136 + .058 = .196 

- coeficiente de  efeito do grupo etário 

CET = ED + EI = .086 + 0 = .086 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e 

passagens de turno/transferências, coeficiente path 

Grupo etário 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS5 Segurança no Trabalho 

PRC 
D3 Passagens de turno 

transferências 

+.360 

+.197 

+.295 

+.201 

+.136 

-.086 
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Concluimos que a grandeza dos efeitos é, por ordem decrescente: DS2, PRC, DS5 e, 

por último,  o grupo etário.   

 

9.11.4- Um modelo para a “Frequência  de notificação de EA´s” (D4) 

 Como podemos observar pela tabela 45, encontramos correlações estatisticamente 

significativas, ainda que baixas ou moderadas, entre as dimensões qualitativas da 

DSE, a PRC e a frequência de notificação de EA´s (D4). Exceptua-se a TxHCN, 

dimensão quantitativa da DSE, a qual não se correlaciona com D4.  

Com correlações ligeiramente mais elevadas temos a PRC (r=.316; p<.001) e o 

equilíbrio de competências e supervisão de cuidados (DS4) (r=.329; p<.001). Com a 

associação mais baixa surge DS3 (caraterísticas dos doentes/carga laboral) (r=.097; 

p=.004). 

Tabela 45 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D4 
 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D4 Frequência de notificação 
de EA´s 

r .291 .261 .097 .329 .255 .227 .003 .316 

p .000 .000 .004 .000 .000 .000 .953 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 

A regressão múltipla, segundo o método enter, tendo como variáveis independentes 

as dimensões qualitativas da DSE, apresenta como fatores preditores: o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) (β=.120; t=2.792; p=.005); o equilíbrio de 

competências e supervisão de cuidados (DS4) (β=.176; t=4.055; p<.001);   a formação 

continuada (DS6) (β=.104; t=2.984; p=.003). Este modelo, bem aceite (F=22.416; 

p<.001), evidencia um modesto poder explicativo da variância de D4 (r2=0.130). 

 

Tabela 46 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D4 (RM) 

 

Variável dependente:                                     
Frequência de notificação de EA´s (D4) 

N=857 r=.369   r
2
=.130 

Erro padrão β t p 

(Constante) .736  2.538 .011 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .038 .120 2.792 .005 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .039 .025 .578 .563 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .040 -.017 -.500 .617 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão cuidados .045 .176 4.055 .000 

DS5 Segurança no trabalho .037 .066 1.527 .127 

DS6 Formação continuada .058 .104 2.984 .003 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1077.441 6 179.573 22.416 .000 

Residual 6817.404 851 8.011     
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À semelhança do observado anteriormente, verifica-se novamente, com recurso à 

regressão linear simples, que, também face a esta dimensão da CSD, a TxHCN não 

revela poder preditivo (β=.003; t=.059; p=.953). 

 

Tabela 47 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D4 (RS) 
 

Variável dependente:                                     
Frequência de notificação de EA´s (D4) 

N=298 r=.002     

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .559 .003 .059 .953 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão .032 1 .032 .003 .953 

Residual 2720.109 297 9.159     

 

Quanto à perceção geral do risco clínico, o modelo de RS, confirma, ainda que 

modesto (r2=.099)  o seu potencial preditor da frequência de notificação de EA´s 

(β=.316; t=9.605; p<0.001). 

 

Tabela 48 - Valor preditivo da PRC em relação a D4 (RS) 

 

Variável dependente:                                     
Frequência de notificação de EA´s (D4) 

N=833 r=.316   r
2
=.099 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .003 .316 9.605 <.001 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 772.550 1 772.550 92.258 <.001 

Residual 6967.024 832 8.374     

 

Tendo como fatores independentes as variáveis sócio-profissionais e institucionais , a 

análise dos coeficientes de regressão, recorrendo à regressão linear múltipla,  mostra 

com poder preditivo, apenas uma variável: grupo etário (β=.185; t=3.294; p=.001). O 

modelo, ainda que adequado (f=2.867; p=.006), apresenta um fraco poder explicativo 

da variância de D4 (r2=.023). 

 

Tabela 49 – Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D4 (RM) 

 

Variável dependente:                                      
Frequência de notificação de EA´s (D4) 

N=850 r=.152   r
2
=.023 

Erro padrão β t p 

(Constante) .904  7.020 .000 

Grupo Etário .178 .185 3.294 .001 

Categoria Profissional .167 .058 1.293 .196 

Setor empresarial .189 .036 1.029 .304 

Tipo de instituição .111 .068 1.915 .056 

Tipo de serviço  .023 .021 .604 .546 

Tempo experiência instituição .139 -.072 -1.149 .251 
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Tempo experiência serviço/unidade .108 -.010 -.217 .829 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 185.894 7 26.556 2.867 .006 

Residual 7809.342 843 9.264   

 

O último passo da análise dos coeficientes de regressão (stepwise), deixa de fora o 

grupo etário, confirmando como variáveis preditoras de D4: o equilíbrio de 

competências e supervisão de cuidados (DS4) (β=.139; t=3.111; p=.002); a PRC 

(β=.137; t=3.278; p=.001); o apoio institucional à enfermagem (DS1) (β=.129; t=3.175; 

p=.002);  a formação continuada (DS6) (β=.101; t=2.823; p=.005). Este modelo, bem 

aceite (F=34.728; p<.001), evidencia um modesto poder explicativo da variância de D4 

(r2=.149). 

  

Tabela 50 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D4 (stepwise)  
 

Variável dependente:                                     
Frequência de notificação de EA´s (D4) 

N=796 r=.386   r
2
=.149 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .680  1.810 .071 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.046 .139 3.111 .002 

Perceção Risco Clínico .004 .137 3.278 .001 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .036 .129 3.175 .002 

DS6 Formação continuada .059 .101 2.823 .005 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1110.772 4 277.693 34,728 .000 

Residual 6332.942 792 7.996   

 

Este modelo explicativo da frequência de notificação de EA´s, presume a seguinte 

ordem, segundo o peso explicativo que cada uma das variáveis possui:  equilíbrio 

competências e supervisão cuidados (DS4) a explicar 10.5% da variância;  perceção 

risco clínico com 2.4%;  apoio institucional à enfermagem (DS1) com 1.2%; e a 

formação continuada (DS6) que acrescenta 0.8%. 

 
Quadro 70 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D4 

 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 
erro padrão 

1 .324 .105 .104 2.895 

2 .360 .129 .127 2.857 

3 .375 .141 .137 2.840 

4 .386 .149 .145 2.828 
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Uma vez mais, concluimos a análise com uma path analysis, complementando as 

regressões obtidas com os métodos enter e stepwise. O modelo expresso no 

diagrama (figura 10) pemite calcular os seguintes efeitos, das variáveis independentes, 

sobre  a  frequência de notificação de EA´s (D4): 

- coeficiente de efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .139 + (.224 x .137) = .139 + .031 = .170  

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .137 + 0 = .137 

- coeficiente de efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

CET = ED + EI = .129 + 0 = .129  

- coeficiente de  efeito da formação continuada (DS6)  

CET = ED + EI = .101 + (.117 x .137) = .101 + .016 = .117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo a 

frequência de notificação de EA´s, coeficiente path 

 

Neste caso, a grandeza dos efeitos é, por ordem decrescente: DS4, PRC, DS1 e, por 

último,  DS6. 

 

9.11.5- Um modelo para a “Resposta não punitiva ao erro” (D5) 

Considerando agora como variável dependente D5 (resposta não punitiva ao erro), 

observamos à semelhança da situação anterior que, com exceção da TxHCN, todas 

as outras dimensões da DSE e a PRC se correlacionam de forma moderada/baixa 

mas estatisticamente significativa (tabela 51).  

 

 

DS1 Apoio institucional à 
enfermagem 

DS6 Formação continuada 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados 

PRC 

D4 Frequência de 

notificação de EA´s 

+.224 

+.137 +.117 

+.101 

+.129 

+.139 
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Tabela 51 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D5 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D5 Resposta não punitiva ao 
erro 

r .278 .274 .285 .249 .292 .144 .002 .276 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .977 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 

O modelo de análise (RM), com valores de F adequados (F=24.175; p<.0019), tendo 

como variáveis independentes as dimensões qualitativas da DSE, conclui que estas 

têm uma modesta capacidade de clarificação da variância de D5 (r2=.138), ainda que 

quatro das seis dimensões possuam algum peso nessa explicação: o apoio 

institucional à enfermagem (β=.089; t=2.097; p=.036); o ambiente relacional e 

autonomia profissional (β=.105; t=6.509; p=.001); o equilíbrio de competências e 

supervisão de cuidados (β=.146; t=2.473; p=.014); caraterísticas dos doentes/carga 

laboral (β=.187; t=5.531; p<.001); e a segurança no trabalho (β=.098; t=2.306; 

p=.021).  

 

Tabela 52 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D5 (RM) 

 

Variável dependente:                                        
Resposta não punitiva ao erro (D5) 

N=866 r=.380   r
2
=.138 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .520   5.268 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .027 .089 2.097 .036 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .027 .105 2.473 .014 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .028 .187 5.531 .000 

DS4 Equilibrio competências/Supervisão cuidados .031 .032 .756 .450 

DS5 Segurança no trabalho .026 .098 2.306 .021 

DS6 Formação continuada .041 .025 .728 .467 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 588.351 6 98.058 24.175 .000 

Residual 3488.351 860 4.056     

 

O modelo de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como variável 

independente, demonstra que esta não tem poder explicativo sobre a resposta não 

punitiva ao erro (D5) (β=.002; t=.029; p=.977). 

 

Tabela 53 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D5 (RS) 

 

Variável dependente:                                        
Resposta não punitiva ao erro (D5) 

N=301 r=.002     

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .435 .002 .029 .977 
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Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão .005 1 .005 .001 .977 

Residual 1719,535 300 5,732     

 

Equacionando a perceção geral do risco clínico como variável independente, a análise 

através de regressão linear simples, confirma um modesto (r2=.075) poder preditivo 

(β=.276; t=8.337; p<0.001) da resposta não punitiva ao erro.  

 

Tabela 54 - Valor preditivo da PRC em relação a D5 (RS) 
 

Variável dependente:                                        
Resposta não punitiva ao erro (D5) 

N=845 r=.276   r
2
=.075 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .002 .276 8.337 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 312.119 1 312.119 69.501 .000 

Residual 3790.288 844 4491     

 

Considerando as variáveis profissionais e institucionais como independentes, o 

modelo de regressão múltipla, não se adequa à explicação da variância de D5 

(F=1.768; p=.090), presumindo que nenhuma destas variáveis tem peso nessa mesma 

explicação.  

  

Tabela 55 – Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D5 (RM) 
 

Variável dependente:                                      
Resposta não punitiva ao erro (D5) 

N=864 r=.119   r
2
=-.014 

Erro padrão β t p 

(Constante) .643  11.396 .000 

Grupo Etário .124 .101 1.819 .069 

Categoria Profissional .19 -.018 -.393 .694 

Setor empresarial .135 -.012 -.334 .739 

Tipo de instituição .078 .057 1.629 .104 

Tipo de serviço  .016 .039 1.135 .257 

Tempo experiência instituição .098 -.074 -1.198 .231 

Tempo experiência serviço/unidade .075 .042 .918 .359 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 58.196 7 8.314 1.768 .090 

Residual 4030.208 857 4.703   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, conjugando como 

variáveis independentes, cada uma das variáveis em estudo com poder explicativo, 

nas regressões anteriores, exclui a PRC. O modelo, bem aceite segundo ANOVA 

(F=34.659; p<.001), explica somente 14.4% (r2=.144) da variância de D5. Apresenta  

como preditoras: a segurança no trabalho (DS5) (β=.103; t=2.382; p=.017); 
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caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) (β=.193; t=5.561; p<.001). o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) (β=.243; t=6.579; p<.001); o ambiente relacional e 

autonomia (DS2) (β=.118; t=2.946; p=.003); o apoio institucional à enfermagem  

(β=.108; t=2.668; p=.008).  

 

Tabela 56 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D5 (stepwise) 
 

Variável dependente:                                        
Resposta não punitiva ao erro (D5) 

N=811 r=.383   r
2
=.147 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .466  6.256 .000 

DS5 Segurança no trabalho .027 .103 2.382 .017 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .029 .193 5.561 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .026 .118 2.946 .003 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .026 .108 2.668 .008 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 570.176 4 142.544 34.659 .000 

Residual 3319.011 807 4.113   

 

Este modelo de análise sugere como primeiro preditor da resposta não punitiva ao erro 

a segurança no trabalho (DS5) que explica 8.3% da variância, logo seguido de 

caraterísticas doentes/carga laboral (DS3) que contribui com 4.0%, o ambiente 

relacional e autonomia (DS2) com um acréscimo de 1.4% e, por último o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) contribuindo com 0.8%. 

 

Quadro 71 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D5 
 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .292 .085 .084 2.096 

2 .354 .125 .123 2.051 

3 .373 .139 .136 2.036 

4 .383 .147 .142 2.028 

 

A inexistência de poder preditivo das caraterísticas profissionais e institucionais e da 

PRC sobre a resposta não punitiva ao erro (D5), exclui a presença de efeitos indiretos, 

pelo que o modelo apresentado no diagrama, é sustentado pelos coeficientes (β) 

obtidos com o último passo (stepwise) da regressão multivariada. 

Desta feita, os coeficientes de efeito total, sobre a resposta não punitiva ao erro (D5), 

são, por ordem de grandeza:  

- coeficiente de  efeito das caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) 

CET = ED + EI = .193 + 0 = .193 
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- coeficiente de efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .118 + 0 = .118  

- coeficiente de  efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

CET = ED + EI = .108 + 0 = .108 

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5)  

CET = ED + EI = .103 + 0 = .103 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e o 
trabalho/cooperação entre serviços. 

 

 

9.11.6- Um modelo para a “Comunicação aberta no domínio da SD” (D6) 

Efetuadas as correlações de Pearson entre a PRC, as dimensões da DSE e o 

“comunicação aberta” (D6) (tabela 57) observamos, uma vez mais, que não existe 

correlação da TxHCN com a dimensão em causa. As restantes dimensões da DSE e a 

PRC apresentam relação estatisticamente significativa (p<.001) com D6. Com as 

correlações mais elevadas aparecem o ambiente relacional e autonomia (DS2) 

(r=.483) e o equilíbrio de competências e supervisão cuidados (DS4) (r=.457). Por sua 

vez, as caraterísticas doentes/carga laboral (DS3) surge com a associação mais fraca 

(r=.149).  

 

Tabela 57 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D6 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D6 Comunicação aberta 
r .378 .483 .146 .457 .396 .238 -.017 .447 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .776 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 

Considerando, agora, como variável dependente a comunicação aberta (D6) e como 

variáveis independentes as dimensões qualitativas da DSE , o modelo de regressão 

DS5 Segurança no trabalho 

DS3 Caraterísticas doentes 
/Carga laboral 

DS1 Apoio Institucional à 
Enfermagem 

DS2 Ambiente relacional e 
autonomia profissional  

D5 Resposta não punitiva ao erro 

+.103 

+.193 

+.118 

+.108 
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linear múltipla revela com variáveis preditoras: o ambiente relacional e autonomia 

(β=.264; t=6.873; p<.001); o equilíbrio de competências e supervisão cuidados 

(β=.212; t=5.479; p<.001); a segurança no trabalho (β=.099; t=2.534; p=.011). Num 

modelo bem aceite (F=59.094; p<.001), estas três dimensões explicam 28.8% da sua 

variância (r2=.288). 

 

Tabela 58 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D6 (RM) 
 

Variável dependente:                                
Comunicação aberta (D6) 

N=860 r=.542   r
2
=.288 

Erro padrão β t p 

(Constante) .477   6.007 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .024 .070 1.800 .072 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .025 .264 6.873 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .025 -.032 -1.027 .305 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão cuidados .029 .212 5.479 .000 

DS5 Segurança no trabalho .024 .099 2.534 .011 

DS6 Formação continuada .037 .044 1.403 .161 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1180.737 6 196.789 59.094 .000 

Residual 2843.921 854 3.330     

 

O modelo de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como variável 

independente, demonstra que esta não tem poder explicativo sobre a comunicação 

aberta (D6) (β=-.017; t=-.284; p=.776). 

 

Tabela 59 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D6 (RS) 
 

Variável dependente:                                
Comunicação aberta (D6) 

N=297 r=.017     

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .430 -.017 -.284 .776 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão .432 1 .432 .081 .776 

Residual 1581.974 296 5.345     

 

Equacionando a perceção geral do risco clínico como variável independente, num 

modelo de RS, aparece como variável preditora da comunicação aberta (β=.447; 

t=14.445; p<.001), aclarando 19.9% (r2=.199) da variância desta. 

 

Tabela 60 - Valor preditivo da PRC em relação a D6 (RS) 

 

Variável dependente:                                
Comunicação aberta (D6) 

N=838 r=.447   r
2
=0.199 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .002 .447 14.445 .000 
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Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 759.812 1 759.812 208.660 .000 

Residual 3047.837 837 3.641     

 

Quanto à s variáveis profissionais e institucionais na qualidade de independentes, o 

modelo de regressão, adequado à explicação (F=3.111; p=.003), apresenta um poder 

explicativo muito reduzido (r2=.025), sendo responsáveis por esse peso o setor 

empresarial  (β=.082; t=2.326; p=.020). e o tipo de instituição (β=.109; t=3.094; 

p=.002). 

 

Tabela 61 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D6 (RM) 
 

Variável dependente:                                      
Comunicação Aberta (D6) 

N=855 r=.158   r
2
=.025 

Erro padrão β t p 

(Constante) .638  15.136 .000 

Grupo Etário .124 .013 .240 .811 

Categoria Profissional .118 -.065 -1.453 .147 

Setor empresarial .133 .082 2.326 .020 

Tipo de instituição .078 .109 3.094 .002 

Tipo de serviço  .016 -.030 -.868 .386 

Tempo experiência instituição .097 .015 .245 .807 

Tempo experiência serviço/unidade .075 -.025 -.546 .585 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 100.603 7 14.372 3.111 .003 

Residual 3916.966 848 4.619   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, conjugando as 

variáveis independentes que revelaram poder explicativo, exclui o setor empresarial e 

as condições de  segurança no trabalho (DS5). O modelo, bem aceite segundo a 

análise de variância (F=83.264; p<.001), apresenta como preditoras: o ambiente 

relacional e autonomia (DS2) (β=.257; t=6.354; p<.001); equilíbrio competências 

/supervisão cuidados (DS4) (β=.210; t=5.632; p<.001); ); a perceção geral do risco 

clínico (β=.154; t=3.717; p<.001); o tipo de instituição hospitalar  (β=.090; t=3.023; 

p=.003). Em conjunto, estes quatro fatores explicam 29,4% (r2=.294) da variância da 

comunicação aberta (D6).  

 

Tabela 62 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D6 (stepwise)  

 

Variável dependente:                                
Comunicação aberta (D6) 

N=802 r=.543   r
2
=.294 

Erro 
padrão 

β t p 
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(Constante) .420  6.504 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .026 .257 6.354 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.027 .210 5.632 .000 

Perceção Risco Clínico .003 .154 3.717 .000 

Tipo Instituição .065 .090 3.023 .003 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1070.092 4 267.523 83.264 .000 

Residual 2563.918 798 3.213   

 

O modelo sugere como primeiro preditor o ambiente relacional e autonomia (DS2) que 

explica 22.6% da variância da comunicação aberta, seguido do equilíbrio 

competências/supervisão cuidados (DS4) a acrescentar 4.7%, da perceção geral do 

risco clínico que contribui com 1.3% e, para finalizar, o tipo de instituição hospitalar  

que concorre com 0.8%.   

 

Quadro 72 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D6 
 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 

erro padrão 

1 .475 .226 .225 1.874 

2 .523 .273 .271 1.817 

3 .535 .286 .284 1.802 

4 .543 .294 .291 1.792 

 

A path analysis permite, neste caso, decompor o efeito total em efeitos diretos e 

indiretos, por forma a complementar as regressões múltiplas.  O modelo apresentado 

no diagrama (figura 12), sugere as ligações causais com os coeficientes de efeito total, 

das variáveis idependentes sobre a comunicação aberta no domínio da SD (D6):   

- coeficiente de  efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .257 + (.360 x .154) = .257 + .055 = .312  

- coeficiente de  efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .210 + (.224 x .154) = .210 + .034 = .244 

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .154 + 0 = .154 

- coeficiente de  efeito do tipo de instituição  

CET = ED + EI = .090 + 0 = .090  
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Figura 12 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e 

comunicação aberta no domínio da SD, coeficiente path 

 

Concluimos que a grandeza dos efeitos é, por ordem decrescente: DS2, DS4, PRC, e, 

por último,  o tipo de instituição.   

 

9.11.7- Um modelo para “Feedback e informação sobre o erro” (D7) 

A matriz de correlações de Pearson (tabela 63), confirma a existência de correlação 

estatisticamente significativa entre a PRC, as dimensões da DSE e o “a comunicação 

e feedback sobre o erro” (D7), com exceção, novamente, da TxHCN. De todas, a 

dimensão “caraterísticas doentes/carga laboral” (DS3) è a que apresenta a correlação 

mais fraca (r=.069). Com os valores mais elevados surgem o equilíbrio 

competências/supervisão cuidados (r=.515) e a PRC (r=.513). 

 

Tabela 63 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D7 
 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxHCN PRC 

D7 Comunicação   
e Feedback sobre  
o erro 

r .441** .459** .069* .515** .415** .338** -.063 .513** 

p .000 .000 .036 .000 .000 .000 .275 .000 

**Correlações significativas para p<0.001 * Correlações significativas para p<0.05                                 

 

O modelo de regressão linear múltipla, tendo como variáveis independentes as 

dimensões qualitativas da dotação segura de enfermeiros (DSE), sugere todas elas 

como preditoras da comunicação e feedback sobre o erro (D7), explicando em 

conjunto 35,1% da sua variância (r2=.351), num modelo que apresenta valores de F 

adequados à explicação (F=70.027; p<.001). Com coeficientes β similares destaca-se, 

com um peso mais elevado, o equilíbrio de competências e supervisão de cuidados 

(β=.266; t=7.175; p<.001).  

 

Tipo de instituição 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados 

PRC 
D6 Comunicação aberta 

(domínio da SD)  

+.360 

+.224 

+.154 

+.257 

+.210 

+.090 
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Tabela 64 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D7 (RM) 

 

Variável dependente:                                 
Comunicação e feedback sobre o erro (D7) 

N=865 r=.596   r
2
=.351 

Erro 

padrão 
β t p 

(Constante) .500   3.365 .001 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .026 .142 3.842 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .026 .152 4.130 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .027 -.124 -4.233 .000 

DS4 Equilibrio competências/Supervisão cuidados .030 .266 7.175 .000 

DS5 Segurança no trabalho .025 .116 3.130 .002 

DS6 Formação continuada .039 .143 4.769 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1774.114 6 295.686 79.027 .000 

Residual 3214.008 859 3.742     

 

A análise do coeficiente de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como 

variável independente, demonstra que esta não tem poder explicativo sobre o 

feedback e informação sobre o erro (β=-.063; t=-1.093; p=.275). 

 

Tabela 65 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D7 (RS) 

 

Variável dependente:                                 
Comunicação e feedback sobre o erro (D7) 

N=303 r=.063   r
2
=.001 

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .438 -.063 -1.093 .275 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 7.005 1 7.005 1.196 .275 

Residual 1769.416 302 5.859     

 

O modelo de RS, considerando a perceção geral do risco clínico como variável 

independente, demonstra que esta tem poder explicativo sobre o feedback e 

informação sobre o erro (β=.513; t=17.351; p<.001), clarificando 26.3% (r2=.263) da 

variância desta. 

 

Tabela 66 - Valor preditivo da PRC em relação a D7 (RS) 

 

Variável dependente:                                 
Comunicação e feedback sobre o erro (D7) 

N=842 r=.513   r
2
=.263 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .002 .513 17.351 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1260.606 1 1260.606 301.043 .000 

Residual 3521.653 841 4.187     

 

Considerando, uma vez mais, as variáveis profissionais e institucionais como 

independentes, o modelo de regressão, bem aceite para a aclaração (F=2.517; 
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p=.014), apresenta um contributo, para a explicação da variância de D7, desprezível 

(r2=-.020), sugerindo uma única variável com peso nesta explicação: o setor 

empresarial (β=.091; t=2.589; p=.010). 

 

Tabela 67 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D7 (RM) 
 

Variável dependente:                                      
Comunicação e feedback sobre o erro (D7) 

N=859 r=.142   r
2
=.020 

Erro padrão β t p 

(Constante) .708  12.753 .000 

Grupo Etário .137 .026 .474 .636 

Categoria Profissional .131 .014 .318 .750 

Setor empresarial .148 .091 2.589 .010 

Tipo de instituição .087 .057 1.630 .103 

Tipo de serviço  .018 .029 .824 .410 

Tempo experiência instituição .108 .023 .365 .715 

Tempo experiência serviço/unidade 084 -.073 -1.575 .116 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 100.540 7 14.363 2.517 .014 

Residual 4861.762 852 5.706   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, integrando cada 

uma das variáveis em estudo, com poder explicativo sobre D7, nos modelos 

anteriores, deixa de fora o setor empresarial e as condições de  segurança no trabalho 

(DS5). Bem aceite segundo a ANOVA (F=69.021; p<.001), o modelo, apresenta como 

preditoras: a perceção geral do risco clínico (β=.233; t=5.773; p<.001); o equilíbrio 

competências/supervisão cuidados (DS4) (β=.208; t=5.382; p<.001); o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) (β=.173; t=4.782; p<.001); a formação continuada 

(DS6) (β=.114; t=3.673; p<.001); as caraterísticas dos doentes/carga laboral (β=-.117; 

t=-3.917; p<.001); o ambiente relacional e autonomia profissional (β=.094; t=2.398; 

p=.017); setor empresarial (β=.067; t=2.348; p=.019). Em conjunto, estes fatores 

elucidam 38.2% (r2=.382) da variância de D1. 

 

Tabela 68 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D7 (stepwise) 

 

Variável dependente:                                 
Comunicação e feedback sobre o erro 
(D7) 

N=790 r=.618   r
2
=.382 

Erro 

padrão 
β t p 

(Constante) .529  2.255 .024 

Perceção Risco Clínico .003 .233 5.773 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.032 .208 5.382 .000 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .025 .173 4.782 .000 

DS6 Formação continuada .040 .114 3.673 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .028 -.117 -3.917 .000 
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DS2 Ambiente relacional e autonomia .028 .094 2.398 .017 

Setor Empresarial .118 .067 2.348 .019 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1759.382 7 251.340 69.065 .000 

Residual 2849.480 783 3.639   

 

O modelo presume a seguinte ordem em função da percentagem com que cada fator 

contribui para a explicação da variância de D7:  PRC com 26.0%; equilíbrio 

competências/supervisão cuidados com 6,8%;  apoio Institucional à enfermagem com 

1.9%; formação continuada com 1.5%; caraterísticas doentes/carga laboral com  1.1%; 

ambiente relacional e autonomia profissional 0.4%; setor empresarial 0.5%.  

 

Quadro 73 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D7 
 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .510 .260 .259 2.079 

2 .573 .328 .326 1.983 

3 .589 .347 .345 1.956 

4 .601 .362 .358 1.935 

5 .611 .373 .369 1.918 

6 .614 .377 .373 1.913 

7 .618 .382 .376 1.908 

 

Recorrendo uma vez mais, a uma path analysis, para  complementar as regressões 

obtidas com os métodos enter e stepwise,  o modelo obtido e expresso no diagrama 

(figura 13) pemite calcular os seguintes efeitos, das variáveis independentes, sobre  a  

comunicaão e feedback sobre os erros (D7): 

- coeficiente de efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .208 + (.224 x .233) = .208 + .052 = .260  

- coeficiente de  efeito da PRC 

CET = ED + EI = .233 + 0 = .233 

- coeficiente de efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .094 + (.360 x .233) = .094 + .084 = .178 

- coeficiente de efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

CET = ED + EI = .173 + 0 = .173  

- coeficiente de  efeito da formação continuada (DS6)  

CET = ED + EI = .114 + (.117 x .233) = .114 + .027 = .141 
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- coeficiente de  efeito do setor empresarial  

CET = ED + EI = .067 + 0 = .067 

- coeficiente de efeito das caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) 

CET = ED + EI = -.117 + (.072 x .233) = -.117 + .017 = -.100 

Do estudo deste modelo concluimos que, por ordem decrescente de grandeza, DS4, 

PRC, DS2, DS1, DS6, e o setor empresarial exercem um efeito positivo sobre o 

feedback e informação sobre o erro (D7) enquanto que, DS3 produz um efeito em 

sentido contrário. Quanto pior a carga de trabalho e mais complexas as situações 

clinicas dos doentes maior é a comunicação e feedback sobre  erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e 

comunicação e feedback sobre o erro, coeficiente path 

 

 

9.11.8- Um modelo para “Aprendizagem organizacional/melhoria contínua da 

SD” (D8) 

Conforme se observa na matriz (tabela 69), com exceção da TxHCN (r=.014;p=.815),, 

todas as outras dimensões da DSE e a PRC se correlacionam com significado 

estatístico e em regra de forma moderada ou, no caso da DSE (caraterísticas dos 

doentes/carga laboral), com correlação muito baixa (r=.160) 

 

 

 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados  

DS6  Formação 
continuada 

PRC 

D7 Comunicação e 

feedback sobre o erro 

+.360 

-.117 

+.067 
+.208 

+.114 

+.094 

+.173 

Sector empresarial 

DS3 Caraterísticas doentes 
carga laboral profissional 

DS1 Apoio Institucional à 
Enfermagem 

+.233 

+.224 

+.117 

+.072 
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Tabela 69 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D8 
 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxHCN PRC 

D8 Aprendizagem 
organizacional/ Melhoria 
contínua 

r .441 .525 .160 .500 .447 .343 .014 .531 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .815 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 

Considerando, uma vez mais, um modelo de regressão linear múltipla, tendo como 

variáveis independentes as dimensões qualitativas da dotação segura de enfermeiros 

(DSE), verificámos que, exceptuando as caraterísticas dos doentes/carga laboral 

(DS3) (β=-.043; t=-1.491; p=.136), todas surgem como preditoras da aprendizagem 

organizacional/melhoria continua da SD (D8). Num modelo bem aceite (F=87.698; 

p<.001), estas dimensões explicam 37.6% da sua variância (r2=.376). 

 

Tabela 70 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D8 (RM) 
 

Variável dependente:                                      
Aprendiz. organizacional/melhoria contínua da 
SD (D8) 

N=862 r=.617   r
2
=.376 

Erro 
padrão 

β t P 

(Constante) .429   6.373 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .022 .115 3.196 .001 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .022 .265 7.343 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .023 -.043 -1.491 .136 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão cuidados .026 .200 5.509 .000 

DS5 Segurança no trabalho .022 .126 3.472 .001 

DS6 Formação continuada .034 .111 3.754 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1428.735 6 238.122 87.698 .000 

Residual 2324.245 856 2.715     

 

À semelhança do que tem acontecido até aqui, tendo a taxa de utilização de HCN 

como variável independente num modelo de RS, comprova-se que esta não tem 

possui explicativo sobre a aprendizagem organizacional/melhoria continua da SD 

(β=.043; t=0.746; p=.456). 

 

Tabela 71 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D8 (RS) 
 

Variável dependente:                                      
Aprendiz. organizacional/melhoria contínua da 
SD (D8) 

N=301 r=,014     

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .381 .014 .234 .815 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão .243 1 .243 .055 .815 

Residual 1323.893 300 4.413     
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Em contrapartida, o mesmo tipo de análise do coeficiente de regressão, assumindo 

como variável independente a PRC, aponta para um apreciável (r2=.281) poder de 

explicação da variância de D8 (β=.531; t=18.146; p<.001). 

 

Tabela 72 - Valor preditivo da PRC em relação a D8 (RS) 
 

Variável dependente:                                      
Aprendiz. organizacional/melhoria contínua 
(D8) 

N=841 r=.531   r
2
=.281 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .002 .531 18.146 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1016.296 1 1016.296 329.280 .000 

Residual 2592.589 840 3.086     

 

O modelo de regressão múltipla, em que assumimos as variáveis profissionais e 

institucionais como independentes, não se adequa à explicação da variância de D8 

(F=1.855; p=.074), sugerindo que nenhuma destas variáveis tem peso, 

estatisticamente significativo, nessa mesma explicação.  

 
Tabela 73 – Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D8 (RM) 

 
Variável dependente:                                      
Aprendiz. organizacional/melhoria         
contínua da SD (D8) 

N=859 r=.123   r
2
=.015 

Erro padrão β t p 

(Constante) .620  16.975 .000 

Grupo Etário .119 ,045 .816 .415 

Categoria Profissional .114 -.018 -.388 .698 

Setor empresarial .129 .056 1.573 .116 

Tipo de instituição .076 .045 1.270 .205 

Tipo de serviço  .016 .047 1.352 .177 

Tempo experiência instituição .094 .001 .014 .989 

Tempo experiência serviço/unidade .073 -.072 -1.562 .119 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 56.152 7 8.022 1.855 .074 

Residual 3684.279 852 4.324   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, integrando cada 

uma das variáveis em estudo, com poder explicativo sobre D8, nos modelos 

anteriores, esclui as condições de  segurança no trabalho (DS5). Bem aceite segundo 

a ANOVA (F=104.555; p<.001), o modelo, apresenta como poder da aclaração: a 

perceção geral do risco clínico (β=.222; t=5.772; p<.001); o ambiente relacional e 

autonomia profissional (β=.215; t=5.624; p<.001); o equilíbrio competências/supervisão 

cuidados (DS4) (β=.158; t=4.221; p<.001); o apoio institucional à enfermagem (DS1) 
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(β=.134; t=3.892; p<.001); a formação continuada (DS6) (β=.072; t=2.399; p=.017). Em 

conjunto, estes fatores esclarecem 39.5% (r2=.382) da variância de D8. 

 

Tabela 74 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D8 (stepwise) 
 

Variável dependente:                                      
Aprendiz. organizacional/melhoria contínua 
da SD (D8) 

N=807 r=.628   r
2
=.395 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .418  6.049 .000 

Perceção Risco Clínico .003 .222 5.772 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .024 .215 5.624 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.027 .158 4.221 .000 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .021 .134 3.892 .000 

DS6 Formação continuada .034 .072 2.399 .017 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1371.055 5 274.211 104.555 .000 

Residual 2103.361 802 2.623   

 

O modelo propõe como primeiro preditor a PRC que explica 28.8%, sucedendo-lhe o 

ambiente relacional e autonomia profissional da enfermagem (DS2) 5.9%, seguido do 

equilíbrio competências/supervisão dos cuidados (DS4) 3,2%, o apoio Institucional à 

enfermagem (DS1) 1.1% e, por último, a Formação continuada (DS6) a contribuir com 

0.5%.   

 

Quadro 74 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D8 
 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .536 .288 .287 1.752 

2 .589 .347 .346 1.678 

3 .615 .379 .376 1.639 

4 .625 .390 .387 1.624 

5 .628 .395 .391 1.619 

 

Desta feita, a path analysis, permitiu atribuir os seguintes coeficientes de efeito, a 

partir dos valores atribuídos à s ligações causais entre as variáveis independentes e a 

aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD (D8): 

- coeficiente de efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .215 + (.360 x .222) = .215 + .080 = .295  

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .222 + 0 = .222 
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- coeficiente de efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .158 + (.224 x .222) = .158 + .050 = .208  

- coeficiente de efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

CET = ED + EI = .134 + 0 = .134  

- coeficiente de  efeito da formação continuada (DS6)  

CET = ED + EI = .072 + (.117 x .222) = .072 + .026 = .098 
 

Concluimos que a ordem decrescente, segundo a grandeza dos efeitos, é: DS2, PRC, 

DS4, DS1 finalizando a DS6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e 

aprendizagem organizacional/melhoria contínua da SD, coeficiente path 
 

 

9.11.9- Um modelo para “Expetativas da chefia e promoção da SD” (D9) 

As dimensões da DSE e a PRC, se exceptuarmos a TxHCN (r=.057; p=326), 

apresentam relação estatística significativa (p<.001) (tabela 75). Com correlação baixa 

temos a DS3 (r=.206) e DS6 (r=.272). As restantes evidenciam relação moderada, 

destacando-se com o valor mais elevado a DS4 (r=.524) . 

 

Tabela 75 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D9 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D9 Expetativas das chefias e 
promoção da SD 

r .473 .473 .206 .524 .454 .272 .057 .421 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .326 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados  

DS6 Formação continuada 

PRC 

D8 Aprendizagem 
organizacional                               

melhoria contínua da SD 

+.360 

+.134 

+.222 

+.215 

+.158 

+.072 

+.224 

DS1 Apoio Institucional à 
Enfermagem 

+.117 
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Um modelo de regressão linear múltipla, tendo como variáveis independentes as 

dimensões qualitativas da dotação segura de enfermeiros (DSE), exclui como 

variáveis influenciadoras da variância de D9 as caraterísticas dos doentes/carga 

laboral  (DS3) (β=.025; t=.875; p=.382), e a formação continuada (DS6) (β=.042; 

t=1.421; p=.156). As restantes, confirmado por valores de F adequados (F=84.320; 

p<.001), explicam  36.8% da sua variância (r2=.368). 

 

Tabela 76 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D9 (RM) 

 

Variável dependente:                                  
Expetativas das chefias e promoção da SD (D9) 

N=859 r=.610   r
2
=.368 

Erro padrão β t p 

(Constante) .651   3.942 .000 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .033 .155 4.248 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .034 .162 4.478 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .035 .025 .875 .382 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão cuidados .039 .273 7.469 .000 

DS5 Segurança no trabalho .033 .127 3.459 .001 

DS6 Formação continuada .051 .042 1.421 .156 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 3140.043 6 523.341 84.320 .000 

Residual 5294.202 853 6.207     

 

O modelo de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como variável 

independente, revela-se inadequado (F=.969; p=.326), sugerindo que esta não tem 

poder explicativo sobre as expetativas das chefias e promoção da SD (D9) (β=.057; 

t=.984; p=.326). 

 

Tabela 77 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D9 (RS) 

 

Variável dependente:                                  
Expetativas das chefias e promoção da SD (D9) 

N=301 r=.057   r
2
=.000 

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN ,580 ,057 ,984 ,326 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 9,920 1 9,920 ,969 ,326 

Residual 3072,189 300 10,241     

 

O modelo de RS, tendo como variável independente a perceção geral do risco clínico, 

confirma a capacidade (β=.421; t=13,439; p<0.001) desta em aclarar 17.7% (r2=.177) 

da variância de D9. 
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Tabela 78 - Valor preditivo da PRC em relação a D9 (RS) 

 

Variável dependente:                                  
Expetativas das chefias e promoção da SD (D9) 

N=837 r=.421   r
2
=.177 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .003 .421 13.439 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1445.197 1 1445.197 180.601 .000 

Residual 6689.805 836 8.002     

 

O modelo de regressão múltipla, conjugando como variáveis independentes as 

variáveis sócio-profissionais e institucionais, mostra-se inadequado segundo a ANOVA 

para a explicação da variância de D9 (F=1.710; p=.103). As variáveis não contribuem, 

neste modelo de análise dos coeficientes de regressão, para essa explicação. 

 

Tabela 79 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D9 (RM) 
 

Variável dependente:                                      
Expetativas das chefias e promoção da SD (D9) 

N=854 r=.118   r
2
=.011 

Erro padrão β t p 

(Constante) .926  14.564 .000 

Grupo Etário .179 .043 .759 .448 

Categoria Profissional .171 -.018 -.394 .694 

Setor empresarial .194 .067 1.895 .058 

Tipo de instituição .113 .054 1.524 .128 

Tipo de serviço  .024 -.029 -.836 .403 

Tempo experiência instituição .141 .013 .206 .837 

Tempo experiência serviço/unidade .109 -.080 -1.735 .083 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 115.765 7 16.538 1.710 .103 

Residual 8193.772 847 9.674   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, conjugando como 

variáveis independentes, cada uma das variáveis em estudo com poder explicativo, 

deixa de fora a PRC. O modelo, bem aceite segundo a análise de variância 

(F=117.445; p<.001), apresenta como variáveis preditoras: o equilíbrio 

competências/supervisão dos cuidados (DS4) (β=.283; t=7.646; p<.001);  o ambiente 

relacional e autonomia (DS2) (β=.180; t=4.970; p<.001); o apoio institucional à 

enfermagem (DS1) (β=.176; t=4.722; p<.001); a segurança no trabalho  (DS5) (β=.108; 

t=2.919; p=.004). Em conjunto, estes fatores concorrem com 36.9% (r2=.369) para a 

explicação da variância de D9.  
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Tabela 80 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D9 (stepwise) 

 

Variável dependente:                                  
Expetativas das chefias e promoção da SD 
(D9) 

N=808 r=.607   r
2
=.369 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .554  5.785 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.040 .283 7.646 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .034 .180 4.970 .000 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .034 .176 4.722 .000 

DS5 Segurança no trabalho .033 .108 2.919 .004 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 2939.158 4 734.790 117.445 .000 

Residual 5030.211 804 6.256   

 

O modelo sugere como primeiro preditor, a explicar 28.4%, o equilíbrio 

competências/supervisão cuidados, seguido do ambiente relacional e autonomia 

profissional que aporta 4.9%, depois o apoio institucional à enfermagem 2.9% e, a 

finalizar, a  segurança no trabalho que acrescenta 0.7%.  

 

Quadro 75 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D9 
 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 

Estimativa 
erro 

padrão 

1 .533 .284 .284 2.658 

2 .577 .333 .332 2.567 

3 .602 .362 .360 2.513 

4 .607 .369 .366 2.501 

 

Também neste caso, não se observa poder de explicação por parte das variáveis 

profissionais, intitucionais e a PRC, pelo que o modelo expresso no diagrama que se 

segue, é suportado pelos coeficientes (β) obtidos com a parte final da regressão 

multipla (método stepwise): 

- coeficiente de  efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .283 + 0 = .283 

- coeficiente de  efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .180 + 0 = .180 

- coeficiente de  efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1)  

CET = ED + EI = .176 + 0 = .176 

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5)  

CET = ED + EI = .108 + 0 = .108 
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Figura 15 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e 
expetativas e acções da chefia na promoção da SD, coeficiente path 

 

9.11.10- Um modelo para o “Apoio da gestão à SD” (D10) 

A matriz de correlações (tabela 81) mostra, também neste caso, ausência de 

correlação estatisticamente significativa entre a TxHCN e a dimensão da CSD em 

análise (D10) (r=.038; p=.507) e, correlações moderadas significativas na PRC e 

restantes dimensões da DSE. É o apoio institucional à enfermagem (DS1) que 

apresenta a associação mais elevada (r=.582). 

 

Tabela 81 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D10 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D10 Apoio da 
Gestão/Direção à SD 

r .582 .416 .243 .463 .477 .200 .038 .474 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .507 .000 

As correlações são significativas para p<0.001 

 

Considerando as dimensões qualitativas da dotação segura de enfermeiros (DSE) 

como variáveis independentes, verificamos através de um modelo de regressão linear 

múltipla, que apenas três das seis revelam poder preditivo sobre o apoio da 

gestão/direcção à SD (D10): o apoio institucional à enfermagem (β=.385; t=10.742; 

p<.001); o equilíbrio de competências e supervisão de cuidados (β=.125; t=3.493; 

p=.001); e a segurança no trabalho (β=.155; t=4.302; p<.001). Num modelo bem aceite 

(F=93.257; p<.001), as três dimensões explicam 39.1% da sua variância (r2=.391). 

 

Tabela 82 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D10 (RM) 

 

Variável dependente:                                             N=863 r=.628   r
2
=.391 

DS2 Ambiente relacional 
autonomia profissional 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados  

DS5 Segurança no trabalho 

D9 Expectativas das chefias  
e promoção da SD  

+.283 

+.180 

+.176 

+.108 

DS1 Apoio Institucional à 
Enfermagem 
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Apoio da gestão/direção à SD (D10) Erro 
padrão 

β t P 

(Constante) .469   2.847 .005 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .024 .385 10.742 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .025 .064 1.792 .074 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .025 .053 1.873 .061 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão cuidados .028 .125 3.493 .001 

DS5 Segurança no trabalho .024 .155 4.302 .000 

DS6 Formação continuada .037 -.021 -.725 .469 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1818.987 6 303.164 93.257 .000 

Residual 2785.971 857 3.251     

 

O modelo de RS, uma vez mais, considerada a taxa de utilização de HCN como 

variável independente, demonstra que esta não tem poder explicativo sobre o 

trabalho/cooperação entre unidades (β=.038; t=.664; p=.507). 

 

Tabela 83 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D10 (RS) 

 

Variável dependente:                                             
Apoio da gestão/direção à SD (D10) 

N=301 r=.038   r
2
=.001 

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .433 .038 .664 .507 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 2.505 1 2.505 .440 .507 

Residual 1706.714 300 5.689     

 

A PRC, segundo um modelo de RS, bem aceite (F=243.750; p<.001),  revela-se 

preditiva do apoio da gestão/direcção à SD (β=.474; t=15,612; p<.001), aclarando 

22.4% (r2=.224) da variância desta. 

 

Tabela 84 - Valor preditivo da PRC em relação a D10 (RS) 

 

Variável dependente:                                             
Apoio da gestão/direção à SD (D10) 

N=841 r=.474   r
2
=.224 

Erro padrão β t P 

Perceção geral do risco clínico .002 .474 15.612 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1032.493 1 1032.493 243.750 .000 

Residual 3558.131 840 4.236     

 

O modelo de regressão múltipla, considerando as variáveis profissionais e 

institucionais como independentes, apesar de bem aceite (F=3.362; p=.002), sugere 

um fraco poder de explicação (r2=.027) da variância de D10, dependendo este do setor 
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empresarial (β=.092; t=2.638; p=.008) e do tipo de instituição (β=.089; t=2.545; 

p=.011). 

 
Tabela 85 -Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D10 (RM) 
 

Variável dependente:                                          
Apoio da gestão/direção à SD (D10) 

N=859 r=.164   r
2
=.027 

Erro padrão β t p 

(Constante) .679  10.011 .000 

Grupo Etário .132 .073 1.320 .187 

Categoria Profissional .126 .004 .079 .937 

Setor empresarial .142 .092 2.638 .008 

Tipo de instituição .083 .089 2.545 .011 

Tipo de serviço  .017 -.018 -.526 .599 

Tempo experiência instituição .104 .065 1.060 .290 

Tempo experiência serviço/unidade .080 -.036 -780 .435 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 124.016 7 17.717 3.362 .002 

Residual 4489.672 852 5.270   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, considerando 

como independentes as variáveis que revelaram poder explicativo, deixa de fora o 

setor empresarial e o tipo de instituição. Bem aceite segundo a análise de variância 

(F=129.410; p<.001), o modelo propõe como preditoras: o apoio institucional à 

enfermagem (DS1) (β=.372; t=10.118; p<.001); o equilíbrio competências/supervisão 

cuidados (DS4) (β=.185; t=5.078; p<.001); a segurança no trabalho (DS5) (β=.125; 

t=3.396; p=.001); a perceção geral do risco clínico (β=.077; t=2.064; p=.039). No total 

estes, fatores explicam 39.4% (r2=.394) da variância de D10.  

 

Tabela 86 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D10 (stepwise) 

 

Variável dependente:                                             
Apoio da gestão/direção à SD (D10) 

N=801 r=.628   r
2
=.394 

Erro 
padrão 

Beta t p 

(Constante) .357  2.994 .003 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .025 .372 10.118 .000 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão 
cuidados 

.003 .185 5.078 .000 

DS5 Segurança no trabalho .024 .125 3.396 .001 

Perceção geral do risco clínico .029 .077 2.064 .039 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1706.061 4 426.515 129.410 ,000 

Residual 2626.798 797 3.296   

 

Este modelo preditivo, presume a seguinte ordem, em função do peso que cada uma 

das variáveis tem na explicação de D10: Apoio Institucional à Enfermagem com 

32.7%; o equilíbrio de competências/supervisão de cuidados que aporta 5.4%; a 
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segurança no trabalho com 1.0%; a perceção geral do risco clínico que acrescenta 

0.3%.   

 

Quadro 76 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D10 
 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .572 .327 .326 1.909 

2 .617 .381 .379 1.833 

3 .625 .391 .388 1.819 

4 .627 .394 .391 1.815 

 

Mantendo a estratégia de complementar as regressões, obtidas com os métodos enter 

e stepwise, com uma path analysis, podemos, através do modelo expresso no 

diagrama (figura 16), calcular os seguintes efeitos das variáveis independentes sobre 

o apoio da gestão/direcção à SD (D10): 

- coeficiente de efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

CET = ED + EI = .372 + 0 = .372  

- coeficiente de efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .185 + (.224 x .077) = .185 + .017 = .202  

- coeficiente de efeito das condições de segurança no trabalho (DS5) 

CET = ED + EI = .125 + (.197 x .077) = .125 + .015 = .140  

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .077 + 0 = .077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e o 

apoio da gestão à SD, coeficiente path 

 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados  

PRC 

D10 Apoio da 
gestão/direcção à 

SD  

+.197 

+.372 

+.125 

+.185 

+.077 

+.224 

DS1 Apoio Institucional 
à Enfermagem 

DS5 Segurança no trabalho 
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Concluimos que, face a esta dimensão, a grandeza dos efeitos é, por ordem 

decrescente: DS1, DS4, DS5  e, por último, a PRC. 

 

9.11.11- Um modelo para “Efectivos/recursos humanos” (D11)  

Tanto a PRC como as dimensões da DSE, inclusive a TxHCN, algo que não 

aconteceu com as anteriores dimensões da CSD, apresentam correlação 

estatisticamente significativa com os “efectivos/recursos humanos” (D10). Com 

exceção da formação continuada que tem uma correlação baixa (r=.136), todas as 

outras se relacionam de forma moderada, destacando-se as caraterísticas dos 

doentes/carga laboral (DS3) com o valor mais elevado (r=.516). 

 

Tabela 87 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D11 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxUtil PRC 

D11 Efectivos/Recursos 
Humanos 

r .307 .352 .516 .315 .440 .136 .265 .374 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

As correlações são significativas para p<.001 

 

Considerando as dimensões qualitativas da DSE como variáveis independentes, o 

modelo de regressão linear múltipla sugere como preditoras de D11 

(efectivos/recursos humanos): o ambiente relacional e autonomia profissional (β=.109; 

t=2.974; p=.003); as caraterísticas dos doentes/carga laboral (β=.416; t=14.252; 

p<.001); e a segurança no trabalho (β=.231; t=6.280; p<.001). Num modelo bem aceite 

(F=81.592; p<.001), estas três dimensões explicam 36.1% da sua variância (r2=.361). 

 

Tabela 88 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D11 (RM) 

 

Variável dependente:                            
Efetivos/recursos humanos (D11) 

N=857 r=.604   r
2
=.361 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .619   2.999 .003 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .032 -.042 -1.149 .251 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .033 .109 2.974 .003 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .033 .416 14.252 .000 

DS4 Equilibrio competências/Supervisão cuidados .037 .071 1.929 .054 

DS5 Segurança no trabalho .031 .231 6.280 .000 

DS6 Formação continuada .049 -.003 -.102 .919 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 2762.055 6 460.342 81.592 .000 

Residual 4801.350 851 5.642     
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Ao contrário do que aconteceu nas análises anteriores, relativas à s outras dimensões 

da CSD, o modelo de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como variável 

independente, demonstra que esta, apesar de reduzido (r2=.070), tem poder 

explicativo sobre D11 (efectivos/recursos humanos) (β=.265; t=4.749; p<.001). 

 

Tabela 89 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D11 (RS) 

Variável dependente:                            
Efetivos/recursos humanos (D11) 

N=300 r=.265   r
2
=.070 

Erro 
padrão 

β t p 

Taxa de utilização HCN .507 .265 4.749 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 175.190 1 175.190 22.555 .000 

Residual 2322.378 299 7.767     

 

Uma vez equacionada a perceção geral do risco clínico como variável independente, o 

modelo de RS, confirma-a como variável preditora de D11 (β=0.374; t=11.657; 

p<.001), aclarando 13.9% (r2=.139) da variância desta. 

 

Tabela 90 - Valor preditivo da PRC em relação a D11 (RS) 
 

Variável dependente:                            
Efetivos/recursos humanos (D11) 

N=837 r=.374   r
2
=.139 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .003 .374 11.657 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 1033.320 1 1033.320 135.897 .000 

Residual 6356.709 836 7..604     

 

Considerando as variáveis profissionais e institucionais como independentes, o 

modelo de regressão múltipla, adequado à explicação (F=4.422; p<.001), apresenta 

como preditores o grupo etário (β=.134; t=2.432; p=.015) e o tempo de experiência no 

serviço/unidade (β=-.096; t=-2.087; p=.37). 

 

Tabela 91 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação a D11 
(RM) 

 

Variável dependente:                                          
Efetivos/recursos humanos (D11) 

N=853 r=.188   r
2
=.035 

Erro padrão β t p 

(Constante) .882  12.420 .000 

Grupo Etário .169 .134 2.432 .015 

Categoria Profissional .162 -.045 -.998 .319 

Setor empresarial .184 .031 .874 .383 

Tipo de instituição .108 .005 .145 .885 

Tipo de serviço  .022 .054 1.558 .120 
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Tempo experiência instituição .134 .054 .880 .379 

Tempo experiência serviço/unidade .104 -.096 -2.087 .037 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 267.915 7 38.274 4.422 .000 

Residual 7322.484 846 8.655   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, tendo como 

independentes, cada uma das variáveis que revelou poder explicativo de D11, deixa 

de fora o ambiente relacional e autonomia profissional da enfermagem (DS2), o “grupo 

etário” e o “tempo de experiência no serviço/unidade”. O modelo, adequado à 

explicação da variância de D11 (F=34.271; p<.001), mostra como preditoras: as 

caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) (β=.343; t=6.382; p<.001); a perceção 

geral do risco clínico (β=.209; t=3.545; p<.001); a taxa de utilização de horas de 

cuidados de enfermagem necessários (TxHCN) (β=.172; t=3.275; p=.001); a 

segurança no trabalho (DS5) (β=.186; t=3.097; p=.002). No total, estes fatores 

esclarecem 35.2% (r2=.352) da variância de D11.  

 

Tabela 92 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D11 (stepwise) 
 

Variável dependente:                            
Efetivos/recursos humanos (D11) 

N=256 r=.594   r
2
=.352 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .903  1.791 .075 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .061 .343 6.382 .000 

Perceção Risco Clínico .006 .209 3.545 .000 

Taxa de utilização HCN .519 .172 3.275 .001 

DS5 Segurança no trabalho .047 .186 3.097 .002 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 775.924 4 193.981 34.271 .000 

Residual 1426.356 252 5.660   

 

Em pormenor, o modelo presume a seguinte ordem e peso nesse esclarecimento:   em 

primeiro lugar as caraterísticas dos doentes/carga laboral que explicam 20.2%; a 

seguir a PRC que acrescenta 9.4%; depois a TxHCN com 2.4%; por último, a 

segurança no trabalho que contribui com 2.2%. 

 

Quadro 77 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D11 

 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 

erro padrão 

1 .453 .205 .202 2.620 

2 .549 .301 .296 2.461 

3 .572 .328 .320 2.419 

4 .594 .352 .342 2.379 
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Concluindo, novamente, a análise com uma path analysis, para complementar as 

regressões multivariadas,  o modelo expresso no diagrama (figura 17) pemite calcular 

os seguintes efeitos, das variáveis independentes, sobre  os efectivos/recursos 

humanos (D11): 

- coeficiente de efeito das caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) 

CET = ED + EI = .343 + (.072 x .209) = .343 + .015 = .358  

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5) 

CET = ED + EI = .186 + (.197 x .209) = .186 + .041 = .227 

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .209 + 0 = .209 

- coeficiente de efeito da TxHCN  

CET = ED + EI = .172 + 0 = .172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e os 

efectivos/recursos humanos, coeficiente path 

 

Quanto aos efeitos sobre D11, a sua grandeza, por ordem decrescente, é: DS3, DS5, 

PRC e TxHCN. 

 

9.11.12- Um modelo para a “Perceção geral sobre SD” (D12) 

Para finalizar a análise das relações e valores preditivos entre a DSE, a PRC,  as 

variáveis socio-profissionais/institucionais e as dimensões da CSD, podemos observar 

na matriz de correlações (tabela 93) que todas as dimensões da DSE e a PRC se 

relacionam de forma estatisticamente significativa (p<.001) com a perceção geral 

sobre SD (D12). Com uma associação baixa surge a TxHCN (r=.189). De resto, todas 

as outras correlações são moderadas, destacando-se com os valores mais elevados a 

PRC (r=.580) e a segurança no trabalho (DS5) (r=.520). 

 

DS3 Caraterísticas dos 
doentes/carga laboral 

Tx utilização HCN 

PRC D11 Efetivos/recursos 

humanos  

+.197 

+.072 

+.343 

+.172 

+.209 

+.186 DS5 Segurança no trabalho 
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Tabela 93 - Matriz de correlações entre variáveis em estudo e D12 

 

 DS1  DS2  DS3  DS4  DS5  DS6  TxHCN PRC 

D12 Perceção geral sobre SD 
r .372 .502 .315 .456 .520 .292 .189 .580 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 

As correlações são significativas para p<.001 

 

O modelo de regressão múltipla (enter), equacionando as dimensões qualitativas da 

DSE como variáveis independentes, exceptua o apoio institucional à enfermagem 

(DS1) da explicação da variância de D12 (r2=.377). O modelo é bem aceite segundo a 

ANOVA (F=87.881; p<.001). 

 

Tabela 94 - Valor preditivo das dimensões qualitativas da DSE em relação a D12 (RM) 
 

Variável dependente:                                     
Perceção geral sobre SD (D12) 

N=860 r=.618   r
2
=.377 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .626   1.439 .151 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .032 -.047 -1.309 .191 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .033 .217 6.007 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .034 .132 4.596 .000 

DS4 Equilibrio competências/Supervisão cuidados .038 .169 4.647 .000 

DS5 Segurança no trabalho .032 .281 7.744 .000 

DS6 Formação continuada .050 .083 2.787 .005 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 3076.442 6 512.740 87.881 .000 

Residual 4982.627 854 5.834     

 

O modelo de RS, considerando a taxa de utilização de HCN como variável 

independente, confirma esta como preditora da perceção geral de SD (β=.189; 

t=3.316; p=.001), sendo, no entanto, diminuto o poder explicativo (r2=.032). 

 

Tabela 95 - Valor preditivo da TxHCN em relação a D12 (RS) 
 

Variável dependente:                                     
Perceção geral sobre SD (D12) 

N=299 r=.189   r
2
=.032 

Erro padrão β t p 

Taxa de utilização HCN .571 .189 3.316 .001 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 104.634 1 104.634 10.994 .001 

Residual 2836.283 298 9.518     

 

Com um associação moderada alta com D12, a PRC apresenta uma apreciável 

capacidade para aclarar a variância dela (r2=.336), segundo um modelo de regressão 

simples ((β=.580; t=20.569; p<.001). 
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Tabela 96 - Valor preditivo da PRC em relação a D12 (RS) 
 

Variável dependente:                                     
Perceção geral sobre SD (D12) 

N=833 r=.580   r
2
=.336 

Erro padrão β t p 

Perceção geral do risco clínico .003 .580 20.569 .000 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 2580.949 1 2580.949 423.090 .000 

Residual 5093.696 835 6.100     

 

Considerando as variáveis profissionais e institucionais como independentes, o 

modelo de regressão múltipla (enter), adequado à explicação (F=3.380; p=.001), 

apresenta como único preditor o tipo de serviço (β=.114; t=3.293; p=.001) que possui 

um reduzido poder de explicação da variância de D1 (r2=.027). 

 

Tabela 97 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação  D12 (RM) 
 

Variável dependente:                                          
Perceção geral sobre SD (D12) 

N=854 r=.165   r
2
=.027 

Erro padrão β t p 

(Constante) .903  13.991 .000 

Grupo Etário .174 -.054 -.970 .333 

Categoria Profissional .167 -.017 -.373 .709 

Setor empresarial .189 .025 .720 .472 

Tipo de instituição .111 .064 1.836 .067 

Tipo de serviço  .023 .114 3.293 .001 

Tempo experiência instituição .138 .067 1.089 .277 

Tempo experiência serviço/unidade .106 -.085 -1.840 .066 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 218.598 7 31.228 3.380 .001 

Residual 7824.506 847 9.238   

 

O modelo de regressão múltipla, com recurso ao método stepwise, bem aceite 

segundo a análise de variância (F=31.565; p<.001), conjugando todas a variáveis que 

revelaram, nos modelos anteriores, poder explicativo da variância de D12, exclui o 

ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) e o tipo de serviço. Apresenta  

como variáveis preditoras: a perceção geral do risco clínico (β=.241; t=3.801; p<.001); 

o equilíbrio competências/supervisão cuidados (DS4) (β=.203; t=3.323; p=.001); 

caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) (β=.137; t=2.728; p=.007); a formação 

continuada (DS6) (β=.161; t=3.002; p=.003); a segurança no trabalho (β=.173; t=2.912; 

p=.004); a TxHCN (β=.111; t=2.275; p=.024). No seu conjunto, estas variáveis 

explicam 42.3% (r2=.423) da variância da perceção geral da SD (D12).  
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Tabela 98 - Valor preditivo das variáveis em estudo em relação a D12 (stepwise) 
 

Variável dependente:                                     
Perceção geral sobre SD (D12) 

N=264 r=.651   r
2
=.423 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) 1.101  -.795 .428 

Perceção Risco Clínico .007 .241 3.801 .000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão 
Cuidados 

.066 .203 3.323 .001 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .063 .137 2.728 .007 

DS6 Formação continuada .088 .161 3.002 .003 

DS5 Segurança no trabalho .050 .173 2.912 .004 

Taxa de utilização HCN .528 .111 2.275 .024 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 1104.484 6 184.081 31.565 .000 

Residual 1504.625 258 5.832   

 

O modelo sugere como primeira preditora a PRC que aclara 29.1%, logo seguida do 

equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados que acrescenta 5.2%,  surgindo 

de imediato as Caraterísticas doentes/Carga laboral com 3.4%, depois a  segurança 

no trabalho 1.6%, segue-se a formação continuada a aportar 1.9%, e, a terminar, a 

taxa de utilização HCN que contribui com 1.1%. 

 

Quadro 78 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e D12 
 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 
erro padrão 

1 .540 .291 .289 2.651 

2 .586 .343 .338 2.558 

3 .614 .377 .370 2.496 

4 .627 .393 .384 2.468 

5 .642 .412 .400 2.434 

6 .651 .423 .410 2.415 

 

Para concluir, tal como fizemos para o resto das dimensões da CSD, adicionámos,  ao 

estudo das regressões, uma path analysis, para determinar os coeficientes de efeito 

total das variáveis independentes sobre a perceção geral sobre SD (D12). O modelo 

representado no diagrama (figura 18), pemite aclarar os seguintes coeficientes de 

efeito: 

 - coeficiente de  efeito do equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) 

CET = ED + EI = .203 + (.224 x .241) = .203 + .054 = .257 

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .241 + 0 = .241 

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5)  



277 
 

CET = ED + EI = .173 + (.197 x .241) = .173 + .047 = .220 

- coeficiente de  efeito da formação continuada (DS6) 

CET = ED + EI = .161 + (.117 x .241) = .161 + .028 = .189  

- coeficiente de  efeito das caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) 

CET = ED + EI = .137 + (.072 x .241) = .137 + .017 = .154  

- coeficiente de  efeito da TxHCN  

CET = ED + EI = .111 + 0 = .111 

 
No caso da perceção geral sobre SD, a grandeza dos efeitos é, por ordem 

decrescente: DS4, PRC, DS5, DS6, DS3  e, a encerrar, a TxHCN.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e a 
perepção geral sobre SD, coeficiente path 

 

9.11.13- Sintese dos resultados obtidos nos sub-modelos da CSD  

Os coeficientes de determinação (r2) e de efeito (β) obtidos nos sub-modelos da CSD 

(RM – Stepwise), a partir da análise da influência da PRC, dimensões da DSE e das 

variáveis sócio-profissionais e institucionais encontram-se resumidas no quadro 79.  

Como podemos observar, a PRC apresenta-se como a variável mais influenciadora, 

exercendo efeito em 10 das 12 dimensões da CSD, quatro das quais com o maior 

poder de aclaração das respetivas variâncias. Seguem-se-lhe, o equilíbrio de 

competências/supervisão de cuidados (DS4), que demonstra influir em 9, o ambiente 

relacional/autonomia profissional da enfermagem (DS2) em 8 e o apoio institucional à 

enfermagem (DS1), com impacto em 7 aspetos da CSD. Estas três dimensões 

surgem, cada uma por si,  como principais preditoras em dois desses fatores. 

DS3 Caraterísticas dos 
doentes/carga laboral 

TxHCN 

PRC 

D12 Perceção geral 

sobre SD  

+.241 

+.224 

+.203 

+.161 

+.137 

+.072 

DS5 Segurança no trabalho 

DS4 Equilíbrio de competências 

supervisão cuidados  

DS6 Formação continuada 
+.173 

 
+.111 

+.197 

+.117 
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Sem papel predominante em qualquer um, mas com capacidade para influenciar a 

maior parte deles (7), aparece DS5 (condições de segurança no trabalho).  

Com menor capacidade para influenciar a CSD, nas análises multivariadas, surgem; a 

TxHCN que aporta efeito apenas em duas dimensões; a formação continuada (DS6) 

que contribui em quatro; as caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) que apesar 

de fazer sentir o seu peso apenas em quatro dimensões é, ainda assim, a principal 

preditora em duas. 

As caraterísticas sócio-profissionais e institucionais, combinadas com as variáveis 

anteriores, mostram, sempre com coeficiente de efeito residual, um nº reduzidos de 

situações em que ajudam a predizer a CSD.  

 

Quadro 79 - Resumo dos coeficientes de determinação nos sub-modelos da CSD 
 

Variáveis Independentes 
Dimensões da Cultura de Segurança do Doente nº 

vezes 
preditor D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

Perceção Geral do Risco 
Clínico 

.202 .157 .295 137   .154 .233 .222   .077 .209 .241 10(4)* 

D
o
ta

ç
ã
o
 S

e
g
u
ra

 e
m

 E
n
fe

rm
a
g
e
m

 

DS1 Apoio Institucional 
à enfermagem 

.243     .129 .108   .173 .134 .176 .372     7(2) 

DS2 Ambiente 
relacional e autonomia 
profissional 

.154 .240 .201   .118 .257 .094 .215 .180       8(2) 

DS3 Caraterísticas 
doentes/Carga laboral 

        .193   -.117       .243 .137 4(2) 

DS4 Equilíbrio 
competências e 
Supervisão cuidados 

.109 .155   .139   .210 .208 .158 .283 .185   .203 9(2) 

DS5 Segurança no 
trabalho 

  .104 .136   .103       .108 .125 .186 .173 7 

DS6 Formação 
continuada 

      .101     .114 .072       .161 4 

Taxa utilização HCN                     .172 .111 2 

S
ó
c
io

-p
ro

fi
s
s
io

n
a
is

 e
 I

n
ts

ti
tu

c
io

n
a
is

  Grupo Etário     .086                   1 

Categoria Profissional                           

Setor empresarial             .067           1 

Tipo de instituição .084         .090             2 

Tipo de serviço                            

Tempo experiência 
instituição 

                          

Tempo experiência 
serviço/unidade 

                          

 r
2
 .350 .297 .296 .149 .147 .294 .382 .395 .369 .394 .352 .423  

* entre parêntesis aparece o nº de dimensões em que a variável surge com maior peso (1ª preditora) 
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Os coeficientes de determinação mais baixos dizem respeito a D4 (frequência de 

notificação de EA´s) (r2=.149) e a D5 (resposta não punitiva ao erro) (r2=.147). O maior 

poder de aclaração cai sobre D12 (perceção geral da SD) (r2=.423). Globalmente este 

conjunto de variáveis (PRC, DSE e Socio-profissionais e institucionais), apresenta 

coeficientes de determinação apreciáveis. 

 

Após a analise das ligações causais (path analysis) nos sub-modelos da CSD, os 

coeficientes de efeito total (ET) são conforme o quadro 80. 

 

Quadro 80 – Resumo dos coeficientes (ET) nos sub-modelos após path analysis 

 

Variáveis Independentes 
Dimensões da Cultura de Segurança do Doente 

nº vezes 
preditor 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

Perceção Geral do Risco 
Clínico 

.202 .157 .295 137   .154 .233 .222   .077 .209 .241 10(0) -4* 

D
o
ta

ç
ã
o
 S

e
g
u
ra

 e
m

 E
n
fe

rm
a
g
e
m

 

DS1 Apoio Institucional 
à enfermagem 

.243     .129 .108   .173 .134 .176 .372     7(2) 

DS2 Ambiente 
relacional e autonomia 
profissional 

.215 .297 .307   .118 .312 .136 .295 .180       8(4) +2 

DS3 Caraterísticas 
doentes/Carga laboral 

        .193   -.100       .358 .154 4(2) 

DS4 Equilíbrio 
competências e 
Supervisão cuidados 

.154 .190   .170   .244 .292 .208 .283 .202   .257 9(4) +2 

DS5 Segurança no 
trabalho 

  .135 .196   .103       .108 .140 .227 .220 7 

DS6 Formação 
continuada 

      .117     .141 .098       .189 4 

Taxa utilização HCN                     .172 .111 2 

S
ó
c
io

-p
ro

fi
s
s
io

n
a
is

 e
 I

n
ts

ti
tu

c
io

n
a
is

  Grupo Etário     -.086                   1 

Categoria Profissional                           

Setor empresarial             .067           1 

Tipo de instituição .084         .090             2 

Tipo de serviço                            

Tempo experiência 
instituição 

                          

Tempo experiência 
serviço/unidade 

                          

 r
2
 .350 .297 .296 .149 .147 .294 .382 .395 .369 .394 .352 .423  

* diferença entre o nº de vezes como 1ª preditora antes e após path analysis 

 



280 
 

Constatamos que, após a path analysis, a PRC perde a hegemonia nas quatro 

dimensões em que revelou ser a principal preditora, mantendo ainda assim poder 

explicativo nas mesmas 10 dimensões. 

Esse peso é transferido, equitativamente, para o equilíbrio de competências e 

supervisão de cuidados (DS4) e para o ambiente relacional/autonomia profissional 

(DS2) que, por força do seu efeito indireto (influência sobre a PRC), passa a assumir, 

cada uma, a primazia no poder de aclaração de 4 dimensões da CSD, revelando-se 

assim as mais influenciadoras da cultura de segurança do doente. 

 

9.12. - ASSOCIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA PRC, DA DSE, DIMENSÕES DA CSD, 

VARIÁVEIS  PROFISSIONAIS E INSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO À 

CLASSIFICAÇÃO DA SD (GSD) 

 
Como se observa na matriz de correlações (tabela 99), todas as dimensões da CSD 

se correlacionam de forma significativa (p<.001) e positiva com a classificação 

atribuída à segurança do doente (GSD) nos respetivos serviços. 

As dimensões que apresentam coeficientes de correlação (r-Pearson) mais elevados 

são a Perceção Geral de Segurança (D12) (r=.652), a Aprendizagem Organizacional e 

Melhoria Contínua (D8) (r=.547), o Apoio da Gestão/Direção à SD (D10) (r=.469) a 

Expetativas da Chefia e Promoção da SD (D9) (r=.444) e a Comunicação e Feedback 

sobre o Erro (D7) (r=.441). 

Por sua vez, as dimensões com um coeficiente mais baixo são a Resposta não 

punitiva ao erro (D5) (r=.259) e a Frequência de notificação de EA´s (D4) (r=.294). De 

notar que estes são dois fatores, da cultura de segurança do doente, considerados 

“críticos/problemáticos” (ver sub-capítulo 8.3). 

 

Tabela 99 -  Correlações entre as dimensões da CSD e o GSD  
 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

GSD .432 .406 .416 .294 .259 .397 .441 .547 .444 .469 .420 .652 

Todas as correlações são significativas para p<.001 

 

Com um valor preditivo elevado (r2=.486), o modelo de regressão múltipla, tendo como 

variável dependente o GSD e independentes as dimensões da CSD, ao aplicar o 

método stepwise identifica como variáveis preditoras: Perceção geral de segurança 

(D12) (β=.388; t=11.177; p<.001); Aprendizagem organizacional/melhoria contínua 

(D8) (β=.149; t=4.260;p<.001); Apoio da gestão/direcção à SD (D10) (β=.118; 

t=3.834;p<.001); Efectivos/recursos humanos (D11) (β=.117; t=3.951; p<.001); 
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Feedback e informação sobre o erro (D7) (β=.085; t=2.633; p<.001); Passagens de 

turno/transições (D3) (β=.060; t=2.004; p=.045). Este modelo, bem aceite (F=123.71; 

p<.001), explica 48.6% da variância da classificação atribuída à segurança do doente 

no serviço/unidade (GSD). 

 

Tabela 100 - Valor preditivo das dimensões da CSD em relação ao GSD (Stepwise) 
 

Variável dependente:                                               
Grau de SD no serviço/unidade 

N=791 r=.697   r
2
=.486 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .112  -2.805 .005 

D12 Perceção geral sobre SD .007 .388 11.177 .000 

D8 Aprendizagem organizacional/ Melhoria contínua .011 .149 4.260 .000 

D10 Apoio da Gestão/Direção à SD .009 .118 3.834 .000 

D11 Efectivos/Recursos Humanos .007 .117 3.951 .000 

D7 Comunicação e Feedback sobre o erro .009 .085 2.633 .009 

D3 Passagens de turno/ Transições .007 .060 2.004 .045 

Análise de 
Variância 

∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 167.505 6 27,918 123.71  .000 

Residual 177.141 785 .226    

 

O modelo apresenta como primeiro preditor, com um coeficiente β muito superior aos 

outros, a perceção geral sobre SD (D12), que explica 40.0% da variância (r2=.400). 

Segue-se-lhe a aprendizagem organizacional/melhoria contínua a acrescentar 4.1%, o 

apoio da gestão/direcção à SD (D10) com 1.8%, efectivos/recursos humanos (D11) a 

somar mais 1.0%, o feedback e informação sobre o erro (D7) com 0,6% e, por último, 

passagens de turno/transições (D3) que contribui com 0.3% da explicação (quadro 

81). 

 

Quadro 81 - Sumário da RM (Stepwise) entre as dimensões da CSD e o GSD  

 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 
erro padrão 

1 ,639 ,408 ,407 ,50832 

2 ,670 ,449 ,448 ,49056 

3 ,683 ,467 ,465 ,48275 

4 ,691 ,477 ,474 ,47857 

5 ,695 ,483 ,480 ,47595 

6 ,697 ,486 ,482 ,47503 

 

Por sua vez, a perceção do risco clínico (PRC) mostra uma associação positiva 

relativamente forte e estatisticamente significativa (p>.001; r=.620) com a classificação 
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de segurança do doente (GSD), explicando 38.3% da sua variância, segundo um 

modelo de regressão linear simples bem aceite (F=499.215; p<.001) (tabela 101). 

 

Tabela 101 - Valor preditivo da PRC em relação ao GSD (RS) 
 

Variável dependente:                                               
Grau de SD no serviço/unidade 

N=802 r=.620   r
2
=.383 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .108   9.006 .000 

Perceção Risco Clínico .001 .620 22.343 .000 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 183.195 1 183.195 499.215 .000 

Residual 293.940 801 .367     

 

Pela matriz de correlações, entre o grau de segurança do doente e as variáveis socio-

profissionais e institucionais, identifica-se com associação estatisticamente 

significativa, ainda que com correlação baixa, o tipo de serviço/unidade (r=.125; 

p<.001) e o tempo de experiência na instituição (r=.081; p=.017). 

 

Tabela 102 - Correlações entre variáveis profissionais/institucionais e o GSD 

 
Grupo 

Etário 

Categoria 

Profissional 

Setor 

empresarial 

Tipo 

Instituição 

Tipo 

serviço 

Tempo 
experiência 

na instituição 

Tempo 
experiência 

serviço/unidade 

Grau de 
Segurança 
do Doente 

r .053 -.058 .046 .049 .125 .081 .041 

p 125 .088 .178 .150 .000 .017 .226 

 

Tal como seria expetável, face a estas correlações, um modelo de regressão linear 

múltipla (stepwise), adequado à explicação da variância do GSD (F=8.781; p<.001), 

revela um fraco poder preditivo (r2=.021), por parte destas variáveis, ficando-se se a 

dever ao tipo de serviço (β=.114; t=3.292; p=.001) e ao tempo de experiência na 

instituição (β=.081; t=2.344; p=.019). 

 

Tabela 103- Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação ao GSD 
(Stepwise) 

 

Variável dependente:                                               
Grau de SD no serviço/unidade 

N=818 r=.145   r
2
=.021 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .076  27.271 .000 

Tipo serviço .005 .114 3.292 .001 

Tempo experiência na instituição .017 .081 2.344 .019 

Análise de 
Variância 

∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 7.611 2 3.805 8.781 .000 

Residual 353.644 816 .433    
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Da matriz  de correlações (tabela 104), resulta que, todas as dimensões da DSE se 

correlacionam de forma significativa (p<.001) e positiva com o GSD.  

As dimensões que apresentam as correlações mais elevadas são: o ambiente 

relacional e autonomia profissional da enfermagem (DS2) (r=.559); a segurança no 

trabalho DS5 (r=.504); e o equilíbrio competência/supervisão cuidados DS4 (r=.493). 

Com um coeficiente mais baixo (r=.262) surge a TxHCN (r=.262)  

 
Tabela 104 - Correlações entre a DSE e o GSD 

 
  DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 TxHCN 

GSD .381 .559 .268 .493 .504 .301 .262 

Todas as correlações são significativas para p<.001 

 

Considerando agora o GSD como variável dependente e como independentes as 

dimensões da DSE, a análise dos coeficientes de regressão, através da regressão 

linear múltipla, método stepwise (tabela 105), tendo como variáveis independentes as 

dimensões qualitativas da DSE, o modelo, bem aceite (F=44.679; p<.001), exclui o 

apoio institucional à enfermagem (DS1) e as caraterísticas dos doentes/carga laboral 

(DS3).  O modelo tem um apreciável poder explicativo (r2=.457) da variância do GSD. 

 

Tabela 105 - Valor preditivo da DSE em relação ao GSD (Stepwise) 

 

Variável dependente:                                               
Grau de SD no serviço/unidade 

N=270 r=.676   r
2
=.457 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) ,218  -3,707 ,000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia ,012 ,178 2,836 ,005 

DS5 Segurança no trabalho ,011 ,269 4,617 ,000 

DS6 Formação continuada ,018 ,212 4,161 ,000 

Taxa de utilização HCN ,100 ,212 4,663 ,000 

DS4 Equílibrio Competências/Supervisão Cuidados ,014 ,166 2,834 ,005 

Análise de 
Variância 

∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 59,533 5 11,907 44,679  .000 

Residual 70,622 265 ,266    

 

O modelo mais abrangente de regressão múltipla (tabela 106), mantendo como 

variável dependente o GSD e considerando como variáveis independentes o tipo de 

serviço, o tempo de experiência na instituição, a PRC, as dimensões da CSD e da 

DSE, que nos modelos anteriores revelaram poder preditivo, consegue, face a 

qualquer um dos anteriores, aumentar a explicação da variância para 58.3% (r2=.583). 

Viável segundo a ANOVA (F=55.518; p<.001), com o método stepwise evidencia como 

variáveis preditoras: a perceção geral sobre SD (D12) (β=.386; t=7.234; p<.001); a 



284 
 

perceção do risco clínico (PRC) (β=.132; t=2.233; p=.026); a TxHCN (β=.200; t=4.576; 

p<.001); a comunicação e feedback sobreos erros (D7) (β=.157; t=2.987; p=.003);  as 

condições de segurança no trabalho (D10) (β=.110; t=2.021; p=.044); ambiente 

relacional/autonomia profissional da enfermagem (β=.112; t=1.973; p=.050). 

 
Tabela 106 – Valor preditivo das variáveis em estudo em relação ao GSD 

 

Variável dependente:                                               
Grau de SD no serviço/unidade 

N=244 r=.764   r
2
=.583 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .186  -4.482 .000 

D12 Perceção geral sobre SD .012 .386 7.234 .000 

Perceção Risco Clínico .001 .132 2.233 .026 

Taxa de utilização HCN .103 .200 4.576 .000 

D7 Comunicação e Feedback sobre o erro .015 .157 2.987 .003 

DS5 Segurança no trabalho .010 .110 2.021 .044 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .011 .112 1.973 .050 

Análise de 
Variância 

∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 69.387 6 11.565 55.518 .000 

Residual 49.576 238 .208    

 

Com um valor preditivo elevado (r2=.583), e os coeficientes β conforme a quadro 82, 

este modelo de regressão, apresenta como primeiro preditor a perceção geral sobre 

SD (D12), a explicar 44.7%% da variância (r2=.447), seguida da perceção do risco 

clínico (PRC) a acrescentar 6.3%, da TxHCN com 2.8%, do feedback e informação 

sobre o erro (D7) a contribuir com 2,5%, as condições de segurança no tabalho (DS5) 

a aportar 1.3% e finalmente o ambiente relacional/autonomia profissional da 

enfermagem que acrescenta 0.7%    

 

Quadro 82 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e GSD 
 

Modelo r r2 
r2    

ajustado 
Estimativa 

erro padrão 

1 .669 .447 .445 .520 

2 .714 .510 .506 .491 

3 .734 .538 .533 .477 

4 .750 .563 .555 .465 

5 .759 .576 .568 .459 

6 .764 .583 .573 .456 

 

Uma vez mais, seguindo a metodologia utilizada até aqui, completámos a análise do 

estudo das regressões, com uma path analysis, para determinar os coeficientes de 

efeito total das variáveis independentes sobre a classificação atribuída à SD. A esta 

analise juntámos, necessariamente, o modelo da PRC e os sub-modelos da CSD. O 
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resultado é o modelo representado no diagrama (figura xxx), que pemite identificar os 

seguintes coeficientes de efeito: 

 - coeficiente de  efeito da perceção geral sobre SD (D12) 

CET = ED + EI = .386 + 0 = .386 

- coeficiente de  efeito da PRC  

CET = ED + EI = .132 + [(.241 x .386) + (.233 x .157)] = .132 + .093 + .037 = .262 

- coeficiente de  efeito da TxHCN  

CET = ED + EI = .200 + (.111 x .386) = .200 + .043 = .243 

- coeficiente de  efeito das condições de segurança no trabalho (DS5)  

CET = ED + EI = .110 + [(.173 x .386) + (.197 x .132) + (.197 x .241 x .386) + (.197 x 

.233 x .157)] = .110 + .066  + .026 + .018 + .007 = .227 

- coeficiente de efeito ambiente relacional/autonomia profissional (DS2) CET = ED + EI 

= .112 + [(.094 x .157) + (.227 x .233 x .157) + (.227 x .132) + (.227 x .241 x .386)] = 

.112 + .015  + .008 + .030 + .026 = .191 

- coeficiente de  efeito do feedback e informação sobre o erro (D7) 

CET = ED + EI = .157 + 0 = .157 
 

A grandeza dos efeitos  sobre a forma como os enfermeiros classificam a segurança 

do doente no seu serviço/unidade é, por ordem decrescente: D12, PRC, TxHCN,  DS5, 

DS2 e, a encerrar, D7.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo, as 
dimensões da CSD e o GSD, coeficiente path 
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9.13.- ASSOCIAÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS DIMENSÕES DA CSD, DA DSE EM 

RELAÇÃO À SATISFAÇÃO GERAL NO TRABALHO (SGT) 

 

Para a construção de um modelo explicativo da satisfação geral no trabalho (SGT), a 

partir da CSD, da DSE e das variáveis sócio-profissionais e institucionais, procedemos 

em primeiro lugar, à análise dos coeficientes de regressão, por separado, 

considerando cada um dos construtos, no caso as suas dimensões, e as referidas 

variáveis, como variáveis independentes. Afim de identificar as dimensões com poder 

de aclarar a satisfação geral no trabalho, recorremos à regressão linear múltipla, 

método enter.  

Posteriormente, através de um modelo de regressão múltipla, com recurso ao método 

stepwise, procedemos ao estudo da influência combinada, agregando como variáveis 

independentes, todas as dimensões identificadas como preditoras.   

 

Procedemos à determinação dos coeficientes de correlação (Pearson) entre as 

dimensões da CSD e a SGT. Como se observa na matriz (tabela 107), todas as 

correlações são estatisticamente significativas (p<.001) e em grau moderado. Com as 

associações mais elevadas, apresentam-se: (D8) aprendizagem organizacional e 

melhoria contínua da SD (r=.547); (D9) expetativa da chefia e promoção da SD 

(r=.531);  (D10) apoio da gestão à SD (r=.511). Com os valores inferiores surgem: 

(D11) efectivos/recursos humanos (r=.371);  (D4) frequência de notificação de EA´s 

(r=.301). 

 

Tabela 107 - Correlações entre as dimensões da CSD e a SGT 
 

    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

SGT 
r .491 .478 .404 .301 .308 .468 .465 .547 .531 .511 .371 .489 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Todas as correlações são significativas para p<.001 

 

A análise multivariada dos coeficientes de regressão, considerando como variáveis 

independentes as 12 dimensões da CSD, conclui que a acção de todas as dimensões, 

tomadas em conjunto, explicam 49,3% (r2=.493) da variância da satisfação geral no 

trabalho. O modelo, adequado à explicação (F=68.407; p<.001), retém como variáveis 

preditoras: o trabalho cooperação entre unidades (D1) (β=.106; t=3.036; p=.002); a 

cooperação na unidade/serviço (D2) (β=.128; t=4.184; p<.001); comunicação aberta 

(D6) (β=.088; t=2.646; p=.008);  a aprendizagem organizacional/melhoria contínua da 

SD (D8) (β=.139; t=3.903; p<.001); expetativa da chefia e promoção da SD (D9) 
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(β=.187; t=5.892; p<.001);  apoio da gestão à SD (D10) (β=.174; t=5.586; p<.001). 

Com uma significância marginal surge a dimensão D12 (perceção geral sobre SD) 

(β=.174; t=1.937; p=.053).  

 

Tabela 108 - Valor preditivo das dimensões da CSD em relação à SGT (RM) 
 

Variável dependente:                                            
Satisfação geral no trabalho (SGT) 

N=832 r=.707   r
2
=.493 

Erro padrão β t p 

(Constante) .649   .634 .526 

D1 Trabalho cooperação entre unidades .047 .106 3.036 .002 

D2 Cooperação na unidade/serviço  .044 .128 4.184 .000 

D3 Passagens turno/Transições .041 .010 .298 .766 

D4 Frequência de notificação de EA´s .032 .049 1.737 .083 

D5 Resposta não punitiva ao erro .046 .025 .874 .382 

D6 Comunicação aberta .054 .088 2.646 .008 

D7 Feedback e informação sobre o erro .052 .009 .261 .794 

D8 Aprendizag. organizacional/melhoria contínua .060 .139 3.903 .000 

D9 Expetativa da chefia e promoção da SD .036 .187 5.892 .000 

D10 Apoio da gestão à SD .047 .174 5.586 .000 

D11 Efectivos/Recursos humanos .036 .054 1.781 .075 

D12 Perceção geral sobre SD .038 .065 1.937 .053 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 
médios 

F p 

Regressão 5024.996 12 418.750 68.407 .000 

Residual 5019.606 820 6.121     

 

Quanto à s dimensões da DSE todas se relacionam positivamente com a satisfação 

geral no trabalho (tabela 109). Exceptuando a TxHCN que é significativa com p=.045, 

todas as outras correlações são estatisticamente significativas para p<.001. A TxHCN 

(p=.045; r=.115) e as caraterísticas do doente/carga laboral (DS3) (p<.001; r=.271) 

apresentam os coeficientes  mais baixos.  

O apoio institucional à enfermagem (DS1) (r=.649) e o equilíbrio de 

competências/supervisão dos cuidados (DS4) (r=.617) evidenciam associação mais 

elevada, logo seguidas do ambiente relacional/autonomia profissional (DS2) (r=.597) e 

a segurança no trabalho (DS5) (r=.581). A formação continuada (DS6) exibe, neste 

lote de correlações, um valor intermédio (r=.363).  

 
Tabela 109 - Correlações entre a DSE e a SGT 

 

 

 

   DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 TxHCN 

SGT 
r .649** .597** .271** .617** .581** .363** .115* 

p .000 .000 .000 .000 .000 ..000 .045 

**significativas para p<.001  * significativa para p<.05 
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Considerando, agora, como variáveis independentes as dimensões da dotação segura 

de enfermeiros (DSE), o modelo de regressão linear múltipla (enter), exclui da 

influência combinada destas variáveis, sobre a SGT, a TxHCN (β=.068; t=1.824; 

p=.069) e as caraterísticas dos doentes/carga laboral (β=.010; t=.269; p=.788). As 

restantes, num modelo bem aceite (F=70.583; p<.001), contribuem para a aclaração 

da variância da SGT, apresentando no conjunto um coeficiente de determinação muito 

significativo (r2=.640), o que significa que, conjugadas, explicam 64.0% dessa 

variância. 

 
Tabela 110 - Valor preditivo da DSE em relação à SGT (RM) 

 

Variável dependente:                                            
Satisfação geral no trabalho (SGT) 

N=28
5 

r=.800   r
2
=.640 

Erro 

padrão 
β t p 

(Constante)  1.031  -1.058 .291 

DS1 Apoio Institucional à enfermagem .054 .310 6.365 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia  .053 .175 3.544 .000 

DS3 Caraterísticas doentes/Carga laboral .059 .010 .269 .788 

DS4 Equilíbrio competências/Supervisão 
cuidados 

.064 .271 5.410 .000 

DS5 Segurança no trabalho .050 .151 3.095 .002 

DS6 Formação continuada .081 .121 2.981 .003 

Taxa de utilização HCN .457 .068 1.824 .069 

Análise de 
Variância 

∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 2648.515 7 378.359 70.583 .000 

Residual 1490.215 278 5.360    

Relativamente às variáveis sócio-profissionais e institucionais, apenas o grupo etário 

(p=.038) a o tipo de instituição (p<.001) apresentam associação estatisticamente 

significativa com a SGT. Trata-se, no entanto, de correlaçãos baixas, respetivamente 

r=.069 e r=.179. 

 
Tabela 111 - Correlações entre as variáveis profissionais/institucionais e a SGT 

 

 Grupo 

Etário 

Categoria 

Profissional 

Setor 

empresarial 

Tipo 

Instituição 

Tipo 

serviço 

Tempo 
experiência na 

instituição 

Tempo 
experiência 

serviço/unidade 

Satisfação 
geral  no 
trabalho 

r .069* -.063 .044 .176** .056 .048 -.001 

p .038 .058 .182 .000 .089 .152 .980 

*correlação  significativa para p<.05   **correlação significativa para p<.01 

 
Na qualidade de independentes, as variáveis socio-profissionais e institucionais, 

possuem um fraco poder (r2=.030) de explicação da variância da satisfação geral no 

trabalho, segundo a análise de regressão múltipla (enter). O modelo, adequado à 

explicação (F=4.827; p<.001), sugere, como única variável com capacidade preditiva, 

o tipo de instituição (β=.175; t=5.018; p<.001).  
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Tabela 112 - Valor preditivo: variáveis profissionais/institucionais em relação à SGT 
(RM) 

 

Variável dependente:                                            
Satisfação geral no trabalho (SGT) 

N=860 r=.195   r
2
=.030 

Erro 

padrão 
β t p 

(Constante)  1.034  14.458 .000 

Grupo Etário .201 .022 .401 .688 

Categoria Profissional .191 -.027 -.595 .552 

Setor Empresarial .216 .027 .786 .432 

Tipo Instituição .126 .175 5.018 .000 

Tipo serviço .026 .018 .530 .596 

Tempo experiência na instituição .158 .047 .766 .444 

Tempo experiência serviço/unidade .122 -.027 -.584 .559 

Análise de Variância 
∑ dos 

quadrados 
gl 

quadrados 

médios 
F p 

Regressão 411.343 7 58.763 4.827 .000 

Residual 10383.758 853 12.173    

 

Passando ao último passo da análise, equacionando como variáveis independentes as 

dimensões não excluídas pelos modelos anteriores, a regressão múltipla, pelo método 

stepwise, sugere um modelo que afasta da explicação da variância da SGT: o 

trabalho/cooperação entre unidades (D1); a comunicação aberta sobre SD (D6); o 

apoio da gestão à SD (D10). 

O modelo, adequado à explicação, segundo a ANOVA (F=158.303; p<.001), inclui 

cinco dimensões da DSE (DS1; DS2; DS4; DS5; DS6), três da CSD (D2; D8; D9) e o 

tipo de instituição que, no total, elucidam 60,5%  (r2=.605) da variância da satisfação 

geral no trabalho. 

 

Tabela 113 – valor preditivo entre as variáveis em estudo e a SGT (stepwise) 

 

Variável dependente:                                            
Satisfação geral no trabalho (ST) 

N=829 r=.780   r
2
=.605 

Erro 
padrão 

β t p 

(Constante) .645  -1.284 .199 

DS1 Apoio Institucional à Enfermagem .030 .273 9.106 .000 

DS2 Ambiente relacional e autonomia .032 .132 4.340 .000 

DS4 Equílibrio 
Competências/Supervisão Cuidados 

.036 .155 5.036 .000 

D8 Aprendizagem organizacional/ 
Melhoria contínua 

.049 .103 3.530 .000 

DS5 Segurança no trabalho .029 .122 4.129 .000 

D2 Trabalho em equipe nas unidades .038 .103 3.862 .000 

D9 Expetativas das chefias e promoção 
da SD 

.031 .095 3.340 .001 

DS6 Formação continuada .046 .066 2.760 .006 

Tipo Instituição .080 .055 2.443 .015 

Análise de Variância ∑ dos quadrados gl 
quadrados 

médios 
F p 

Regressão 6104.525 9 678.281 141.888 .000 

Residual 3919.914 820 4.780    
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O modelo obtido evidencia, como primeira preditora, o apoio institucional à 

enfermagem (DS1), capaz de explicar 42.0%. Seguem-se-lhe, segundo o coeficiente 

de determinação (r2): o ambiente relacional e autonomia profissional da enfermagem 

(DS2), que acrescenta 10.0%; o equilíbrio competências/supervisão cuidados (DS4) 

com 3.6%;  a aprendizagem organizacional/melhoria contínua da SD (D8) com 2.0%; a  

segurança no trabalho (DS5), a contribuir com mais 1.1%;   o trabalho em equipe nas 

unidades (D2), com 0.7%; as expectativas das chefias e promoção da SD (D9), a 

aportar 0.5%; a formação continuada (DS6) com 0.3%; e, por último, o tipo de 

instituição a concorrer com 0.2%. 

 

Quadro 83 - Sumário da RM (Stepwise) entre as variáveis em estudo e a SGT 

 

Modelo r r2 r2    
ajustado 

Estimativa 
erro padrão 

1 .648 .420 .420 2.649 

2 .722 .521 .520 2.409 

3 .746 .557 .556 2.318 

4 .760 .578 .576 2.265 

5 .768 .589 .587 2.236 

6 .773 .597 .594 2.216 

7 .776 .602 .599 2.202 

8 .779 .606 .602 2.193 

9 .780 .609 .605 2.186 

 

Complementando as regressões, obtidas com os métodos enter e stepwise, com uma 

path analysis, podemos, através do modelo expresso no diagrama (figura 20), calcular 

os seguintes efeitos das variáveis independentes sobre a satisfação geral no trabalho: 

- coeficiente de efeito do apoio institucional à enfermagem (DS1) 

CET = ED + EI = .273 + [(.134 x .103) + (.176 x .095)] = .273 + (.014 + .017) = .304  

- coeficiente de efeito do equilíbrio de competências/supervisão de cuidados. (DS4) 

CET = ED + EI = .155 + [(.158 x .103) + (.155 x .103) + (.283 x .095)] =  

= .155 + (.016 + .016 + .027) =  .155 + .059 = .214  

- coeficiente de efeito do ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) 

CET = ED + EI = .132 + [(.215 x .103) + (.240 x .103) + (.180 x .095)] =  

= .132 + (.022 + .025 + .017) =  .132 + .064 = .196  

- coeficiente de efeito da aprendizagem organizacional e melhoria contínua da SD (D8)  

CET = ED + EI = .103 + 0 = .103 

- coeficiente de efeito das condições de segurança no trabalho (DS5) 

CET = ED + EI = .122 + [(.104 x .103) + (.108 x .095)] = .122 + (.011 + .010) = .143  

- coeficiente de efeito do trabalho em equipa nos serviços/unidades (D2)  
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CET = ED + EI = .103 + 0 = .103 

- coeficiente de efeito da formação continuada (DS6) 

CET = ED + EI = .066 + (.072 x .103) = .066 + .007 = .073 

- coeficiente de  efeito das expetativas e acções das chefias na promoção da SD (D9)  

CET = ED + EI = .095 + 0 = .095 

- coeficiente de  efeito do tipo de instituição 

CET = ED + EI = .055 + 0 = .055 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Diagrama de ligações causais significativas entre variáveis em estudo e a 
SGT, coeficiente path 

 

 

Desta forma, após a path analysis, a grandeza dos efeitos sobre a SGT, por ordem 

decrescente, passa a ser: apoio institucional à enfermagem (D1); equilíbrio de 

competências e supervisão dos cuidados (DS4); ambiente relacional e autonomia 

profissional (DS2); condições de segurança no trabalho (DS5); trabalho em equipa nas 

unidades (D2) e aprendizagem e melhoria continua da SD (D8), ambas com peso 

similar; expetativas e acções das chefias na promoção da SD (D9), formação 

continuada (DS6); e, por último o tipo de instituição. 

DS4 Equilíbrio de competências 
supervisão cuidados 

PRC (.222) 
DS2 (.215) 
DS4 (.158) 
DS1 (.134) 
DS6 (.072)  

D8 Aprendizagem organizacional 
melhoria contínua da SD 

 
Satisfação geral 

no trabalho  

.273 

.095 

.155 

.103 

.132 

.055 

DS6 Formação 
continuada 

DS2 Ambiente relacional e 

autonomia  

DS5 Segurança no trabalho  

.103 

 .066 

.122 

DS1 Apoio institucional à 
enfermagem  

D2 Trabalho em equipa nas 
unidades  

D9 Expectativas e acções das 
chefias na promoção SD  

Tipo de instituição  

DS2 (.240) 
DS4 (.155) 
PRC (.157) 
DS5 (.104)  

DS4 (.283) 
DS2 (.180) 
DS1 (.176) 
DS5 (.108) 
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10.- INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

10.1.- DA AMOSTRA    

 

Composta por 927 participantes, 12.99% do total (7135 enfermeiros), a nossa amostra, 

apesar de ser representativa apenas da região centro de Portugal, corresponde a 

2.51% do total dos enfermeiros portugueses com este tipo de domicílio laboral. 

Segundo a OE (2011), em Portugal, estavam inscritos em dezembro de 2010 com 

domicílio profissional identificado, 36788 enfermeiros a desempenhar funções em meio 

hospitalar do sistema nacional de saúde (setor público e privado). 

Os dados relativos às variáveis sócio-profissionais e institucionais elencadas, 

enquadram-se em tudo, dentro das referências e descrições recolhidas com a 

pesquisa bibliográfica, reforçando a ideia da representatividade da amostra. Além 

disso vão de encontro aos pressupostos por nós julgados úteis e necessários para um 

trabalho desta natureza: experiência profissional; experiência institucional; estabilidade 

das equipas de trabalho;  vinculo à cultura organizacional. 

A amostra é maioritariamente feminina (75.9%), dado expetável face à tradicional 

preponderância feminina43 na profissão de enfermagem. Com  média de idade de 37.2 

anos (dp=9.02)  e  aproximadamente 60% com idade inferior a 40 anos, trata-se de 

uma população activa relativamente jovem, facto que está em linha com os dados 

observados para a totalidade dos profissionais em atividade44 em Portugal. 

A pirâmide de hierarquia funcional obtida, ao apresentar 20.4% de enfermeiros 

especialistas e 4.1% com cargos de topo da carreira (gestão, direcção e chefia), 

aproxima-se dos dados relativos à globalidade dos enfermeiros portugueses45. 

Quanto ao desempenho e experiência profissional, os dados fazem supor a existência 

de conhecimento profundo e uma apreciável capacidade de análise crítica sobre os 

respetivos locais de trabalho e culturas institucionais de trabalho, por parte dos 

enfermeiros envolvidos no estudo, pressupostos fundamentais para a realização de 

                                                        

 
43

 Segundo a OE (2011), em dezembro de 2010, dos enfermeiros inscritos 81,3% eram mulheres. Num 
estudo de âmbito nacional sobre Burnout no trabalho e conjugal dos enfermeiros portugueses (Queirós, 
2005), a distribuição da população era: 79,2 sexo feminino e 20,3% sexo masculino. 
44

 Nos registos da OE (2011), em Dezembro de 2010, 61% dos enfermeiros tinham idade inferior ou igual 
a 40 anos. 
45

 Na mesma fonte (OE, 2011), estão identificados 17,05% de Especialistas e 2,06% de enfermeiros a 
desempenhar funções de gestão. 
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um estudo desta natureza.   Repare-se que 97.4% dos enfermeiros do estudo tem, no 

quotidiano, contacto direto e regular com doentes, sendo que 76.1% permanecem há 3 

ou mais anos no repectivo serviço/unidade e 86,6% tem igual tempo de experiência 

profissional na instituição. Atendendo ao facto de não ser problemática a existência de 

excesso de profissionais temporários na prestação de cuidados (a7) (prepe=56%) e de 

a maioria ter um vinculo contratual permanente (59.4%), podemos antecipar que 

estamos perante equipas de trabalho relativamente estáveis, o que, juntamente com 

os tempos médios de experiência, reforça as condições por nós desejadas. 

Dado igualmente expetável e concordante com a ideia de representatividade, é o facto 

da grande maioria (84,9%) trabalhar no setor empresarial público, já que em dezembro 

de 2010, dos 36788 enfermeiros com domicilio profissional em meio hospitalar, 34148 

desempenhavam funções no setor público e 2640 em estabelecimentos hospitalares 

privados.  

 

10.2.- DAS RECOMENDAÇÕES PARA MELHORAR A SEGURANÇA DO DOENTE 

 

A análise pormenorizada dos dados, mostra que relativamente  ao aumento do nº de 

enfermeiros, algumas das recomendações referem-se, especificamente, ao aumento 

num determinado turno (manhã, tarde ou noite) ou, quando o nº HCN ou variação do 

grau de dependência dos doentes o justificar. Para alguns a sugestão vai no sentido 

de criar um rácio mínimo e, para outros, diminuir a discrepância entre nº HCN e nº 

HCF. 

Quanto às sugestões relativas aos espaços, materiais e equipamentos distinguimos 

fundamentalmente três tipos de sugestões: (1) relacionadas com a reparação ou 

aquisição de consumíveis, meios e ajudas técnicas, como “bombas” infusoras, 

cadeirões para levante, colchões pressão alterna, macas c/ grades, auxiliares de 

marcha, equipamentos para transferência de doentes, substituição de acessórios 

degradados ou evitar roturas de “stock”; (2)relacionadas com a concepção de 

equipamentos e espaços facilitadores do desempenho, tais como materiais e 

instalações ergonómicamente desenhadas, áreas de circulação livres, redução de 

barreiras arquitetónicas, chão antiderrapante, camas de controlo automático, melhor 

acessibilidade telefónica, acessibilidade fácil ao material de reanimação ou, por 

exemplo no BO, monitorização dos compostos orgânicos voláteis, controlo de 

toxicidade do ar ambiente e melhoria da eficácia da exaustão; (3) respeitantes aos 

equipamentos e condições de vigilância clínica e física, sendo exemplo a maior 

dotação de aparelhos de monitorização em quartos de isolamento, melhores 

condições de isolamento de alguns doentes, mais e melhores sistemas/equipamentos 
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de vigilância, utilização de video-vigilância em toda a unidade, central de 

monitorização de equipamentos/alarmes no serviço, melhorar sistema de campainhas 

(dispositivos de chamada para uso dos doentes), segurança para janelas e portas de 

acesso à unidade, aumento de equipamentos informáticos. 

Quanto à formação, algumas sugestões recomendam ações internas em domínios 

especificamente relacionados com segurança do doente, riscos clínicos, prevenção de 

acidentes, treino regular da actuação em caso de emergência (incêndio, evacuação, 

RCR), farmacologia e farmacovigilância, manuseamento de máquinas e materiais 

recém-adquiridas, humanismo e humanitude. Para além destas, com carácter menos 

concreto, registaram-se recomendações como formação específica para auxiliares 

acção médica ou aumento do tempo de integração dos novos elementos através de 

supervisão pelos mais experientes. 

Quando à cooperação multidisciplinar, por vezes, referem-se em concreto à realização 

de reuniões multidisciplinares, mais coordenação médicos/enfermeiros, mais respeito 

entre profissionais, melhorar a integração dos novos e introdução de estratégias 

comportamentais. 

Também relacionado com este domínio, observaram-se recomendações muito 

particulares no que respeita a mais presença médica e consequente apoio clínico. Por 

exemplo: melhor apoio da equipa de emergência médica; mais disponibilidade médica 

para satisfazer as solicitações; resposta mais rápida às emergências; mais 

acessibilidade e contactos mais eficientes com médicos; cirurgião 24h/dia; maior 

presença médica para garantir imobilização química; melhor colaboração e apoio 

médico. 

As recomendações ligadas aos sistemas de informação e de gestão dos cuidados, 

ficaram expressas em referências como: realização de correcta colheita de dados 

inicial; maior objetividade na informação; processo clínico informatizado; 

informatização de toda a informação relativa ao doente; dispor de sistemas de 

comunicação informatizada entre valências na mesma unidade/serviço; cruzamento de 

dados mais eficaz; melhoria dos sistemas e gestão dos cuidados; processo único de 

doente; melhorar registos de enfermagem; monitorizar/controlar o acesso ao processo 

único do doente, restringindo o acesso apenas aos profissionais responsáveis pelos 

cuidados; disponibilidade de processo clínico; acessibilidade rápida ao processo 

clínico. 

Quanto às políticas de motivação e valorização profissional, surgem recomendações 

como: mais valorização da formação dos enfermeiros; promover a autonomia dos 

enfermeiros no trabalho; reconhecimento na prática, pela equipe multidisciplinar e 

administração, das competências do enfermeiro especialista e das especialidades de 
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enfermagem; afetar os especialistas ao trabalho no âmbito da sua especialidade; 

respeito e estima pelos enfermeiros; maior reconhecimento, pela administração clínica 

e hospitalar, do trabalho e esforço da enfermagem; colocação dos enfermeiros nas 

especialidades preferidas; reduzir contratados com efetivação e estabilidade 

contratual; diminuir a rotatividade aumentando os contratos de trabalho sem termo; 

reduzir o duplo emprego / part-time. 

Algumas das recomendações concretas, relacionadas com a prevenção das IACS, 

são: melhorar a higiene dos espaços e dos serviços prestados pela empresa de 

limpeza geral; respeitar os intervalos entre cirurgias para executar a limpeza e 

desinfecção da sala operatória; melhorar circuito de sujos BO; identificação dos 

infectados nos sistemas de monitorização clínica; controlo efectivo da higienização e 

desinfecção do pessoal no BO; melhorar higienização das mãos. 

A propósito da medicação, foi referido: a utilização de coletes informativos "não 

interromper estou a preparar a medicação"; eliminação de interrupções durante a 

preparação da medicação; adequação das prescrições terapêuticas às normas 

internacionais; mais psicoterapia e psicoeducação para além da terapêutica; mais e 

melhor imobilização química; sedação mais eficaz. 

 

10.3- DA DOTAÇAO SEGURA EM ENFERMAGEM  

 

10.3.1.- Dos níveis da Dotação Segura em Enfermagem 

Globalmente identificamos dotações de enfermeiros medianamente comprometidas 

com a sua missão seguradora. Em regra, identifica-se um déficite significativo nas 

horas de cuidados de enfermagem necessárias fornecidas (HCF), corroborado pelo 

déficite de equivalente a tempo completo (IndETC) e, por norma, os aspetos 

qualitativos, que enformam a DSE,  apresentam valores pouco positivos, face ao que é 

desejável.  

O valor médio por nós encontrado para a taxa de utilização de horas de cuidados 

fornecidas é de 0.73 (73%) e de 0.13 (13%) para o déficite de equivalente a tempo 

completo. Esta situação, que significa um déficite no fornecimento de horas de 

cuidados de enfermagem necessárias, compara com os dados identificados  nos 

relatórios do Ministério da Saúde (1999, 2007, 2011) . Importa recordar que os estudos 

anteriores sobre CSD (Saturno, 2008; DGS, 2011; Fernandes & Queirós, 2011), 

identificam, em regra, os efectivos/recursos humanos como um aspeto problemático. 

Nos seus aspetos qualitativos, a formação continuada (DS6) apresenta-se como a 

dimensão mais positiva. De resto, de todos os indicadores da DSE, o mais forte 

(m=4.12; dp=.721) pertence a este domínio, identificando-se um numero muito residual 
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de profissionais (2.1%) a referirem que raramente “investem na sua formação e na 

melhoria do seu desempenho” (f5), contrastando com aqueles que admitem uma 

elevada frequência nesse mesmo investimento (83.6%).  Este dado confirma a 

aceitação, tal como referem Durham et Alden (2008), de que os programas de 

formação continuada são instrumentos fundamentais para melhorar os conhecimentos, 

competências e habilidades, de modo a promover cuidados de qualidade.  De facto, 

todos os anos é acolhido um elevado nº de enfermeiros em escolas e centros de 

formação, para atualizar, aperfeiçoar ou adquirir habilidades e competências 

especializadas (Cao et al., 2009; OE, 2010). O exemplo da população obtida para a 

segunda fase do nosso estudo é bem demonstrativo disso, com 415 enfermeiros a 

prencherem a totalidade das vagas dos 11 cursos de mestrado em enfermagem 

disponibilizados, em dois anos lectivos, naquela escola (tabela 1). 

A seguir à formação continuada, surge o ambiente relacional e autonomia profissional 

dos enfermeiros (DS2), com o segundo melhor score, destacando-se, como indicador 

mais positivo, a opinião que os profissionais expressaram quanto à existência de 

comportamentos disruptivos entre profissionais clínicos (f19). Não estando, os 

serviços, isentos deste tipo de fenómeno, ele não é observado com muita frequência 

(m=3.79;dp=.933).   

Sem valor negativo, em qualquer um dos seus indicadores, o equilíbrio de 

competências/supervisão de cuidados (DS4) merece, no entanto, mais atenção das 

instituições e gestores de recursos humanos. Apesar de os profissionais entenderem 

que, em cada turno está facilmente disponível o apoio clínico dos mais experientes e 

especializados para os menos experiente e versados (f6) (m=3.40;dp.982), que se 

observa a supervisão/orientação das chefias na realização do trabalho (e2) (m=3.06; 

dp=1.042) e que, a instituição promove a supervisão dos recém-admitidos (e1) 

(m=3.20;dp=1.108), acompanhada de uma boa instrução e treino (f7) (m=3.00; 

dp=.945), a verdade é que os scores evidenciados não são suficientemente altos, que 

nos permitam inferir que existe observância de equilíbrio e supervisão, capazes de 

suprimir, significativamente, os potenciais risco, próprios do insuficiente equilíbrio de 

competências e supervisão dos cuidados. A correlação positiva e elevada (p<.001; 

r=.571) entre este equilíbrio e a pecepção do risco clínico, significa que quanto melhor 

ele for, menor é o nível de existência de riscos clínicos. 

Também as condições de segurança no trabalho (DS5), apesar dos valores médios 

positivos, não garantem os contributos desejáveis para que a dotação de enfermeiros 

se torne mais segura. Isto porque a manutenção de condições de trabalho isentas de 

riscos profissionais é insuficiente (e6) (m=2.72;dp=.931) tal como é insuficiente a 

adequação ergonómica, quer dos espaços quer dos equipamentos, ao desempenho 
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da enfermagem (e10) (m=2.63;dp=1.138). Ainda assim, regista-se que existe e está 

assegurado, num nível apreciável (m=3.00;dp=.964), o acesso às medidas 

necessárias para garantir a segurança, higiene e bem-estar dos enfermeiros (e13). 

É nas caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) que a dotação encontra a única 

dimensão com valoração verdadeiramente negativa. São comuns elevadas cargas de 

trabalho nos serviços/unidades (f13) (m=2.32;dp=.923), caraterizada por enorme 

diversidade, frequência e complexidade de cuidados e intervenções de enfermagem 

necessárias (f18) (m=2.27;dp=.860) e onde, em regra, são de difícil previsão os 

influxos de doentes com elevado grau de dependência de cuidados de enfermagem 

(f14) (m=2.35;dp=.989).  Acresce a tudo isto, a considerável (m=2.76;dp=1.026 ) 

existência de pressões várias que leva à redução do tempo passado com os doentes 

na prestação de cuidados diretos (f20).   

Porém não é apenas esta dimensão a suscitar preocupação. Também o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) é, em alguns aspetos, pobre, apresentando-se 

pouco positivo no seu contributo para tornar as dotações de enfermagem mais segura. 

A generalidade dos enfermeiros não sente a instituição a lidar construtivamente com 

os problemas pessoais nem a motivá-los (e3) (m=2.41;dp=.961) e, tão pouco sentem 

que o seu esforço ou perícia sejam adequadamente medidos, reconhecidos e 

compensados (e9) (m=2.07;dp=.983). Além disso, o  compromisso do hospital para 

com os enfermeiros e a enfermagem (e4), a existir, é pouco sentido por estes 

profissionais (m=2.65; dp=1.009).  

 

10.3.2.- Das variáveis institucionais 

Observamos, embora de forma diversa, que os três fatores institucionais em análise, 

diferenciam com significado estatístico (Kruskal-Wallis), algumas ou todas, as 

dimensões da DSE. 

O setor empresarial distingue o apoio institucional à enfermagem (DS1) (p=.007), 

significativamente inferior no setor público (m=12.48;dp= 3.41) e, as condições de 

segurança no trabalho (DS5) (p=.022), de igual modo inferior no mesmo setor 

(m=14.47;dp=3.49). 

Importa salientar que, apesar da inexistência de significado estatístico, nas diferenças 

observadas para outras dimensões qualitativas, é o setor publico que surge com o 

score médio mais baixo em todas elas. 

Quanto à TxHCN ela é inferior no setor privado. Contudo, não temos, neste caso, uma 

evidência suficientemente forte para garantir que esta diferença è estatisticamente 

significativa (p=.051). Muito menos podemos garantir que esta diferença tem 

significado do ponto de vista clínico, já que,  tal como observamos anteriormente, são 
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os profissionais do setor privado que apresentam um prepe menos negativo (43.9%), 

quando chamados a manifestarem-se sobre os efectivos/recursos humanos 

adequados à SD (D11). Não estando nós em condições de justificar esta aparente 

contradição, importa referir que tanto este como todos os outros dados, referentes ao 

estudo comparativo entre setor empresarial,  requeram da, nossa parte, prudência e 

reserva devido à enorme diferença no nº de efectivos pertencente a cada uma das 

categorias.  

Segundo a tipologia de hospital,  os hospitais do tipo “universitário” possuem as 

médias mais baixas em todos os fatores (quadro 20), significando uma observância 

menos rica dos aspetos qualitativos da DSE. Por sua vez, ao congregarem quatro das 

médias mais elevadas (DS2; DS3; DS4, DS6), os hospitais centrais apresentam-se 

como o tipo de hospital onde se observam melhores indicadores, sinónimo de maior 

atenção aos aspetos qualitativos de dotação segura em enfermagem. As diferenças 

encontradas são estatisticamente significativas para todas as dimensões exceptuando 

a formação continuada (DS6) (p=.345). 

A prova de Dunnet T3 (post hoc) permitiu esclarecer que são os hospitais 

universitários que mais se diferenciam com os outros tipos de hospitais, estando 

envolvidos em 12 das 16 diferenças detectadas, quando analizados os grupos entre si. 

De resto, os hospitais centrais, para além das diferenças evidenciadas com os 

universitários, apenas diferem com os hospitais distritais (p=.008) no equilíbrio de 

competências/supervisão de cuidados (DS4), face ao quais evidencia um score mais 

elevado. 

Relativamente à TxHCN ela é deficitária em qualquer uma das categorias de hospitais.  

Contudo, esse déficite é muito maior nos hospitais universitários e na categoria “outro”, 

apresentando respetivamente 60% e 59% de TxHCN, do que nos hospitais centrais, 

onde a taxa de fornecimento de HCN ronda os 85% do nº de horas efetivamente 

necessárias. Também nos hospitais distritais o panorama é menos negativo (77%) 

quando comparado com os hospitais universitários. 

Os dados relativos ao déficit de ETC, corroboram as taxas de utilização de HCN, ao 

evidenciarem uma taxa mais elevada nos hospitais do tipo universitário onde faltam 

em média 22% de ETC. Com um valor médio de 8%, os hospitais centrais surgem 

como os menos deficitários em ETC. As diferenças detectadas são estatisticamente 

significativas (p<.001) (K-W). A análise pormenorizada (post hoc -Tukey) agrupa, sem 

diferenças significativas entre si, os hospitais universitários com a categoria “outros” e 

os hospitais centrais com os distritais. As diferenças com significância estatística dão-

se entre as categorias destes dois grupos: universitários com centrais (<.001) e 

distritais (p=.001); categoria “outros” com centrais (p=.002) e distritais (p=.013).  
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A tipologia de serviço/unidade diferencia (K-W) os valores de todos os fatores da DSE. 

Exceptuando o apoio institucional à enfermagem (DS1), melhor sentido pelos 

profissionais da categoria “outros”, são os enfermeiros das UCI´s e BO´s que melhor 

classificam os diferentes aspetos da dotação segura. O ambiente relacional/ 

autonomia profissional (DS2) e as condições de segurança no trabalho (DS5) são 

melhor percepcionadas na UCI´s, enquanto a sobrecarga laboral/caraterísticas do 

doente (DS3) e o equilíbrio de competências/supervisão dos cuidados (DS4) são 

melhor apreciados nos BO´s. Com classificações opostas a estas, surgem os serviços 

de medicina e ortopedia que, exceptuando a formação continuada (DS6), cujo valor 

mais baixo é registado nas urgências, concentram os valores médios mais baixos: 

ortopedias (DS1, DS2, DS5) e medicinas (DS3, DS4). 

A análise, a partir dos resultados obtidos para a TxHCN e IndETC, é semelhante. As 

unidades de cuidados intensivos são os seviços com melhor provimento de recursos 

humanos, representado mesmo uma exceção à regra ao apresentarem um ligeiro 

superavit na TxHCN (m=1.07; dp=0.239) e no déficite de ETC (m=-0.10;dp=0.25). O 

BO, tipo de serviço para o qual não nos foi possível calcular a TxHCN,  também 

evidencia um apreciável provimento de profissionais, atendendo aos resultados 

obtidos para o IndETC.  

No extremo oposto, surgem as medicinas como as mais deficitárias no fornecimento 

de HCN (m=.49;dp=.09), seguido das ortopedias (m=.65;dp=.10). 

Esta leitura é congruente com a opinião veiculada pelos enfermeiros, sobre os 

efetivos/recursos humanos (D11), apropósito da CSD, já que, também aí, as UCI´s são 

uma exceção à regra, ao classificarem os efectivos/recursos humanos (D11) como um 

aspeto a melhorar (prepe=52%) e não como crítico/problemático, o quje acontece em 

todos os serviços, em particular nas medicinas (prepe=28%) e ortopedias 

(prepe=27%).  

A análise pormenorizada das diferenças de médias, uma vez emparelhados os 

serviços (Dunnet T3), confirma, como dados mais relevantes:  

- as medicinas como o tipo de serviço/unidade que mais difere dos outros, sendo a 

única a evidenciar diferença no equilíbrio de competências/supervisão de cuidados 

(DS4), face à s UCI (p=.047) e  BO (p=.014);  

- as diferenças registadas entre BO e UCI são estatisticamente irrelevantes; 

- o ambiente relacional/autonomia da enfermagem (DS2) e as caraterísticas do 

doente/carga laboral (DS3) são os aspetos em que os diferentes tipos de unidades 

mais divergem entre si;  

- ambiente relacional/autonomia (DS2) das UCI difere, com significância estatística, 

face a todos os outros, excepto com o BO. 
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A interpretação destes dados confirma a tendência para as melhores valorações e 

scores residirem nas unidades de cuidados intensivos e blocos operatórios, tal como 

constatado na análise dos construtos anteriores (CSD e PRC). Recorde-se que são os 

enfermeiros deste tipo de unidade, os únicos que possuem uma perceção geral não 

problemática da SD e que classificam esta num nível bom (BO) ou muito bom (UCI).  

Em suma, a dotação segura de enfermeiros difere segundo as variáveis institucionais 

em estudo, particularmente do tipo de instituição e de serviço/unidade e não tanto do 

setor empresarial. São os serviços de UCI e BO e os hospitais centrais que 

apresentam melhor dotação segura em enfermagem, ao contrário das unidades 

de medicina e hospitais universitários que revelam uma observância mais pobre 

dos aspetos da DSE. Em regra os serviços são deficitários no provimento de 

HCN, com exceção da UCI´s, destacando-se os serviços de medicina com 

enorme déficite de HCN. É, também, nos hospitais universitários onde o deficite 

de HCN mais se faz sentir. Destaca o facto de as condições de segurança no 

trabalho serem melhor percecionadas no setor privado. 

Os dados encontrados permitem-nos aceitar a hipótese 1.2. 

 

10.3.3. - Do modelo da DSE a partir variáveis institucionais  

Face a estes resultados procurámos perceber que comportamento têm estas 

variáveis, quando combinadas, num modelo explicativo da DSE.  

Em rigor, a partir da análise linear multivariada, revelam fraca capacidade de explicar a 

variância das diferentes dimensões da dotação segura em enfermagem, com a 

particularidade de o setor empresarial não exercer efeito sobre qualquer uma.  

De resto, a variação do equilíbrio de competências e supervisão de cuidados (DS4) 

não encontra explicação nestas variáveis e, apenas as “caraterísticas dos 

doentes/sobrecarga de trabalho” (DS3) sofre influência simultânea do tipo de 

instituição e da tipologia de serviço/unidade.  

Se algum pormenor pode ser destacado, neste modelo, é o facto de a variação da taxa 

de utilização de horas de cuidados de enfermagem necessárias ser explicada em 

9,4% pelo tipo se serviço/unidade. 

Assim, constatamos que, apesar da DSE diferir entre tipos de hospitais, diferentes 

categorias de  serviço e, porventura, setor empresarial, essa variação depende 

de outros fatores aí residentes e não destas variáveis em si mesma, 

exceptuando uma ligeira predição para as horas de cuidados de enfermagem 

fornecidas dependerem do tipo de serviço/unidade. 

 

10.4.- DA PERCEÇÃO DO RISCO CLÍNICO 
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10.4.1.- Dos níveis de Perceção de Risco Clínico 

Como resultou do achado bibliográfico, independentemente da dimensão quantitativa 

do risco, ele depende de como é percebido individual e coletivamente (Renn, 1998; 

Slovic, 2001; Ziker, 2003; Fonseca et al., 2007), formando a perceção do risco a base 

da aceitação do mesmo (Mearns 1995 apud Arezes 2002), orientando as respostas 

dos indivíduos e dos grupos para as questões com ele relacionado (Lee, 2006). 

Dos dados obtidos resulta uma perceção do risco clínico globalmente positiva 

(m=153.54;dp=30.526), correspondendo a uma classificação média de 6.70 (escala de 

1 a 10). Contudo, permitem inferir, também, a aceitação da existência de um nivel 

significativo de riscos clínicos, já que dos 23 indicadores, incluidos na escala 

unidimensional, apenas 8 apresentam uma classificação igual ou superior a 7. 

De todas as facetas do risco clínico, incluidas no somatório para obtenção de um valor 

global da PRC, destacam-se com um valor negativo o grau de “existência, no 

serviço/unidade, de um programa de formação, informação e atualização sobre 

actuação em caso de catastrofe interna/externa” (g1) (m=4.37;dp=2.534) e o facto de 

os serviços não “disporem de espaços adequados para informar os doentes e 

familiares” (g2) (m=4.40; dp=2.514). Convergindo com esta última, sugerindo a ideia 

do insuficiente envolvimento e inclusão dos doentes no seu processo de transição 

saúde-doença, surge com valoração relativamente baixa, face ao desejável, o grau 

com que nos serviços “os doentes recebem informação completa e adequada sobre os 

seus problemas de saúde e sobre o plano assistencial (g9) (m=5.69; dp=2.104). É 

consensual, hoje em dia, que a co-responsabilização e envolvimento do doente e 

familia, em todo o processo, são tidos como mais um pressuposto para garantir a  

segurança (Judson et al, 2013), podem ajudar a identificar áreas onde há maiores 

riscos de eventos adversos evitáveis (Rathert et al, 2013) e, melhorar a experiência do 

paciente, a sua segurança e os resultados clínicos (DiGioia et al, 2013).  

Outro indicador pouco positivo é a “existência de equipamentos (cadeiras de rodas, 

camas,…) danificados, defeituosos ou com sinais de desgaste avançado” (g22) 

(m=5.79; dp=2.781). 

Apesar dos aspetos negativos ou menos positivos serem em nº reduzido, a verdade é 

que o carater sistémico e a influência que as diferentes facetas do risco clínico, 

exercem entre si, fazem supor a existência de problemas relacionados com: 

administração clínica, recursos e gestão organizacional, processos e procedimentos 

clínicos, dispositivos e equipamentos médicos, comportamentos, infraestruturas, 

edificos e instalações, acidentes dos doentes. 
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Os aspetos mais positivos são o nivel com que, nos serviços, se “ identificam os 

doentes antes dos procedimentos diagnósticos, terapêuticos e administração de 

medicamentos” (g16) (m=8.16; dp=1,831) e é “garantida a administração adequada e 

segura de tratamentos e terapêuticas prescritas” (g17) (m=8.29; dp=1.654). 

Presumimos a existência de niveis mais baixos de risco clínico no dominio da 

execução/adiministração terapêutica, quer seja no que respeita à segurança com 

regras processuais e procedimentais, quer com o comportamento profissional, quer 

com a “medicação” em si mesma. 

 

10.4.2.- Das variáveis sócio-profissionais e institucionais 

Com as idades agrupadas, em quatro grupos etários, constatamos que existe 

diferença com significado estatistico (Kruskal-Wallis) na forma como é percecionado o 

risco clínico. São os enfermeiros mais jovens (<29 anos) a demonstrarem pior 

perceção, significando, para estes, maior existência de riscos clínico.  O panorama vai 

melhorando à medida que a idade aumenta, com os mais velhos (>50 anos) a 

identificarem  niveis inferiores de existência de riscos clínicos. Contudo a correlação 

da idade com a PRC, ainda que significativa, é fraca (r=.100). 

Com os profissionais pertencentes à categoria “enfermeiro” a evidenciarem o valor 

médio inferior, a verdade é que a categoria profissional não diferencia, de forma 

estatisticamente significativa, a forma como o risco clínico é percecionado.  

Por sua vez o tempo de experiencia, tanto na instituição como no serviço/unidade, é 

diferenciador (Kruskal-Wallis) da forma como o risco clínico é percecionado.  Esta 

diferença, reveste-se de particular curiosidade, uma vez que, em ambos os casos, são 

os profissionais com tempo de experiência inferior a 1 ano a terem melhor perspectiva 

sobre o risco clínico, contrastando com os grupos imediatos (“1a2 anos” e “3a7 anos”) 

que evidenciam a posição menos favorável, identificando maior existência de risco 

clínico. Acresce que há medida que a idade avança, a posição vai melhorando, 

apresentando o grupo com mais de 20 anos valores mais próximos do primeiro grupo.  

A ideia de que, como ficou confirmado pela revisão bibliográfica (Benner, 2001; Scott, 

2008; OE, 2010), é necessário um periodo probatório tutelado para o exercicio 

profissional pleno e capaz, pode ter nestes dados alguma alicerção. Surgir a 

perspectiva mais critica entre 1 e os 7 anos de experiência, imediatamente a seguir 

aquela que é a perpectiva mais positiva, observada durante o primeiro ano de 

experiência, pode explicar-se à luz da ausência de um conhecimento mais cabal, 

profundo e crítico sobre os diferentes fatores de risco clínico. A inexperiência e menor 

conhecimento sobre a cultura organizacional, as orgânicas funcionais, as 

metodologias de trabalho, as regras e procedimentos protocolados ou a insuficiência 
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de competências apropiadas a determinado contexto clínico, podem impedir os recém-

admitidos de identificar os riscos clínicos na mesma dimensão e profundidade, 

mudando essa capacidade após um período de integração. É de admitir, também, que 

uma maior focalização na sua própria prática individual, no momento de responder, e 

não tanto no contexto e cultura organizacional, influenciem melhor perspectiva sobre 

os riscos clínico.   

O tipo de instituição diferencia de forma significativa (Kruskal-Wallis) a perceção do 

risco clínico, com os hospitais universitários a apresentarem maior existência de riscos 

clínicos e os enfermeiros dos hospitais centrais a evidenciarem uma opinião mais 

favorável sobre o nivel de risco clínico aí existente. Também para o tipo de 

serviço/unidade a diferença entre médias é estatisticamente significativa (Kruskal-

Wallis), com os profissionais das unidades de cuidados intensivo (UCI) e blocos 

operatórios (BO) a possuirem melhor apreciação sobre o risco clínico, contrastando 

com os enfermeiros das medicinas e serviços de urgência (SU), cuja perceção sugere 

maior existência de riscos clínicos. A prova de Dunnett T3, confirma que as diferenças 

não se esgotam aqui, observando-se (p<.001) também entre as UCI e BO  e todos os 

outros tipos de serviço identificados. 

As diferenças encontradas na PRC, em função do setor empresarial, são 

estatisticamente significativas (KW, p=.006), sendo no setor privado que os 

enfermeiros têm a perceção de menor existência de riscos clínicos. 

A perceçao geral do risco clínico é melhor (menor existência de risco clínico) 

nos serviços de UCI e BO dos hospitais centrais. São os enfermeiros recém-

admitidos (tempo de experiência inferior a 1 ano), na instituição e/ou nos 

serviço, e os que possuem mais de 50 anos de idade os mais optimistas face à  

existência de riscos clínicos.  

Um periodo de integração e adaptação de um ano muda a perspectiva que os 

enfermeiros têm sobre o grau de existência de riscos clínicos. 

Face a tudo isto, temos que a PRC difere em função de variáveis socio-profissionais e 

institucionais o que nos leva à confirmação da hipótese1.3.  

 

10.4.3.- Do modelo da PRC a partir da DSE e variáveis sócio-profissionais e 

institucionais  

As variáveis sócio-profissionais e institucionais, cujas correlações significativas com a 

PRC são muito baixas (<.100), mas que ainda assim diferenciam a PRC, quando 

combinadas, num modelo de regressão múltipla, revelam um efeito muito fraco 

(r2=.029) sobre esta, ficando essa influencia residual a cargo do setor empresarial e do 

tipo de serviço. 
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Por sua vez, todas as dimensões da DSE, com exceção da taxa de utilização de horas 

de cuidados de enfermagem necessárias, se correlacionam positiva e 

significativamente com a PRC, permitindo-nos afirmar que, dotações 

qualitativamente mais seguras proporcionam melhor perceção do risco clínico. 

Ou seja, atendendo ao pressuposto teórico de que a perceção é a base da aceitação 

do risco, ambientes com dotações qualitativamente seguras em enfermagem 

contribuem para a existência de níveis inferiores de riscos clínicos.   Por outro 

lado, a inexistência de correlação (r=.088; p=.144) com a variável quantitativa da DSE 

(TxHCN), que não revela efeito sobre a PRC, num modelo de RS, possibilita-nos dizer 

que a perceção do risco clínico não se altera significativamente quando a 

dotação assenta exclusivamente numa dimensão quantitativa.  

Com a correlação mais elevada (r=.648), o ambiente relacional e autonomia 

profissional é a principal preditora (β=.354), logo seguida do equilíbrio de competência 

e supervisão de cuidados (r=.571) (β=.227), num modelo de regressão múltipla que 

sugere uma forte (52,5%) capacidade de influência da DSE sobre a PRC,  apesar de 

excluir  o apoio institucional à enfermagem (DS1) e, como se esperava, a TxHCN .  

Importa salientar que o apoio institucional à enfermagem é, por si só, quando 

analisado o efeito individual (RS), influenciadora da PRC, significando que quanto 

melhor o apoio institucional à enfermagem menor são os níveis de risco clínico. 

Contudo, perante ambientes com boas relações entre profissionais clínicos, nos quais 

se promove a autonomia profissional e onde existe equilíbrio de competências e 

supervisão de cuidados, torna-se irrelevante, vendo o seu papel preditivo anulado.  

Analisando a influencia combinada da DSE e das variáveis institucionais que 

revelaram alguma poder preditivo da PRC (setor empresarial e tipo de serviço), o  

modelo de regressão multivariada (stepwise) confirma o ambiente relacional e 

autonomia profissional (DS2) e o equilíbrio de competências/supervisão de cuidados 

(DS4) como pos principais elemento influenciadores. Estes aspetos, em conjunto, 

apresentam um elevado coeficiente de determinação (r2=.487), num modelo com forte 

capacidade de esclarecer a variação da PRC (53,2%). 

À semelhança do que se passou com o apoio institucional, o setor empresarial e o tipo 

de serviço deixam de exercer qualquer tipo de influencia. O seu poder, já de si fraco, 

para predizer a PRC é totalmente mediado, particularmente por aquelas duas 

dimensões (DS2 e DS4). Ainda que o nível de existência de risco clínico possa 

diferir segundo o setor empresarial e a tipologia de serviço, não são eles, por si 

só, que definem essa variação, mas sim o grau de observância, que aí possa 

existir, dos aspetos da dotação segura em enfermagem. 
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Também as condições de trabalho, a formação continuada e, muito particularmente as 

caraterísticas dos doentes/carga laboral vêem o seu efeito, sobre o risco clínico, 

sobejamente mitigado perante contextos profissionais com aquelas caraterísticas 

(ambiente relacional, autonomia profissional, equilíbrio de competências e supervisão 

de cuidados). Porém, nos caso destas dimensões, o seu efeito sobre a PRC reduz  

substancialmente, mas não desaparece, conseguindo as três em conjunto contribuir 

com 4,5% para aclarar a variância da PRC. 

Resumindo, os dados levam-nos a acreditar que contextos clínicos de enfermagem, 

quaisquer que eles sejam, onde se promove o equilíbrio de competências e 

supervisão de cuidados e, sobretudo, se fomenta um bom ambiente relacional 

entre profissionais clínicos com estimulação da autonomia profissional 

conseguem reduzir os níveis de risco clínico. Esta redução poderá ser um pouco 

maior, se forem garantidas boas condições de segurança profissional e 

realizado investimento em formação continuada. Se assim for, perante estas 

condições, as caraterísticas dos doentes/carga laboral e a taxa de utilização das 

horas de cuidados de enfermagem necessárias, vêem o seu impacto, nos niveis 

de riscos clínicos, substancialmente reduzido. 

Estas dados permitem-os confirmar, em grande medida, a hipótese 2. 

 

10.5.- DA CULTURA DE SEGURANÇA DO DOENTE 

 

10.5.1.- Dos níveis da Cultura de Segurança do Doente 

Os resultados globalmente negativos, constatados para os itens e, necessariamente, 

para as dimensões, traduzem um quadro negativo da cultura de segurança do doente. 

Com efeito, seguindo os critérios de classificação propostos pela AHQR, dos 42 

indicadores (itens) apenas quatro apresentam um nível “muito bom” (prepe > 75%) e 

vinte e quatro surgem como “críticos/problemáticos”, ao evidenciarem um prepe <50%, 

com a agravante de que, dos restantes, cinco localizam-se no limiar do 

“critico/problemático” com prepe<55%. 

No que às dimensões diz respeito, oito, de um total de doze, revelam-se débeis 

(“critico/problemáticas”) e nenhuma se apresenta verdadeiramente forte (“muito bom”). 

Com os valores mais elevados, destacam-se dois fatores: 

- em primeiro lugar, o “trabalho em equipa dentro dos serviços/unidades” (D2), com um 

prepe muito próximo do nível muito bom (73%). Este dado, acompanha os outros 

países (Holanda 84%; Espanha 72%; USA 79%; Taiwan 81%) (Smiths, 2008; Saturno, 
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2009; Nieva & Sorra, 2004; Huang, 2008) e os estudos nacionais (Portugal 71%46; 

73%) (Fernandes, 2009; DGS, 2011) 

 - em segundo, segue-se a “aprendizagem organizacional e melhoria contínua da SD” 

(D8) (prepe=63%). Também nos estudos nacionais citados, esta dimensão aparece 

em segundo lugar, mas, naqueles casos, a evidenciar valores ligeiramente superiores: 

73% (Fernandes, 2009) e 68% (DGS, 2011). 

Inevitavelmente, os indicadores mais fortes emergem destas duas dimensões: 

- a “entreajuda dos profissionais nos serviços (a1) (88%) que, tal como nos estudos 

espanhol (78,2%), e português (88%) (Fernandes, 2009), é o indicador melhor 

classificado; 

- o “trabalhar em conjunto, quando é necessário efetuar uma grande quantidade de 

trabalho rapidamente” (a3) (77%); 

- o “trato respeitoso entre os profissionais do mesmo serviço” (a4) (77%); 

- as “ equipas estão a trabalhar activamente para melhorar a SD (a6) (73%); 

- e, “avaliamos a eficácia das acções que fazemos, no sentido de melhorar a SD” (13) 

(67%). 

Para além destes, dois outros indicadores, pertencentes a outras dimensões, revelam 

classificação no limiar do “muito bom”. São eles: 

- o  facto de “o superior hierárquico dar atenção aos problemas relacionados com a 

SD, que ocorrem repetidamente” (a22) (75%); 

- a “liberdade para os profissionais falarem, se verificarem que algo afeta de forma 

negativa os cuidados para com os doentes” (b2) (65%). 

Os dados mais positivos, agora encontrados, porque sobreponíveis, permitem-nos 

reforçar a ideia, obtida anteriormente (Fernandes, 2009), de que existe, nas relações 

humanas e na disponibilidade dos profissionais, um enorme potencial para melhorar o 

ambiente dos cuidados e a SD, que deve ser explorado e aproveitado nos processos 

de gestão do risco clínico e melhoria contínua da qualidade. 

 

Quanto às fragilidades (aspetos critico/problemáticos), encontradas em maior numero, 

são por ordem de negatividade: 

- resposta não punitiva ao erro (D5) (prepe=20%), dimensão igualmente identificada 

como a mais problemática  nos estudos nacionais (Fernandes, 2009; DGS,2011), nos 

USA (Sorra & Nieva, 2004) e Taiwan (Huang, 2008); 

                                                        

 
46

 Dos scores apresentados, porque se refere a um valor obtido apenas com enfermeiros, este é o único 
verdadeiramente comparável com o nosso estudo, uma vez que os outros resultam de estudos com 
inclusão de outros profissionais, para além dos enfermeiros. Ainda assim, em todos eles, o grupo de 
profissionais de enfermagem representam, em valor absoluto, a maioria de profissionais incluídos, 
influenciando significativamente os resultados. 



307 
 

- apoio da gestão/direcção à segurança do doente (D10) (24%), também considerada 

problemática nos estudos referidos; 

- frequência de notificação de EA´s (D4) (28%),  igualmente fraca nos estudos 

nacionais, mas em discordância com o resultado encontrado na Holanda e Espanha, 

onde se apresenta  moderadamente positiva; 

- efectivos/recursos humanos (D11) (37%) que no estudo espanhol (Saturno, 2008) 

aparece como a dimensão mais problemática, com, apenas, 28% dos profissionais a 

manifestar opinião favorável à dotação de pessoal.  

- comunicação e feedback sobre o erro (D7) (38%); 

- trabalho/cooperação entre serviços/unidades (D1) (41%); 

- comunicação aberta no domínio da SD (D6) (49%). 

Este quadro negativo, encontra-se bem espelhado na perceção geral sobre a 

segurança do doente (D12), manifestada pelos enfermeiros, e no grau com que 

classificam a mesma, nos respetivos serviços/unidades (GSD). Apenas 44% classifica 

a SD como “muito boa” ou “excelente” e, cerca de 11% consideram-na “fraca” ou 

“muito fraca”.  Admitem que “têm problemas com a SD” (a17) (prepe=47%) e que, “os 

procedimentos e sistemas não são suficientemente eficazes, na prevenção dos erros 

que possam ocorrer” (a18) (45%). A tudo isto acresce que, somente 46% afirma que 

“raramente” ou “nunca” sacrifica a segurança do doente por haver mais trabalho (a15). 

Os fatores problemáticos e o nível crítico com que foram identificados, levam-nos a 

concluir que estamos perante uma cultura de segurança do doente caraterizada pelo 

paradigma da culpabilização e ocultação do erro. 

De facto, como acabámos de referir, o fator mais problemático, dos problemáticos, é a 

resposta não punitiva ao erro, com os enfermeiros a sentirem que os erros que 

cometem são registados no seu processo pessoal (a16) (prepe=12%) e utilizados 

contra si (a8) (prepe=26%) ou, quando notificam não é o problema o alvo da atenção, 

mas sim eles próprios (a12) (prepe=22%). Não surpreende por isso, que outro dos 

aspetos problemáticos seja a frequência de EA´s (D4), com poucos profissionais 

(28%) a admitirem que os EA´s são notificados “sempre” ou, pelo menos “a maioria 

das vezes”. Esta perceção mantém-se quer se tratem de “near miss” (27%), incidente 

sem potencial de dano (24%) ou incidente com potencial de dano não materializado 

(33%). Resulta daqui, uma forte convicção de existência de subnotificação de 

incidentes, que sai reforçada se, a estes dados, juntarmos o facto de uma expressiva 

maioria (81,6%) referir que não efetuou qualquer tipo de notificação nos últimos doze 

meses, qualquer que fosse o tipo de incidente. 

Tudo isto bastaria para confirmarmos a existência de uma cultura, sobejamente 

descrita na literatura (Reason, 2000; Franco 2005; Sousa, 2006; Potylycki, 2006; 
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Cantillo, 2007; Alonso, 2009; Fernandes, 2009), caraterizada pela punição, 

culpabilização, estigmatização e consequente ocultação ou omissão do erro. Porém, 

detectamos mais indicadores negativos que, direta ou indiretamente, contribuem para 

esta cultura. Exemplo disso é a facilidade ou abertura na comunicação no domínio da 

SD (D6), aspeto fundamental para a mudança de paradigma cultural, que se revelou 

problemático (prepe=49%). Tal acontece, não porque os enfermeiros não falem 

livremente, num nível razoável (prepe=65%), se verificarem que algo afeta 

negativamente os cuidados aos doentes (b2), mas porque se sentem muito pouco à 

vontade para questionarem as decisões e acções dos superiores hierárquicos (b4) 

(30%) e revelam, num nível longe do desejável (prepe=51%), medo de colocar 

questões quando algo parece não estar certo (b6). 

 

Outro dado a merecer especial atenção e discussão, diz respeito à aprendizagem 

organizacional e melhoria continua da SD (D9) que, como já vimos, se apresenta 

como a segunda dimensão mais forte (prepe=63%). Como se depreende do achado 

bibliográfico, a aprendizagem é um fator determinante para a melhoria continua, 

implicando, no domínio da segurança do doente, aprendizagem a partir do erro (Nieva 

& Sorra, 2004; Donaldson & Phillip, 2004; Sousa, 2006), o que, por sua vez, requer um 

afastamento face à atual cultura que impossibilita a aprendizagem a partir das falhas.  

Pois bem, no nosso caso, pese embora este resultado aparentemente bom, temos 

dúvida, quase certeza, que a aprendizagem organizacional em matéria de SD, esteja a 

ser conduzida da melhor forma, com vista a esse afastamento. É que, apesar de uma 

grande maioria (73%) dos enfermeiros afirmar que está a trabalhar activamente para a 

melhoria da SD (a6) e que avaliam a eficácia das alterações que fazem nesse sentido 

(a13) (67%), quando questionados sobre se os erros conduzem a mudanças positivas, 

o percentual de respostas positivas desce para 49%. Todavia, a contradição é ainda 

maior se atendermos ao pobre feedback e informação sobre o erro (D7) (prepe=38%), 

já que somente 35% afirma que lhe é fornecida informação acerca das mudanças 

efetuadas em função dos relatórios de eventos/ocorrências e, apenas 30% admite 

discutir, no seu serviço, sobre formas de prevenir os erros para que não voltem a 

acontecer. De resto, estas dimensões têm uma correlação positiva, significativa e 

tendencialmente alta (r=.550; p<.001). Significa isto, como era de esperar, que quanto 

menor o feedback e informação acerca erro, mais pobre é a aprendizagem 

organizacional e melhoria contínua da SD. 

Se somarmos a estes dados a subnotificação e a cultura de ocultação, já identificadas, 

percebemos, à semelhança do que havíamos concluído no passado (Fernandes, 

2009), que estamos longe de uma aprendizagem organizacional e melhoria contínua 
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da SD conduzidas a partir do erro e do evento adverso. Sem estas duas premissas 

essenciais, envolvência de todos os intervenientes e identificação e análise do erro, 

dificilmente se promove uma cultura de aprendizagem. 

 

A classificação atribuída aos efectivos/recursos humanos (D11), “crítico/problemático” 

tal como na maioria dos estudos referidos anteriormente, não se deve tanto à 

instabilidade das equipas de enfermagem, uma vez que o nº de trabalhadores 

temporários não é problemático (a7) (prepe=56%), mas sobretudo à insuficiência na 

quantidade de recursos humanos para corresponder ao trabalho exigido (a2) (39%), 

obrigando a trabalhar sobre pressão, fazendo-se muito demasiado depressa (214) 

(24%). A forte correlação positiva e significativa (r=.516; p<.001) de D11 com as 

caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3) e moderada com a TxHCN (r=.265; 

p<.001), revelando estas poder preditivo (RM), reforçam essas conclusões  Atendendo 

às evidências crescentes de que os eventos adversos estão correlacionados com os 

níveis inadequados de enfermeiros, facilmente concluímos que este é, efectivamente, 

um aspeto crítico/problemático a merecer a análise e discussão (investigação), mais 

detalhada, que nos propusemos fazer. 

 

Terminamos a interpretação e discussão dos dados relativos aos níveis da CSD, 

constatando que todos estes domínios (notificação de EA´s, comunicação, informação 

e feedback, recursos humanos), em nada beneficiam com aquela que parece ser a 

disposição dominante transmitida pelas hierarquias, sobretudo de topo, face à SD.  

Ainda que os superiores hierárquicos dediquem muita atenção aos problemas 

relacionados com a SD que ocorrem repetidamente (a22) (prepe=75%), a verdade é 

que sempre que existe pressão, querem que os profissionais trabalhem mais 

rapidamente, mesmo que isso signifique usar “atalhos” (a21) (48%) e não recorrem 

tanto, como seria desejável, ao reforço positivo ou palavra agradável quando 

observam um bom desempenho no que respeita aos procedimentos de segurança 

estabelecidos (a19) (47%). Isto gera uma incongruência nas expetativas e acções que 

colocam na promoção da SD, com reflexos práticos negativos, já que este é um 

aspeto que se correlaciona de forma significativa e moderadamente alta com aquelas 

dimensões (tabela 10). Por sua vez, o apoio da gestão à SD (D10), é percebido como 

débil (prepe=24%), transmitindo a ideia de que apenas parece interessada na SD 

quando acontece alguma adversidade (a31) (21%), não mostrando que é uma das 

suas prioridades (a30) (26%). Tão pouco o ambiente de trabalho que proporciona é 

sentido como promotor da SD (a23) (22%).  
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10.5.2.- Das variáveis sócio-profissionais e institucionais 

As variáveis socioprofissionais e institucionais são diferenciadoras da cultura de 

segurança do doente, em particular o tipo de hospital ( 9 das 12 dimensões e o GSD) 

e de serviço/unidade (7 das 12 dimensões e o GSD), ambas de carácter institucional 

e, os tempos de experiência profissional na instituição (8 das 12 dimensões) ou no 

serviço /unidade (7 em 12 dimensões e o GSD), caraterísticas socioprofissionais.  

No que respeita à idade, são os profissionais mais velhos (>50 anos) que têm melhor 

perspectiva da cultura se segurança do doente, apresentando níveis mais elevados 

em 9 dos 12 fatores e na classificação que atribuem à SD nos respetivos serviços. 

Fernandes & Queirós (2011) apresentam resultado idêntico, ao concluírem que os 

enfermeiros mais novos são menos positivos e mais cépticos na sua apreciação sobre 

a CSD. 

Ainda assim, as correlações e as significâncias estatísticas encontradas, apenas 

permitem crer que a frequência de notificação de EA´s, a resposta não punitiva ao 

erro, o apoio da gestão/direcção à SD e os efectivos/recursos humanos aumentem ou 

sejam melhor percepcionados à medida que a idade aumenta. 

Relativamente à situação contratual as diferenças verificadas são apenas significativas 

para a dimensão efectivos/recursos humanos (D11), com os profissionais do quadro a 

entenderem que a dotação de pessoal é menos inadequada. Quanto à segurança do 

doente no serviço, apesar de merecer uma classificação mais elevada por parte dos 

profissionais do quadro, a diferença é apenas marginalmente significativa (p=.067). 

As categorias profissionais do topo de carreira apresentam, globalmente, uma opinião 

mais favorável da CSD, com valoração média mais elevada em todas as dimensões. 

Também atribuem melhor classificação à segurança do doente. Ao contrário dos 

scores mais elevados, concentrados na categoria “Diretor/Supervisor/Chefe”, a 

distribuição dos scores mais baixos de cada uma das dimensões, não obedece a 

qualquer padrão, distribuindo-se pelas outras categorias profissionais. As diferenças 

observadas são estatisticamente significativas para a frequência de notificação de 

EA´s (D4), resposta não punitiva ao erro (D5), comunicação aberta (D6), Feedback e 

informação sobre o erro (D7) e efectivos/recursos humanos (D11). Este conjunto de 

dimensões, critico/problemáticas, representa o núcleo de aspetos que nos permitiu 

concluir estarmos perante uma cultura de culpabilização e ocultação do erro. Uma 

apreciação mais positiva, sobre elas, por parte das categorias com responsabilidade 

de gestão e coordenação, contrastando com a perspectiva das categorias mais 

operacionais e executantes, mais próximas do erro e mais vulneráveis às 

insuficiências na SD, significa a existência de um dissentimento que transmite a ideia 

de aparente conflito de interesses que, mesmo que infundado, pode ajudar a perpetuar 
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a ocultação do erro e o sentimento de punição. Duas leituras possíveis são: ou os 

superiores hierárquicos da enfermagem agem, efectivamente, com responsabilidade 

na afirmação e manutenção dessa cultura;  ou, o mais provável, estamos perante 

falhas das chefias na demonstração da sua determinação e envolvimento na mudança 

de paradigma cultural. De fato, como refere Gormley (2011), os gestores e 

supervisores de enfermagem não têm a mesma percepção, que o restante staff de 

enfermagem, sobre os ambientes de trabalho o que coloca enormes desafios ao seu 

papel. 

Por sua vez, o tempo de experiência na instituição diferencia com significado 

estatístico 8 das 12 dimensões (D1, D2, D6, D7, D8, D9, D10 e D11) e sugere 

significância marginal D5 (p=.059) e o GSD (p=.051). 

São, os enfermeiros que trabalham à menos de um ano que apresentam melhor 

apreciação, contrastando com os tempos de experiência imediatos (“1a2 anos” e “3a7 

anos”), cujos profissionais evidenciam a perspectiva mais negativa, com os valores 

mais baixos em dez dimensões. A partir deste tempo de experiência (7 anos), a 

perspectiva vai melhorando com o aumento dos anos de serviço na instituição, 

apresentando os profissionais com mais de 20 anos no hospital uma apreciação 

próxima dos recém-admitidos. 

Este fenómeno, de a perspectiva sobre a CSD variar, de mais a menos, findo o 

primeiro ano de experiência na instituição, tem paralelo com o observado na análise 

da perceção do risco clínico. A correlação (Pearson) significativa (p<.001), positiva e 

moderada ou tendencialmente elevada, entre a PRC e as dimensões da CSD, ajudam 

a explicar esse paralelismo. Também por esse motivo, as hipotéticas razões para 

explicar o fenómeno, aduzidos por nós na análise sobre o risco clínico, se aplicam 

aqui. Para além dessas, não é de descartar a influência do clássico entusiasmo e 

optimismo dos neófitos que os faz centrar mais nos aspetos positivos e não tanto  nos 

negativos. Seja como for, o fenomeno deve ser encarado com atenção, porque este é 

um periodo de inabilidade, inexperiência, menor capacidade e profundidade critica ou 

de dificuldade na tomada de decisão.  

A análise dos dados relativos ao tempo de experiência no serviço/unidade permite 

perceber que as diferenças detectadas, na apreciação dos aspetos da CSD, são 

significativas em 7 dimensões: (D1, D2, D4, D7, D8, D9, D10) e marginalmente 

significativa para D6 (p=.056). 

De resto, a análise mais imediata é em tudo sobreponivel à obtida para o tempo de 

experiência na instituição, com os profissionais com experiência inferior a um ano a 

evidenciarem melhores indices da CSD e, findo esse período a evidenciarem a pior 

apreciação. A este facto não será alheia a pouca rotatividade dos profissionais e 
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estabilidade das equipas de enfermagem, que fará coincidir, em muito, o tempo de 

experiência no serviço com o tempo de experiência na instituição. Ainda assim, um 

recém admitido é em ambos os casos, alguém em periodo probatório e de integração, 

pelo que colocamos, também aqui, o argumentário anterior para interpretar o 

fenómeno. 

Quanto ao setor empresarial, público, privado ou outro, distingue com significado 6 

dimensões (D1, D3, D6, D7, D9, D10), para as quais o setor público apresenta sempre 

os scores mais baixos. Estes dados, sugerem um quadro mais negativo da CSD 

existente no setor público. Porém, convém reiterar a nossa prudência e reserva sobre 

esta análise, devido à enorme diferença no nº de efectivos pertencente a cada um dos 

setores.   

Relativamente aos diferentes tipos de hospitais, coincidem nas dimensões mais fortes, 

“trabalho/cooperação em equipa nos serviços/unidades” (D2) e “aprendizagem 

organizacional e melhoria contínua da SD” (D8) e, na mais problemática, “resposta 

não punitiva ao erro” (D4), inexistindo diferença estatisticamente significativa nestas 

dimensões. De resto, todos os outros aspetos da CSD diferem (p<.050, KW) em 

função desta variável. Os hospitais universitários apresentam uma perceção 

globalmente mais negativa, concentrando as médias mais baixas em todas as 

dimensões, das quais oito evidenciam prepe<50% (criticas/problemáticas),  

contrastando, sobretudo, com os hospitais centrais que revelam apenas cinco fatores 

com a mesma classificação. Desta diferença destaca o facto de, somente nos 

hospitais centrais ser positiva (prepe=52%) a perceção geral sobre segurança do 

doente (D12), divergindo em 13% com os hospitais universitários. A forte correlação 

(r=.652; p<.001) entre esta perceção e a forma como os enfermeiros classificam a SD, 

ajudam a perceber o porquê de, também ela, ser positiva apenas nos hospitais do tipo 

“central”. As significâncias estatísticas encontradas na comparação entre os tipos de 

hospitais, devem-se sobretudo aos hospitais universitários que, na prova Dunnett T3, 

revelam diferenças significativas em 7 das 12 dimensões e no GSD (p=.002) com os 

hospitais centrais, em 6 fatores com a tipologia indiferenciada (categoria “outro”) e, em 

três dimensões (D1; D3; D6) com os hospitais distritais. 

Para todos os tipos de hospital o apoio da gestão à SD (D10) surge como a segunda 

dimensão mais problemática.  

A tipologia de serviço é, igualmente, diferenciadora da CSD. Constatámos diferenças 

com significância estatística em 7 das 12 dimensões e na classificação da segurança 
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do doente (GSD), resultado que, apesar das diferenças metodológicas47, compara com 

Espanha (Saturno, 2008), onde foram identificadas, com significado, diferenças em 4 

das 12 dimensões e no GSD.  

As unidades de cuidados intensivos (UCI) a os blocos operatórios (BO) aglutinam as 

médias mais elevadas, com excepção da comunicação e feedback sobre o erro (D7), 

dimensão para a qual não se verifica diferença estatisticamente significativa.  

De facto, o dado mais significativo da análise segundo os diferentes tipos de serviço é, 

a forma distinta como nestes dois tipos de serviços, tradicionalmente tidos como de 

elevada complexidade técnica e clínica, é encarada a CSD. Para além de serem os 

que mais contribuem, segundo a prova de Dunnett T3 entre pares, para a existência 

de diferenças estatisticamente significativas, elas apresentam os percentuais de 

respostas positivas específicas (prepe) mais elevados em todas as dimensões. Alguns 

destes valores são expressivamente contrastantes, como por exemplo na perceção 

geral de SD demonstrada ou a forma como classificam a segurança do doente. Para a 

maioria dos enfermeiros da UCI (prepe=78%) e dos BO (prepe=61%) a segurança do 

doente nas suas unidades é muito boa ou excelente, enquanto que, para as outras 

unidades a SD merece uma classificação negativa, em alguns casos, extremamente 

negativa quando comparada com aquelas: Urgência 27%; Medicina 31%. Algo 

semelhante se verifica com a perceção geral da SD, sendo os profissionais daqueles 

dois tipos de unidades, os únicos a demonstrarem uma apreciação positiva 

(prepe=59%). 

Outro dado a merecer destaque, diz respeito aos efectivos/recursos humanos (D11) 

que, apesar de se encontrar no limiar critico nas UCI (prepe=52%), é para estes 

profissionais muito menos desfavorável quando comparados com os mais negativos: 

medicinas (28%) e ortopedias (27%). Este dado ganha consistência, atendendo à 

correlação significativa e positiva entre este aspeto da CSD e a taxa de utilização de 

horas de cuidados de enfermagem necessárias (TxHCN) (r=.265; p<.001), cujo valor 

é, substancialmente, mais elevado na categoria UCI (1.07) do que nas medicinas (.49) 

e nas ortopedias (.65). 

Sendo a cooperação/trabalho em equipa dentro do serviço/unidade (D2), o aspeto 

mais forte, independentemente do tipo de serviço, também, quanto a ele, as UCI 

(prepe=81%) se distinguem de todos os outros, concordando com Saturno (2008) que 

constatou, de igual forma, um valor significativamente maior neste tipo de unidade. 

                                                        

 
47

 Em Espanha, tal como já referimos anteriormente, o estudo incluiu diferentes classes de profissionais 
clínicos ainda que, em valor absoluto, o maior nº seja de profissionais de enfermagem. 
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Para finalizar, referir que todos os serviços/unidades coincidem nas dimensões mais 

fortes (D2 e D8) e nas mais problemáticas (D4 e D10). 

Esta análise permite-nos aceitar a hipótese 1.1. 

 

10.5.3.- Do modelo da CSD a partir da DSE, PRC e variáveis profissionais e 

institucionais 

Procurando localizar-nos num paradigma em que a CSD  sofre influencia direta e/ou 

indireta da DSE, PRC e variáveis sócio-profissionais/institucionais, fomos à procura de 

um modelo que nos permita inferir qual ou quais destes fatores são mais relevantes na 

explicação da sua variabilidade.  

O carater multidimensional da CSD, obriga-nos a fazer uma interpretação global, a 

partir das análises obtidas nos sub-modelos explicativos de cada uma das dimensões. 

 

Trabalho/cooperação entre serviços/unidades (D1) 

O apoio institucional à enfermagem surge como principal preditor (r2=.238) do 

trabalho/cooperação entre serviços/unidades, aspeto critico/problemático(prepe=41%), 

num modelo linear multivariado (RM) que evidencia um expressivo poder de 

explicação (r2=.350)  da variância desta dimensão. 

A PRC, que num modelo linear simples (RS) apresenta um considerável coeficiente de 

determinação (r2=.234), quando combinada com os fatores da DSE, vê a sua 

influência mediada, particularmente pelo apoio institucional à enfermagem. 

Encontramos ainda como preditores o ambiente relacional/autonomia profissional, o 

equilíbrio de competências/supervisão de cuidados e o tipo de instituição. 

Quando procurámos atribuir valor às ligações causais (path analysis), constatamos 

que também o ambiente relacional e autonomia profissional, tem efeito, neste caso,  

moderador sobre a PRC, ultrapassando esta na grandeza do coeficiente de efeito 

sobre a cooperação entre serviços/unidades. 

Sendo esta uma dimensão da CSD de carater institucional, percebe-se que a sua 

explicação resida num fator da DSE, também ele, de carater mais institucional. Ainda 

que parta de dentro dos serviços uma boa parte da explicação (DS2, DS4 e PRC) da 

qualidade da cooperação entre serviços, é sobretudo fora deles que encontramos o 

maior poder de aclaração da sua variação. De resto, o que contribui para confirmar 

esta ideia, este é um dos raros casos em que uma das variáveis institucionais, por nós 

submetidas a estudo, demonstra possuir capacidade preditiva. Ainda que residual, o 

tipo de instituição, consegue exercer influncia sobre a qualidade da cooperação entre 

serviços/unidades.  
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Trabalho em equipa no serviço/unidade (D2) 

O mais forte de todos os aspetos da cultura de segurança do doente (prepe=73%), 

tem no ambiente relacional e autonomia profissional o maior preditor (r2=.235), num 

modelo multivariado que revela capacidade para explicar 29,7% da variância da 

qualidade de colaboração e apoio entre profissionais de um mesmo serviço/unidade. 

Também o equilíbrio de competências/supervisão de cuidados e as condições de 

segurança no trabalho condicionam a qualidade dessa cooperação. O nível de 

existência de riscos clínicos, que revela r2=.211 numa relação linear simples (RS), vê o 

seu poder de explicação tremendamente reduzido, num modelo de regressão 

multivariada, quando combinado com a DSE.  

O modelo de ligações causais (path analysis) confirma estes dados, atribuindo os 

maiores coeficientes de efeito total a DS2 e DS4.  

Assim, podemos afirmar que contextos clínicos com bom relacionamento entre 

profissionais clínicos, com promoção da autonomia e envolvimento dos enfermeiros na 

definição do seu trabalho e, onde se observa equilíbrio de competências e supervisão 

de cuidados, facilitam o trabalho em conjunto e a ajuda entre profissionais do mesmo 

serviço, tornando praticamente irrelevante a PRC na explicação dessa cooperação. 

Para finalizar, referir que, por oposição à cooperação entre serviços/unidades, é no 

interior dos serviços que encontramos os fatores que explicam a qualidade da 

cooperação entre profissionais, aí observada. Perante estes fatores, a influência das 

vaiáveis sócio-profissionais e institucionais é irrelevante. 

 

Passagens de turno e transferências (D3) 

Aspeto não critico mas a necessitar de melhoria (prepe=59%), está especialmente 

dependente dos niveis de existência de risco clínico e do ambiente 

relacional/autonomia profissional. Contextos com níveis de risco clínico mais elevados, 

geram (β=.295) mais problemas na transmissão de informação, quer seja por perda ou 

por omissão, durante as passagens de turno ou transferências de doentes. Contudo, 

ambientes clínicos com boas relações entre enfermeiros e entre estes e médicos, 

onde existe envolvimento e autonomia dos enfermerios na definição do seu ambiente 

de trabalho e a informação clínica está disponível e acessível, produzem um efeito 

positivo (β=.307) na qualidade da transmissão da informação e moderam o impacto do 

nível de risco clínico, tornando-o menos relevante. As boas condições de segurança 

no trabalho, ainda que em pequena escala, ajudam (β=.196) a  reduzir estes 

problemas.   
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Frequência de notificação de EA´s (D4) 

Pouco significativa a magnitude (14,9%) da explicação da variância da frequência de 

notificação de EA´s, a partir da DSE, serão exógenas, a este modelo, as principais 

razões que a transformam num dos mais problemáticos e caraterizante aspetos da 

CSD (prepe=28%). Ainda assim, é possível presumir que, melhor equilíbrio de 

competências e supervisão de cuidados (β=.170), mais apoio institucional à 

enfermagem (β=.128)  e investimento na formação continuada (β=.117), aumentem 

ligeiramente a frequência de notificação de EA´s. A existirem, estas condições tornam 

muito pouco relevante, a influência sobre a frequência de notificação de EA´s, da 

maior ou menor existência de risco clínico. 

 

Resposta não punitiva ao erro (D5) 

Para explicar, mais e melhor, o mais problemático e, igualmente, caraterizante aspeto 

da CSD (prep=20%), necessitaremos de procurar causas exógenas a este modelo, já 

que a grandeza do seu poder de explicação é relativamente reduzida (14,7%). Ainda 

assim, parece indicar que o sentimento que os enfermeiros têm, de que a resposta 

cultural ao erro é punitiva e culpabilizadora, aumenta perante contextos com níveis 

mais elevados de carga de trabalho, caraterizados por maior diversidade, frequência e 

complexidade de cuidados, e por influxos súbitos de doentes com elevado grau de 

dependência (r2=.040) e onde se observam piores condições de segurança no trabalho 

(r2=.085). Este fenómeno, que nos parece um paradoxo cultural, uma vez que seria 

expetável que as adversidades e dificuldades fossem entendidas como atenuantes da 

eventual ineficácia profissional, ao invés de poderem agravar a cultura de ocultação do 

erro, é ligeiramente mitigado pelo ambiente relacional e autonomia profissional 

(r2=.013) e apoio institucional à enfermagem (r2=.008).   

 

Comunicação aberta no domínio da SD (D6) 

A path analysis, neste sub-modelo, mostra que tanto o ambiente relacional/autonomia 

profissional da enfermagem (β=.312), como o equilíbrio de competências/supervisão 

de cuidados (β=.240), apresentam consideráveis coeficientes de efeito sobre a 

abertura e facilidade de comunicação no domínio da SD. A perceção do risco clínico, 

que numa relação linear simples consegue explicar 19,9% da variância desta 

dimensão, quando combinada com estes aspetos da DSE, vê a sua capacidade 

influenciadora extremamente reduzida (1,3%). Temos assim que, os ambientes com 

boas relações entre profissionais clínicos, com promoção da autonomia profissional de 

enfermagem e, nos quais se atende ao equilíbrio de competências com supervisão de 
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cuidados, são facilitadores da comunicação no domínio da SD. Estas condições, 

reduzem o receio de questionar o que parece não estar correcto, facilita a disposição 

para falar quando algo afeta negativamente e deixa os enfermeiros mais à -vontade 

para questionar as decisões e acções das chefias. Estes pressupostos são válidos 

para contextos clínicos com elevado ou baixo nível de existência de riscos clínicos, já 

que a sua influência é sobejamente mediada por eles. Ainda que se identifique alguma 

predição (0,8%) para a comunicação sobre SD variar em função do tipo de instituição, 

este efeito é praticamente desprezível para a sua compreensão.   

 

Comunicação e feedback sobre o erro (D7) 

À luz do paradigma em que nos localizamos neste estudo, o feedback e informação 

sobre o erro, também ele um aspeto critico/problemático da CSD (prepe=38%), 

encontra neste modelo uma considerável explicação (r2=.382). É, de todos os fatores 

da CSD, aquele para o qual o modelo apresenta mais complexidade na compreensão 

da explicação da sua variância, uma vez que a faz depender de sete variáveis, quatro 

das quais com influencia direta e indireta. De facto, com excepção das condições de 

segurança profissional e da TxHCN, todas as outras dimensões da DSE ajudam a 

perceber a variação  do feedback e informação sobre o erro, num modelo que também 

sugere apreciável influência da PRC e, ainda que de somenos importância, o setor 

empresarial. 

O equilibro de competências e supervisão de cuidados exerce, por força da sua 

influência sobre a perceção do risco clínico, o maior efeito total (.260). Porém o seu 

efeito moderador, não é suficiente, para que a influência da PRC reduza  

expressivamente o seu impacto sobre o feedback e informação do erro (.233). A este 

facto não é alheia a correlação entre a PRC e a informação e feedback sobre o erro 

(r=.513). 

Com efeito, contextos hospitalares com níveis mais reduzidos de riscos clínicos 

conseguem predizer a existência de mais e melhor feedback sobre o erro, que será 

tanto melhor quanto melhor for o equilíbrio de competências e supervisão dos 

cuidados nas equipas de trabalho.  

Para além disso, se forem caraterizados por bom ambiente relacional, promoção da 

autonomia profissional, investimento na formação continuada e, suportados por apoio 

institucional à enfermagem, geram e disponibilzam mais informação sobre os erros 

que acontecem nos serviços/unidades e as mudanças efetuadas em função dos 

respetivos relatórios, tendo como consequência mais discussão sobre a forma de 

prevenir os erros.  
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O modelo também indicia (-.100) tendência para que os enfermeiros obtenham mais  

informação e feedback sobre os erros clínicos, quando laboram em serviços/unidades 

com maior sobrecarga de trabalho e níveis mais elevados de frequência, diversidade e 

complexidade na solicitação de cuidados de enfermagem. 

As variáveis socio-profissionais são totalmente mediados por estes fatores, tornando-

se irrelevantes na explicação desta dimensão, apesar dela diferir segundo a categoria 

profissional e os tempos de experiência na instituição e no serviço. Dos fatores 

institucionais, admite-se uma influência muito residual do setor empresarial sobre o 

feedback e informação o erro. 

 

Aprendizagem organizacional e melhoria contínua da segurança do doente (D8) 

O modelo de regressão multivariado (stepwise), com uma capacidade de explicar 

38,2% da variância, faz depender a aprendizagem organizacional e melhoria contínua 

da SD, principalmente, da PRC (r2=.382). Os níveis de existência de risco clínico 

predizem em muito esta dimensão da CSD. Contudo, num modelo de relações causais 

(path analysis), a influência que as outras variáveis, particularmente DS2, têm sobre a 

PRC, moderam-lhe o protagonismo no efeito total, exercido pelo conjunto das 

variáveis.  

A aprendizagem organizacional e melhoria continua recebe a principal influencia do 

ambiente relacional e autonomia profissional (ET=. 295), seguido da perceção do risco 

clínico (ET=.222) e do equilíbrio de competências/supervisão de cuidados (ET=.208). 

Para além destes fatores também o apoio institucional à enfermagem (ET=.134) e a 

formação continuada (ET=.098) interferem com este aspeto da CSD. 

Relativamente a este último fator, o seu contributo para que eventuais mudanças 

positivas possam ocorrer (a9), na sequencia dos erros, é completamente mediada pelo 

equilíbrio de competências/supervisão de cuidados e pelo ambiente relacional e 

autonomia profissional. Significa isto que, os frutos que a aprendizagem organizacional 

no domínio da SD possa obter com a formação continuada, serão inúteis perante a 

inexistência de equipas competentemente equilibradas, com supervisão dos cuidados, 

onde se observa ineficácia na colaboração e comunicação clinica e, nas quais o 

envolvimento e autonomia dos enfermeiros, na definição do seu trabalho, seja pobre.    

Este dado reforça a conclusão de que, pelas razões apontadas anteriormente, a 

aprendizagem organizacional em matéria de SD não está a ser conduzida da melhor 

forma, apesar de não ser um aspeto da CSD problemático (prepe=63%). 
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Expetativas e acções das chefias na promoção da SD (D9) 

Com um valor preditivo relativamente elevado (r2=.369), o sub-modelo sugere o 

equilíbrio de competências e supervisão de cuidados, com um peso significativamente 

mais elevado (r2=.284) na explicação da variância desta dimensão da CSD. Para além 

deste fator, as expetativas e acções que as chefias dispendem para  promover a SD 

estão alinhadas, também, com o ambiente relacional, envolvimento e autonomia dos 

enfermeiros na definição do seu trabalho, com o apoio institucional à enfermagem e as 

condições de segurança. Digamos que, a observância de equilíbrio de competências e 

supervisão de cuidados é a melhor expressão das expetativas e acções das chefias, 

que procuram a promoção da SD, também, através da estimulação do bom 

relacionamento entre profissionais clínicos, da autonomia profissional e da criação de 

boas condições de segurança no trabalho. Estas expetativas e acções estão 

dependentes, de alguma maneira (2,9%), do apoio institucional à enfermagem. 

Quanto à PRC, que num modelo linear simples (RS) influencia as disposições das 

chefias para a promoção da SD (r2=.177), vê o seu efeito completamente anulado 

neste modelo (RM).  

Tratando-se de um aspeto a necessitar de melhorar (prepe=57%), encontramos 

nestas variáveis importantes oportunidades para as chefias demonstrarem as suas 

expetativas na promoção da SD. 

 

Apoio da gestão à SD (D10) 

O apoio da gestão à SD, critico e problemático (prepe=24%), com correlações 

significativas e relativamente elevadas com o apoio institucional à enfermagem 

(r=.582), o equilíbrio de competências/supervisão de cuidados (r=.463), a segurança 

no trabalho (r=.477) e com a PRC (r=.474), encontra nestas variáveis um apreciável 

poder de explicação (r2=.394).  

Uma vez mais a PRC, que numa relação linear simples (RS) consegue predizer 

22,4%, é mediada pelos fatores da DSE, vendo o seu efeito sobre o apoio da gestão à 

SD consideravelmente reduzido.   

Neste modelo, com regressão multivariada, o apoio institucional à enfermagem surge 

como principal preditor (r2=.327), estando o apoio da gestão à SD particularmente 

alinhado com ele. De resto, sendo ambos apoios do tipo “top-down”, percebe-se que 

os enfermeiros revejam no apoio institucional à enfermagem muito do interesse e 

prioridade que a direcção deposita na SD e no ambiente de trabalho que a promova.  

O equilíbrio de competências/supervisão de cuidados e as condições de segurança no 

trabalho ajudam a compreender, em menor escala, o apoio da gestão à SD. A este 

facto não são alheias as correlações significativas (p<.001), positivas e relativamente 
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elevadas entre o apoio institucional e o equilíbrio de competências/supervisão de 

cuidados (r=.583) e as condições de segurança no trabalho (r=.566), que vêem o seu 

efeito mediado por ele.  

A path analysis confirma esta sequência da importância do efeitos sobre o apoio da 

gestão à SD. 

 

Efectivos/Recursos humanos (D11) 

Critica/problemática (prepe=37%), esta dimensão da CSD depende (r2=.352),num 

modelo linear multivariado, das caraterísticas dos doentes/carga laboral, da TxHCN, 

das condições de segurança no trabalho e do nível de existência de riscos clínicos.  

Resultado algo expetável, os enfermeiros entendem que os meios humanos são 

estáveis e suficientes para executar o trabalho exigido e, o nº de horas por turno e a 

quantidade e ritmo de trabalho são adequados, consoante as caraterísticas dos 

doentes e carga de trabalho (β=.343), o nível de riscos clínicos existentes (β=.209), as 

condições de segurança profissional (β=.172) e a taxa de utilização de horas de 

cuidados de enfermagem necessárias (β=.186).  

Num modelo de ligações causais (path analysis), as cacteristicas dos doentes/carga 

laboral e as condições de segurança no trabalho, por força da sua influência sobre a 

PRC, aumentam o seu efeito total sobre a adequação dos recursos humanos. Uma 

vez mais, à semelhança de outros sub-modelos anteriores, o nível de riscos clínicos vê 

o seu peso de influência reduzido, neste caso, moderado, particularmente, pelas 

condições de segurança profissional. Tal permite-nos afirmar que, uma eventual 

inadequação de meios humanos devido a um determinado nível de riscos clínicos é 

atenuada perante melhores condições de segurança laboral.  

 

Perceção geral da segurança do doente (D12) 

Com uma perceção geral sobre a SD tendencialmente negativa (prepe=48%), os 

enfermeiros fazem-na depender particularmente da perceção do risco clínico, com a 

qual se correlaciona positiva e significativamente (p<.001; r=.580). Quanto melhor for a 

perceção sobre os riscos clínicos (menor existência de riscos) melhor será a perceção 

geral sobre a SD. Num modelo de regressão multivariada, com forte poder de 

explicação sobre ela (r2=.423), a PRC  é o primeiro preditor a entrar com um peso β  

muito superior aos outros, conseguindo explicar 29,1% da variância dessa perceção. 

Contudo, e uma vez mais, sem deixar de evidenciar um coeficiente de efeito 

considerável (.241), a PRC num modelo de causalidade (path analysis) vê o seu 

protagonismo moderado pelo equilíbrio de competências e supervisão de cuidados 
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que assume o coeficiente de efeito total mais elevado (.257) sobre a perceção geral da 

SD. 

Assim, confirmamos que contextos clínicos com melhor equilíbrio de competências e 

supervisão dos cuidados, com níveis inferiores de riscos clínicos, em que se garantam 

boas condições de segurança no trabalho e invista em formação continuada, garantem 

melhores condições gerais de SD. A carga laboral, a complexidade e diversidade dos 

cuidados de enfermagem requeridos, a TXHCN e o investimento em formação 

continuada são outros dos fatores da DSE que contribuem para a explicação da 

perceção geral da SD. Contudo, os reduzidos coeficientes, permitem perceber que  o 

efeito que exercem é relativizado e mediado pelas condições apresentadas por 

aqueles fatores.  Resumindo, a DSE combinada com a PRC exerce um expressivo 

impacto sobre a perceção geral que os enfermeiros têm sobre a SD. 

 

 

Estes sub-modelos ajudam-nos a confirmar a importância que os níveis de existência 

de riscos clínicos têm para a CSD, quer na sua relação linear simples quer numa 

relação linear multivariada, mas cujo efeito total sobre os diferentes aspetos da CSD é 

sempre mediado ou moderado pelos fatores da DSE, da maioria dos quais recebe 

influência direta. 

Em suma a DSE influência a PRC e, as duas a CSD.  

 

Como linha fortes podemos destacar: 

- os fatores próprios da DSE, a PRC e as variáveis sócio-

profissionais/institucionais interferem na cultura de segurança do doente. 

Exceptuando os casos da frequência de notificação de EA´s (r2=.149)  e da resposta 

não punitiva ao erro (r2=.147), os sub-modelos revelam sempre valores preditivos 

expressivos: sete com valores superiores 35% de explicação da variância e três na 

casa dos 29%. 

- a perceção do risco clínico, é um importante fator para a compreensão da CSD que, 

quando analisado o seu efeito individualmente (RS), revela capacidade de explicação 

de todas as dimensões. Evidencia correlações significativas (p<.001), positivas,  em 

regra moderadas ou tendencialmente elevadas, particularmente relevantes com a 

perceção geral da SD (D12) (r=.588) e com a classificação que os enfermeiros 

atribuem à SD no seu serviço (r=.620). Tal, permite-nos afirmar que, a apreciação 

global sobre a SD e a classificação que os enfermeiros fazem da mesma está 

particularmente alinhada com o grau de existência de riscos clínicos. Relevante, 

também, são os baixos coeficientes de determinação da PRC sobre a frequência de 
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notificação de EA´s (r2=.099) e resposta não punitiva ao erro (r2=.075),  já que nos 

permitem perceber que a subnotificação e a culpabilização, dois dos principais 

indiciadores da cultura de ocultação do erro, estão pouco dependentes da maior 

ou menor existência de risco clínico; 

-  quando combinada com os fatores da DSE e as variáveis sócio-profissionais e 

institucionais, a PRC vê o seu efeito, sobre a resposta não punitiva ao erro (D5) e as 

expetativas/acções da chefia na promoção da SD (D9), anulado. Mantendo poder 

explicativo em 10 das 12 dimensões, no modelo de regressão mutlivariada (stepwise), 

apresenta-se como principal preditor da qualidade das passagens de turno e 

transferência de doentes (D3), do feedback e informação sobre o erro (D7), da 

aprendizagem/melhoria continua da SD (D8) e da perceção geral da SD (D12). 

Contudo, os sub-modelos quando submetidos a análise de ligações causais (path 

anlysis), mostram que o efeito, do nível de risco clínico sobre as dimensões da CSD, 

vê o seu poder reduzido, perdendo o protagonismo na explicação de qualquer uma;  

- as dimensões da DSE, particularmentos os aspetos qualitativos,  são 

mediadoras da influencia da PRC sobre oito dimensões da CSD e moderadoras 

em quatro;  

- no conjunto dos sub-modelos, o que nos permite inferência para a CSD no seu todo, 

é o ambiente relacional e autonomia profissional (DS2) e o equílibrio de 

competências/supervisão de cuidados (DS4) que mais vezes exercem efeito, 

direto e indireto, com a particularidade de cada um deles protagonizar a 

influência (maior efeito total) sobre quatro dimensões. Seguem-se-lhes o apoio 

institucional à enfermagem (DS1) e as condições de segurança no trabalho (DS5), 

cada qual envolvida na explicação de sete dimensões, sendo que a primeira tem mais 

peso, do que qualquer outra, na cooperação entre serviços/unidades (D1) e o apoio da 

gestão à SD (D10).  Com influencia apenas em quatro dimensões surgem a formação 

continuada (DS6) e as caraterísticas dos doentes/carga laboral (DS3). Esta ultima 

assume a principal responsabilidade na aclaração dos efectivos/recursos humanos 

(D11) e na resposta  não punitiva ao erro (D5); 

- a dimensão estritamente quantitativa da DSE (TxHCN) não é tão, diretamente, 

influente na cultura de segurança do doente como na segurança do doente em si 

mesma, ou seja nos resultados dos doentes. Neste modelo da CSD, apenas 

consegue fazer sentir a sua influência na perceção geral da segurança e nos 

efectivos/recursos humanos, as únicas dimensões com as quais se correlaciona 

significativamente;  

De facto esta é, tal como já referimos ao longo do estudo, a dimensão por excelência 

da dotação em enfermagem que, como comprova o achado bibliográfico, tem enorme 
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impacto na SD. Não admira, por isso, que surja como incontornável a sua influência na 

perceção geral, que os enfermeiros têm sobre a segurança do doente e que, esteja 

presente no grupo dos aspetos que modelam a classificação atribuída à SD nos 

respetivos serviços, apesar de não se associar à generalidade das restantes 

dimensões;     

- por último, constatamos que as variáveis sócio-profissionais e institucionais 

quando combinadas com a DSE e a PRC, são praticamente irrelevantes na 

explicação da cultura de segurança do doente.  Ainda que tivessemos confirmado 

que esta difere em função delas,  o seu efeito é muito pontual e com valores residuais, 

pelo que se admite que as diferenças, especialmente segundo as variáveis 

institucionais, se devam mais ao grau de risco clínico, à observância dos aspetos da 

DSE e, porventura, a fatores exógenos a este modelo aí existentes, do que 

propriamente à variável em si mesma. Ainda assim, o tipo de hospital, por si só, 

consegue neste modelo, exercer alguma influência na qualidade da cooperação entre 

serviços/unidades e na facilidade e abertura na comunicação no domínio da SD.  

- os sub-modelos obtidos, com as regressões simples e multivariadas, para cada 

dimensão da CSD, permitem-nos aceitar as hipóteses 3,4,5 (H3,H4,H5). 

 

10.6.- DA CLASSIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO DOENTE (GSD)  

 

Perceber como as várias dimensões da CSD, a perceção geral de risco clínico, a DSE 

e as caraterísticas profissionais e institucionais influem na classificação que os 

enfermeiros atribuem à SD nos seus serviços, ajuda a compreender melhor a CSD e 

complementa as análises efetuadas até aqui. 

A análise multivariada (RM), tendo como variáveis independentes as dimensões da 

CSD, sugere um modelo com um valor preditivo elevado (r2=.486), atribuindo à 

perceção geral sobre SD a maior responsabilidade (β=.388) nesse poder de aclaração 

da variância do GSD. Para nós expetável, este dado está de acordo com o resultado 

obtido em espanha por Saturno (2008). O modelo confirma, ainda, como preditoras a 

“aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD”, o “apoio da gestão à SD”, 

os “efectivos/recursos humanos”, o “feedback e informação sobre o erro” e as 

“passagens de turno e transferências de doentes”. 

A presença no modelo de mais fatores problemáticos (prepe<50%), permite-nos 

alvitrar que são os aspetos negativos da CSD que mais influenciam os enfermeiros no 

momento de avaliar a SD no ambiente que os rodeia, ao contrário da tendência 

observada em espanha (idem), onde os aspetos mais positivos são mais 

determinantes. Ainda assim, no nosso caso, esse predomínio não significa nenhuma 
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polarização, já que dois dos aspetos mais problemáticos, frequência de notificação de 

EA´s (prepe=28%) e resposta não punitiva ao erro (prepe=20%), apresentam os 

coeficientes de correlação mais baixos com o GSD, respetivamente r=.294 e r=.259 e, 

um dos mais positivos, a aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD 

(prepe=63%), tem uma das correlações mais elevadas (r=.547). 

Quando incorporamos, às variáveis independentes, a PRC e as variáveis 

institucionais, o modelo explicativo da classificação atribuída à SD, vê aumentado o 

seu coeficiente de determinação (r2=.521). De facto, a regressão multivariada 

(stepwise), mantém a perceção geral da SD com o peso mais elevado e, sugere o 

nível de existência de riscos clínicos como o segundo preditor a entrar no modelo, 

capaz de explicar 8,8% da sua variação. Constatamos também que ao entrar na 

equação a PRC, elimina o efeito do feedback e informação sobre o erro e das 

transições/transferências de doentes, afirmando-se como mediadora destas no efeito 

que exercem sobre os enfermeiros no momento de classificar a SD.  

Quanto às variáveis profissionais e institucionais, o modelo reserva ao “tempo de 

experiência na instituição" uma influência residual, reafirmando o fraco protagonismo, 

identificado ao longo do estudo, deste tipo de variáveis nos mais variados modelos e 

sub-modelos analisados.  

 

Quando analisada a classificação atribuida à SD apenas com base na DSE, 

percebemos que os enfermeiros não fazem depender a sua opinião do apoio 

institucional à enfermagem e das caraterísticas dos doentes/carga laboral.  

Este modelo de regressão multivariada (stepwise), confirma o ambiente relacional/ 

autonoma profissional e a condições de segurança no trabalho como os aspetos da 

dotação segura em enfermagem que mais influenciam o GSD. Com uma significativa 

capacidade de explicar a variação dessa classificação (r2=.457), este modelo do GSD, 

apresenta, ainda, como preditoras a formação continuada, a TxHCN e o equilibrio de 

competências/supervisão de cuidados. 

 

Uma vez encontrados os fatores indutores, da classificação da SD e respetivos pesos, 

em modelos separados, fomos à procura do efeito total combinado da CSD, PRC, 

DSE e variáveis profissionais e institucionais, complementando a pesquisa com a path 

analysis após junção dos sub-modelos da CSD, que eventualmente se apliquem. 

O primeiro destaque vai para o forte coeficiente de determinação (r2=.583) que este 

modelo mais abrangente apresenta. De facto, podemos afirmar, sem 

constrangimentos, que a classificação que os enfermeiros atribuem à SD no seu 

serviço/unidade, encontra uma inequívoca (58,3%) explicação em aspetos da CSD, 
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DSE e na PRC. Essa capacidade deve-se: à perceção geral da SD (D12), com o maior 

peso (β=.386); à TxHCN (β=.200); à PRC (β=.132); ao feedback e informação sobre o 

erro (D7) (β=.157); às condições de segurança no trabalho (DS5) (β=.110); e, ao 

ambiente relacional/autonomia profissional (DS2) (β=.112). 

No modelo de path analysis, com a junção do modelo da PRC e dos sub-modelos da 

CSD ( D12 e D7), a perceção geral sobre a SD mantém o principal peso, tornando 

incontornável o seu protagonismo na influência do GSD. Contudo, os aspetos da DSE 

que entram no modelo e a PRC, por força da suas ligações causais e da sua influência 

sobre estes dois aspetos da CSD, particularmente na perceção sobre a SD, vêm o seu 

efeito total aumentado.  

Em suma, o modelo sugere que o grau atribuído à SD é mais alto  quanto melhor for a 

perceção geral da SD e a perceção de risco clínico (menor existência de risco clínico). 

Além disso, será tanto mais elevado quanto melhor for o ambiente relacional e 

autonomia profissional dos enfermeiros, as condições de segurança no trabalho e a 

TxHCN. A existência ou não de informação e feedback sobre o erro, condiciona 

também a apreciação que os profissionais fazem da SD.   

Os dados encontrados permitem confirmar  a hipótese 6 (H6), ou seja o pressuposto 

de que a classificação dada à segurança do doente, no contexto clínico envolvente, 

depende da CSD, da DSE e da PRC. 

 

10.7.- DA SATISFAÇÃO GERAL NO TRABALHO 

 

10.7.1.- Dos níveis da SGT 

A nossa abordagem para a análise da satisfação no trabalho é geral (unidimensional). 

Encaramo-la aqui como uma atitude em relação ao trabalho em geral, pelo que, não 

resultando do somatório dos variados aspetos do trabalho depende deles. 

Os dados permitem dizer que estamos perante uma população com um nível 

medianamente positivo de satisfação geral no trabalho. Os profissionais  confirmam de 

forma muito positiva  “gostarem do seu trabalho” (e14) (m=4.10; dp=0.77) e mostram  

possuir “orgulho por trabalharem no seu hospital” (e5) (m=3.50; dp=0.86). Além disso, 

concordam, de forma igualmente positiva, que “é um bom lugar para se trabalhar” (e8) 

(m=3.46; dp=0.85. Contudo, mostram-se mais comedidos, quanto ao sentirem-se 

“parte de uma grande família por trabalharem no seu hospital” (e11) (m=2.97; dp=0.98) 

e , apresentam como indicador menos positivo (m=2.84; dp=1.00) “o nível de moral e 

motivação no seu serviço” (e12).  Para estes aspetos menos positivos concorre de 

forma indelével a elevada correlação (r=.649; p=<.001) que a SGT tem com o apoio 

institucional à enfermagem (DS1), o qual se carateriza por um pobre “reconhecimento 
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e compensação do esforço e perícia da enfermagem” (e9) e uma certa incapacidade 

para o “hospital lidar construtivamente com os problemas pessoais e motivar os 

profissionais” (e3).  

 

10.7.2.- Das variáveis sócio-profissionais e institucionais 

Observa-se tendência, com relevância estatística (Kruskal-Wallis) para a satisfação 

geral no trabalho aumentar à medida que a idade vai aumentando, com os enfermeiros 

mais velhos (>50anos) a evidenciarem níveis mais elevados. 

Porém, ainda que seja no topo da carreira que encontramos os níveis mais elevados 

de SGT, os quais decrescem à medida que regredimos para as categorias de base da 

carreira de enfermagem, as diferenças segundo a categoria profissional não têm 

significância estatística (Kruskal-Wallis). 

De igual modo, as diferenças verificadas quanto à situação contratual, são 

insignificantes do ponto de vista estatístico.  

Já o tempo de experiência, seja ele na instituição ou no serviço/unidade, diferencia 

significativamente (K-W) o grau de satisfação geral no trabalho. Contudo, apesar de 

aumentar em simultâneo com o  tempo de experiência, tal só acontece após o primeiro 

ano de experiência. Também aqui, à semelhança do que acontece com com a PRC e 

a CSD, são os recém-admitidos a evidenciarem os valores mais elevados de SGT e os 

enfermeiros com os tempos de experiência imediatamente seguintes (“1a2 anos” e 

“3a7 anos”) a revelarem-se menos satisfeitos com o trabalho em geral.  

Em relação aos fatores de carater institucional são o tipo de instituição e a tipologia de  

serviço/unidade que diferenciam o grau de SGT, não tendo relevância estatística as 

diferenças observadas em função do setor empresarial. 

É nos hospitais do tipo universitário que os enfermeiros evidenciam os níveis inferiores 

de satisfação geral no trabalho. Sendo as diferenças identificadas estatisticamente 

significativa (K-W), a prova de Tukey mostra que é este tipo de hospital (universitário) 

que se diferencia (p<.001) de todos, não se observando qualquer diferença, com 

significância estatística, na satisfação apresentada pelos enfermeiros de cada um dos 

outros hospitais. 

No que à tipologia de serviço/unidade diz respeito, as diferenças estatisticamente 

significativas devem-se sobretudo, como demonstra a prova Dunnett T3, às diferenças 

encontradas entre as unidades de medicina e as UCI (p=.004) e BO (p=.019), sendo 

os enfermeiros das “medicinas” os que revelam menor grau de satisfação geral no 

trabalho, logo seguidos dos profissionais de ortopedia. 

Apesar das diferenças detectadas, apenas o grupo etário e o tipo de instituição se 

associam, e ainda assim com correlações baixas (r=.069 e r=.179),  à SGT. Não 
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admira por isso que a  análise dos coeficientes de regressão sugira o tipo de 

instituição como a única variável preditora, num modelo multivariado (RM) com  fraco 

poder (r2=.030) poder de explicação da SGT.  

 

Resumindo, são os enfermeiros dos 30-39 anos, com 1 a 7 anos de tempo de 

experiência na instituição e/ou serviço unidade, sobretudo nos serviços de 

medicina, em particular nos hospitais universitários que apresentam menor grau 

de satisfação geral no trabalho. As mulheres e os profissionais com mais de 50 

anos de idade evidenciam níveis mais elevados de satisfação. Contudo, ainda 

estas variáveis diferenciem a SGT, não são elas, em si mesmas, que explicam a 

sua variação. 

As diferenças encontradas segundo as variáveis sócio-profissionais e institucionais 

permitem-nos aceitar a hipótese 1.4. 

 

10.7.3.- Da Cultura de SD e da Dotação Segura em Enfermagem  

Encontramos correlações significativas (p<.001) e positivas entre todas as dimensões 

da CSD e a SGT. Tal permite-nos afirmar que, enfermeiros a trabalhar em 

ambientes com melhor cultura de segurança do doente evidenciam melhor 

satisfação geral no trabalho.   

Contudo, um modelo explicativo, suportado por regressão linear múltipla, mostra-nos 

que nem todas os fatores da CSD, exercem influência sobre a variância da SGT. Pese 

embora o poder explicativo seja elevado (r2=.493), ele deve-se, apenas, a metade das 

dimensões: cooperação entre seviços/unidades (D1); trabalho em equipe nos 

seviços/unidades (D2); facilidade de comunicação ou comunicação aberta (D6), 

aprendizagem organizacional/melhoria continua da SD (D8); expetativas e acções da 

chefia na promoção da SD (D9) ; e, por último, o apoio da gestão à (D10). 

Percebemos nestas dimensões, a existência de maior influência dos domínios 

relacionados com a comunicação, as relações e as disposições “top-down” em matéria 

de segurança do doente. Para além disso, estas dimensões são das mais positivas 

(prepe>50%) (D2; D8; D9) ou das menos criticas/problemáticas (prepe<50%) (D1; D6), 

com exceção do apoio da gestão à SD (prepe=24%), indicando uma tendência, neste 

caso, para os profissionais serem mais influenciados pelos aspetos positivos.  

Um dado que corrobora esta tendência, é o facto de a resposta não punitiva ao erro 

(D5) e os efectivos/recursos humanos (D11) não predizerem a SGT, neste modelo de 

regressão múltipla. Na realidade era expetável que estes dois fatores, fortemente 

problemáticos para a CSD, revelassem poder para explicar a SGT, até porque numa 
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análise linear simples ambos demonstram alguma capacidade para a influenciar: D5 

com r2=.095; D11 com r2=.137.  

Inferimos daqui, que os aspetos mais críticos/problemáticos da CSD vêem a sua 

influência, sobre a satisfação geral no trabalho, mediada pelos aspetos mais positivos 

e menos críticos/problemáticos. 

A regressão permite-nos concluir que a satisfação geral no trabalho dos  

enfermeiros é mais elevada em instituições com melhor cooperação entre 

seviços/unidades e entre profissionais do mesmo serviço, que garantam 

facilidade de comunicação em matéria de SD e investimento na aprendizagem 

organizacional/melhoria continua da mesma e, onde se observam expetativas, 

acções e apoio das chefias e gestão na promoção da segurança do doente. 

Estas constatações confirmam, genericamente, a hipótese especifica 7.1 (H7.1) que 

aponta no sentido de: melhor cultura de segurança do doente significa mais satisfação 

geral no trabalho.  

 

Também as correlações identificadas entre as dimensões da DSE e a SGT são 

significativas e positivas, permitindo-nos afirmar que, dotações mais seguras 

provocam nos enfermeiros mais e melhor satisfação geral no trabalho. O apoio 

institucional à enfermagem (DS1) encabeça o grupo das dimensões com correlação 

mais elevada (r=.649), seguido do equilíbrio de competências/supervisão de cuidados 

(DS4) (r=.617), do ambiente relacional/autonomia profissional da enfermagem (DS4) 

(r=.597) e, por último, com um nível de correlação similar, surgem as condições de 

segurança no trabalho (DS5) (r=.581). A formação continuada (DS6) apresenta uma 

relação mais moderada (r=363). Dois fatores da DSE revelam correlações baixas com 

a SGT: as caraterísticas do doente/carga laboral (DS3) (r=.217);  a TxHCN (r=.115), 

sendo esta a única correlação significativa para p<.05. 

Apesar dos estudos encontrados não versarem especificamente sobre a relação entre 

a DSE e a SGT, identificam ainda assim, vários fatores laborais influenciadores da 

SGT, com os quais o nosso achado estatístico está em consonância.  

Vários demonstraram existir correlação da autonomia profissional ou a independencia 

na tomada de decisão com a satisfação (Garrett, 2001; Aiken et al., 2002; Pittman et 

al., 2007; Zangaro e Soeken, 2007; Utriainen & Kyngas, 2009; Silva, 2009; Ribeiro, 

2011). Também a revisão da literatura citada por Maria et al. (2010) e a síntese de 

estudos referida por (Ma, Samuels & Alexander, 2003) identificam a autonomia como 

um fator influenciador. Na meta análise realizada por Zangaro e Soeken (2007) e no 

estudo de Ribeiro (2011) a autonomia profissional surge com correlação positiva 

(r=.300).  
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A supervisão clinica, quando eficiente, é geradora de mais satisfação e bem-estar e, 

em especial, de menos ineficácia profissional (Koivu et al, 2012). 

De igual forma, a relação encontrada com o apoio institucional e reconhecimento 

profissional (Kangas et al., 1999; Nursing Executive Center, 2000; Cummigs et al., 

2008), a insuficiência de reconhecimento (Shader et al., 2001) e o apoio dos 

supervisores (Queirós, 2005), concorrem para as nossas conclusões. 

Zangaro e Soeken (2007), encontraram ainda, transversalmente à maioria dos estudos 

analizados, uma correlação positiva (r=.370) da colaboração/relação médico-

enfermeiro  com a satisfação no trabalho. Neste domínio, Halm et al. (2005) 

confirmaram a existência de relação positiva com a colaboração interdisciplinar e 

Carayon & Gurses (2008) mostraram a influencia dos comportamentos disruptivos 

entre médicos e enfermeiros na satisfação e motivação no trabalho.  De resto, as 

relações interpessoais, as boas ou más relações com supervisores, chefias e gestão, 

e o conflito de papeis, já anteriormente, nas meta análises realizadas por Blegen 

(1993) e Irvine & Evans (1995) tinham surgido com significativa correlação face à 

satisfação no trabalho. 

A sobrecarga e intensidade do trabalho (Blegen, 1993; Irvine & Evans, 1995; Adams et 

al., 2000; Shader et al., 2001; Aiken et al., 2002) ou o nível de acuidade e 

complexidade dos doentes (Shader et al., 2001) são outros aspetos com impacto na 

satisfação do trabalho à semelhança dos dados por nós identificados.   

A correlação identificada, no domínio por nós designado como formação continuada, 

também encontra eco na literatura. Shader et al. (2001) referem-se à existência de 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e formação continua como fator 

influenciador da SGT. 

 

O modelo explicativo suportado pela RM (enter) encontra na DSE um poder explicativo 

significativamente elevado (64%) da variação da SGT. Contudo, a análise da influência 

combinada dos diferentes fatores, exclui dessa capacidade preditiva a taxa de 

utilização de horas de cuidados de enfermagem necessárias (TxHCN) e as 

caraterísticas dos doentes/sobrecarga de trabalho (DS3), apesar da correlação e a 

regressão linear simples sugerirem influencia destes sobre ela. O n º médio de 

doentes atribuído a cada enfermeiro (HCF), as carateristicas e complexidade clinica ou 

a frequência e variabilidade de doentes com elevado grau de dependência com que os 

enfermeiros são confrontados, no seu quotidiano laboral, vêem a sua influência na 

satisfação, mediada pelas outras dimensões. Ou seja, o equilibrio de 

competências/supervisão de cuidados, o apoio institucional à enfermagem e o 

ambiente relacional/autonomia profissional atenuam a influencia que esses aspetos 
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possam ter. Estas três variáveis concentram, em si mesmas, a maior  parte da 

capacidade de explicação da variância da SGT (63%), sendo responsável pelos 

restantes 2,7% as condições de segurança no trabalho e a formação continuada. 

Apesar de tudo isto, constatamos que não sendo a TxHCN decisiva, ela exerce uma 

curiosa influência indireta no grau de satisfação geral no trabalho, ao mediar o apoio 

institucional à enfermagem e moderar o equilíbrio de competências e supervisão de 

cuidados. Isto porque, o modelo quando não integra a TxHCN, reserva à s dimensões 

qualitativas da DSE um poder explicativo de 57,4% da variância da SGT, ficando a 

parte mais significativa desse poder a cargo do apoio institucional (41,6%), seguido do 

ambiente relacional/autonomia profissional (10,5%) e equilíbrio de competências e 

supervisão de cuidados (3,4%). Porém, uma vez incluida na equação, a TxHCN revela 

um peso marginalmente significativo (β=.110; p=.051), fazendo com que o modelo 

matemático passa a ter um poder explicativo superior (64%) e, desta feita, tendo como 

principal responsável o equilíbrio de competência/supervisão de cuidados (45,8%), 

passando o apoio institucional à enfermagem a explicar, somente, 10,6% da variância.  

 

Em síntese, organizações com melhor apoio institucional à enfermagem, onde se 

promove o equilibrio de competências e supervisão dos cuidados de 

enfermagem e, onde existe um ambiente relacional favorável com estimulo da 

autonomia profissional, levam a profissionais de enfermagem com níveis de 

satisfação geral no trabalho mais elevados, atenuando, em muito, a eventual 

influencia, positiva ou negativa, da sobrecarga de trabalho e do nº de horas de 

cuidados fornecidos.  

Tal permite-nos confirmar o postulado (hipótese7.2(H7.2)) de que a uma dotação 

mais segura em enfermagem ligam-se níveis mais elevados de satisfação geral no 

trabalho. 

 

10.7.4.- Do modelo de Satisfação Geral no Trabalho 

Construir um modelo de explicação da satisfação geral no trabalho, neste paradigma 

da cultura de segurança do doente e de dotações seguras em enfermagem é um dos 

nossos objetivos.  

A regressão multivariada (stepwise), tendo como variáveis independentes o tipo de 

instituição, as dimensões da CSD e DSE, que nos respetivos modelos da SGT 

evidenciaram valor preditivo, mostra que uma parte muito significativa (r2=.605) da 

satisfação geral no trabalho, evidenciada pelos enfermeiros, pode ser explicada à luz 

deste modelo. Pertencem à DSE os fatores que mais a influenciam, percebendo-se a 

primazia do impacto que o apoio institucional à enfermagem tem na SGT destes 
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profissionais. A existência de um compromisso da gestão com os enfermeiros e a 

enfermagem, o reconhecimento e recompensa  do seu esforço e perícia, bem como as 

politicas que atraem e retêm os enfermeiros qualificados, destacam-se no impacto 

sobre a SGT.  

Para além deste fator, contribuem para o efeito total, o ambiente relacional/autonomia 

profissional, o equilíbrio de competências/supervisão de cuidados, as condições de 

segurança no trabalho, a aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD, a 

formação continuada, o trabalho em equipa nos serviços/unidades e as expetativas e 

acções da chefias na promoção da SD. 

Estes resultados aproximam-nos da estratégia dos Magnet Hospital  (American Nurses 

Credentialing Center, 2004),  cujo objetivo è  atrair e reter uma equipa de Enfermeiros 

qualificados e competentes, capazes de garantir cuidados de qualidade, explorando a 

sua satisfação a partir de critérios como: desenvolvimento profissional; relações 

interdisciplinares; melhoria da qualidade; autonomia profissional; modelos profissionais 

de cuidados; liderança de qualidade em enfermagem.  

O tipo de instituição, com um valor residual, face ao efeito total, consegue, ainda 

assim, contribuir para a variação da SGT.  

Com a junção dos sub-modelos da CSD (D2, D8, D9), o modelo de ligações causais 

(path analysis), reforça os coeficientes de efeito, sobre a SGT, dos aspetos da DSE, 

por força da sua influência sobre a CSD. Tal permite assegurar que o reforço em  

estratégias para tornar a dotação em enfermagem mais segura, influem mais a 

satisfação geral no trabalho do que a cultura de segurança do doente em si 

mesma, confirmando genericamente a hipótese 7.3 (H7.3). 

Além disso, regista-se a partir desta análise, que os níveis de existência de risco 

clínico, sem efeito direto, exercem influencia indireta (EI=.039), ainda que residual, em 

virtude do impacto que têm no trabalho em equipa dentro dos serviços e nas 

expetativas e acções das chefias para promover a SD.  
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11.- CONCLUSÕES 

 

Na discussão e interpretação dos procurámos destacar o que de mais relevante os 

resultados nos proporcionaram sobre as relações e influências entre os diferentes 

construtos, com especial enfase no impacto da DSE, PRC e variáveis sócio-

profissionais e institucionais sobre a cultura de segurança do doente. 

O vasto leque de conclusões que o estudo possibilita, obriga-nos a considerar 

parcelarmente as conclusões relativas às várias análises e, só depois, elencar os 

aspetos mais significativos.  

 

11.1.- CONCLUSÕES PARCELARES 

 

Relativas à população 

Trata-se de uma população activa jovem, predominantemente feminina, experiente na 

instituição e nos respetivos serviços/unidades, com estabilidade nas equipas de 

trabalho, vinculada à cultura organizacional, existindo hierarquias funcionais definidas 

e que desempenha funções maioritariamente no setor empresarial do estado (setor 

público), em regra, com vinculo contratual permanente.  

 

Relativas à dotação segura em enfermagem (DSE) 

As dotações de enfermeiros identificadas são medianamente comprometidas com a 

sua missão de segurança profissional e dos doentes, uma vez que revelam 

debilidades nos seus aspetos de cariz qualitativo e são deficitárias no provimento de 

horas de cuidados de enfermagem necessárias, registando-se um déficite médio de 

23%.  

 

O investimento em formação continuada apresenta-se como o aspeto qualitativo mais 

positivo da dotação segura em enfermagem, em particular a frequência elevada com 

que, individualmente, os profissionais o fazem na sua formação e na melhoria do seu 

desempenho. 
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Os níveis de equilíbrio de competências e supervisão de cuidados, não são 

suficientemente elevados, que nos garantam capacidade de suprimir, 

significativamente, os potenciais riscos  resultantes da falta desse equilibrio. 

 

O apoio institucional à enfermagem apresenta-se pouco positivo, uma vez que os 

enfermeiros não sentem que a instituição lide construtivamente com os problemas 

pessoais e, tão pouco sentem que o seu esforço ou perícia sejam adequadamente 

reconhecidos e compensados. Além disso, o compromisso do hospital com os 

enfermeiros e a enfermagem, a existir, é pouco sentido por estes profissionais.   

 

São comuns elevadas cargas de trabalho nos serviços/unidades, caraterizada por 

enorme diversidade, frequência e complexidade de cuidados e intervenções de 

enfermagem. Em regra, são de difícil previsão os influxos de doentes com elevado 

grau de dependência de cuidados de enfermagem. Acresce a tudo isto a existência de 

pressões várias que reduzem o tempo passado na prestação de cuidados diretos ao 

doente.  

 

O tipo de instituição hospitalar diferencia as dimensões da dotação segura em 

enfermagem, exceptuando a formação continuada, cuja diferença entre hospitais não 

tem significado estatístico (p=.345/KW). 

 

Os hospitais centrais dedicam melhor atenção aos aspetos qualitativos da dotação 

segura em enfermagem e apresentam a taxa mais elevada de utilização de HCN 

(85%). 

 

Os hospitais do tipo universitário revelam uma observância mais fraca dos aspetos 

qualitativos da dotação segura em enfermagem e são os mais deficitários nas horas 

de cuidados necessários, com a menor taxa de utilização (60%). 

 

A tipologia de serviço/unidade diferencia todas as dimensões da dotação segura em 

enfermagem.  

 

As unidades de cuidados intensivos (UCI) têm dotações em enfermagem mais 

seguras, com melhor observância de todos os aspetos qualitativos e a mais elevada 

taxa de utilização de horas de cuidados de enfermagem necessárias (107%).  
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Os serviços de medicina interna apresentam a menor taxa de utlização de HCN (49%) 

e uma observância mais pobre dos aspetos qualitativos da dotação segura em 

enfermagem. 

 

Apesar de divergir entre hospitais, serviços e setor empresarial, o efeito direto destas 

variáveis sobre a DSE, exceptuando uma ligeira predição para as horas de cuidados 

de enfermagem fornecidas dependerem do tipo de serviço/unidade, é muito residual, 

residindo noutros fatores, aí existentes, as causas da sua variação. 

 

Relativas à perceção geral do risco clínico (PRC) 

Os resultados indicam a existência de um nível moderado de riscos clínicos. 

 

É no domínio da execução/administração terapêutica, quer seja no que respeita à 

segurança com regras processuais e procedimentais, quer com o comportamento 

profissional ou com a farmacologia em si mesma, que se verifica a existência de níveis 

mais baixos de risco clínico.  

 

Um período de um ano de integração e adaptação, na instituição e/ou nos serviços 

muda substancialmente a perspectiva que os enfermeiros têm sobre o grau de 

existência de riscos clínicos (os riscos percepcionados aumentam, findo esse período). 

 

A perceção do risco clínico é significativamente melhor (menor existência de risco 

clínico) nas unidades de cuidados intensivos (UCI) e blocos operatórios (BO), nos 

hospitais centrais e no setor privado. 

 

A perceção do risco clínico é significativamente pior (maior existência de risco clínico) 

nos serviços de medicina interna e serviços de urgência (SU), nos hospitais 

universitários e no setor público. 

 

Ainda que o nível de existência de riscos clínicos possa ser diferente segundo o setor 

empresarial, o tipo de hospital e de serviço/unidade, quando combinadas com a DSE, 

estas caraterísticas institucionais, por si só, não definem essa variação. A 

responsabilidade, neste modelo, é do grau de observância, que aí possa existir, dos 

aspetos da dotação segura em enfermagem.  
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A perceção do risco clínico não se altera significativamente quando a dotação de 

enfermeiros assenta exclusivamente nas horas de cuidados enfermagem necessárias 

fornecidas. 

 

Contextos clínicos com dotações qualitativamente mais seguras em enfermagem 

contribuem para a existência de níveis inferiores de riscos clínicos. Significa que, 

contextos clínicos, onde se promove o equílibrio de competências e supervisão de 

cuidados e, sobretudo, se fomenta um bom relacionamente entre profissionais clínicos 

com estimulação da autonomia profissional de enfermagem conseguem reduzir os 

níveis de risco clínico. Esta redução é um pouco maior, se forem garantidas condições 

de segurança no trabalho e realizado investimento em formação continuada. Além 

disso, perante estas condições, as caraterísticas dos doentes/carga laboral e a taxa de 

utilização das horas de cuidados de enfermagem necessárias, vêem o seu impacto, 

nos níveis de risco clínico, reduzido. 

 

O equilíbrio de competências e supervisão de cuidados é, particularmente, mediador 

(mediador puro no sentido estatístico) da influência da TxHCN na perceção do risco 

clínico. 

 

Relativas à cultura de segurança do doente (CSD) 

A cultura de segurança do doente, ao revelar oito aspetos débeis/problemáticos 

(parecer positivo inferior a 50%), apresenta-se como um fator, da qualidade dos 

cuidados de saúde hospitalares, crítico e a necessitar de melhoria.  

 

Seguindo os critérios de classificação propostos pela AHRQ, não existe nenhuma 

dimensão da CSD verdadeiramente forte (nível muito bom). Ainda assim, destacam-se 

com um nível (prepe) elevado: 

-  Trabalho em equipa dentro dos serviços/unidades (D2) (73%); 

-  Aprendizagem organizacional e melhoria contínua da SD (D8) (63%) 

Quanto aos indicadores (itens específicos), destacam-se como fortes ou perto disso: 

- a “entreajuda dos profissionais nos serviços” (a1) (88%)  

- o “trabalhar em conjunto, quando é necessário efetuar uma grande quantidade de 

trabalho rapidamente” (a3) (77%); 

- o “trato respeituoso entre os profissionais do mesmo serviço” (a4) (77%); 

- as “ equipas estão a trabalhar activamente para melhorar a SD” (a6) (73%); 

- “avaliamos a eficácia das acções que fazemos, no sentido de melhorar a SD” (a13) 

(67%). 



336 
 

- “o superior hierárquico dá atenção aos problemas relacionados com a SD, que 

ocorrem repetidamente” (a22) (75%); 

- a “liberdade para os profissionais falarem, se verificarem que algo afeta de forma 

negativa os cuidados para com os doentes” (b2) (65%). 

 

Das dimensões e itens específicos críticos/problemáticos (debilidades), em maior 

número, destacam-se: 

- Resposta não punitiva ao erro (D5) (20%) 

“os profissionais não se preocupam, se os erros que cometem são registados no seu 

processo pessoal” (a16) (12%) 

“quando um evento/ocorrência é notificado, parece que é a pessoa que está a ser alvo 

de atenção e não o problema em si” (a12) (22%) 

“os profissionais não sentem que os seus erros são usados contra si próprios” (a8) 

(26%) 

- Apoio da gestão/direcção à SD” (D10) (24%) 

“ a direcção do hospital proporciona um ambiente de trabalho que promove a 

segurança do doente.” (a23) (22%) 

“a direcção do hospital não parece apenas interessada na segurança do doente 

quando acontece alguma adversidade.” (a31) (23%) 

“as acções da direcção do hospital mostram que a segurança do doente é uma das 

suas prioridades.” (a30) (26%) 

- Frequência de notificação de EA´s” (D4) (28%);   

“quando ocorre um evento/ocorrência, mas não tem perigo potencial para o doente, 

com que frequência é notificado?” (b8)  (24%) 

“quando ocorre um evento/ocorrência, mas é detectado e corrigido antes de afetar o 

doente, com que frequência é notificado?” (b7) (27%) 

“quando ocorre um evento/ocorrência, que poderia causar dano ao doente mas isso 

não acontece, com que frequência é notificado?” (b9) (33%) 

- Efectivos/recursos humanos” (D11) (37%);  

“trabalhamos sobre pressão, tentando fazer muito, demasiado depressa.” (a14) (24%) 

“os profissionais trabalham mais horas por turno do que seria desejável na prestação 

de cuidados.” (a5) (31%) 

“existem meios humanos para corresponder ao trabalho que é exigido.” (a2) (39%) 

- Comunicação e feedback sobre o erro” (D7) (38%); 

“neste Serviço/unidade discutimos sobre formas de prevenir os erros para que não 

voltem a ocorrer.” (b5) (30%) 
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“é-nos fornecida informação acerca das mudanças efetuadas, em função dos 

relatórios de eventos/ocorrências.” (b1) (35%) 

- Trabalho/cooperação entre serviços/unidades” (D1) (41%); 

“os Serviços/unidades do Hospital não se coordenam bem uns com os outros.” (a24) 

(26%) 

“existe boa colaboração entre os Serviços/unidades do Hospital que necessitam de 

trabalhar conjuntamente.” (a26) (39%) 

“os serviços/unidades do hospital funcionam bem em conjunto para prestarem os 

melhores cuidados ao doente.” (a32) (40%) 

- Comunicação aberta no domínio da SD” (D6) (49%). 

“os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões e acções dos 

superiores hierárquicos.” (b4) (30%) 

 

Uma parte muito significativa de enfermeiros (59%) afirma que a maioria do tempo 

trabalha demasiado depressa e sob pressão, tentando fazer muito e, somente 46% 

garante que nunca sacrifica a segurança do doente quando há mais trabalho.  

 

A cultura de segurança do doente identificada é caraterizada pelo paradigma da 

culpabilização, punição e ocultação do erro, com os enfermeiros convictos que, uma 

vez notificado um evento, são eles o centro da atenção e não o evento e preocupados 

que este seja registado no processo pessoal, podendo ser usado contra si.  

 

A frequência com que os enfermeiros admitem notificar os incidentes, quer se tratem 

de near miss, incidente sem potencial de dano ou incidente com potencial de dano não 

materializado, é muito reduzida. Existe subnotificação, com a maioria dos profissionais 

(81,6%) a afirmar que não notificou qualquer EA nos últimos doze meses. 

 

O investimento na aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD, ainda que 

existente e percebida como boa, afigura-se ineficiente e ineficaz, uma vez que não é 

conduzida a partir da identificação e análise do erro, muito devido à subnotificação ou 

não notificação deste e à  insuficiente informação e feedback que os profissionais 

recebem sobre o erro. 

 

O apoio da gestão/direcção à SD é percebida como débil, por não demonstrar que é 

uma das suas prioridades e transmitir a ideia de que apenas parece interessada nela 

quando acontece alguma adversidade. Tão pouco o ambiente de trabalho que 

proporciona é sentido como promotor da SD. 
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Existe uma dissonância entre as expetativas e atenção que os superiores hierárquicos 

intermédios dedicam aos problemas relacionados com a SD e as atitudes 

demontradas, nomeadamente na pressão exercida para se trabalhar mais depressa 

nem que signifique usar “atalhos” e na ausência de reforço positivo perante a boa 

prática que garante a SD.  

 

Existe um dissentimento, sugestivo de conflito de interesses capaz de contribuir para a 

perpetuação da cultura de ocultação do erro. O núcleo de aspetos a partir dos quais 

inferimos a cultura de culpabilização, punição e ocultação do erro é distintamente 

percepcionado pelos enfermeiros diretores/supervisores/chefes, que têm uma visão 

mais positiva do que os enfermeiros de todas as outras categorias (em regra, os 

prestadores diretos dos cuidados). 

 

Um período de um ano de integração e adaptação, na instituição e/ou nos serviços 

muda radicalmente a perspectiva que os enfermeiros têm sobre a cultura de 

segurança do doente (findo esse período, torna-se mais negativa, variando de mais a 

menos). 

 

O tipo de hospital diferencia nove das doze dimensões da cultura de segurança do 

doente. Os hospitais universitários apresentam uma perspectiva mais negativa ou 

menos positiva em todas as dimensões. Somente nos hospitais centrais a perceção 

geral sobre segurança do doente e a classificação atribuída à mesma é  positiva. 

 

A tipologia de serviço diferencia sete das doze dimensões da cultura de segurança do 

doente. Destacam-se as unidades de cuidados intensivos (UCI) e os blocos 

operatórios (BO) com perceção mais positiva em todas as suas dimensões. A 

perceção geral sobre segurança do doente e a classificação que lhe atribuem, nesses 

serviços, são muito positivas, contrastando com a valoração muito negativa atribuída 

nos serviços de urgência e medicina interna. 

 

A perceção do risco clínico é um importante fator para compreensão da cultura de 

segurança do doente, capaz de explicar significativamente a variação das suas 

dimensões, com excepção da frequência de notificação de EA´s e da resposta não 

punitiva ao erro. De tal forma que, a perceção global sobre a SD e a classificação que 

os enfermeiros atribuem à mesma está particularmente alinhada com o grau de 

existência de riscos clínicos.  
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A frequência de notificação de incidentes e a resposta sócio-institucional ao erro, dois 

dos fatores paradigmáticos da cultura vigente (culpabilização e ocultação do erro), 

estão muito pouco dependentes da maior ou menor existência de riscos clínicos e da 

DSE.  

 

A perceção do risco clínico vê a sua influência sobre os diferentes aspetos da cultura 

de segurança do doente reduzida na presença de dotação segura em enfermagem. As 

dimensões desta, particularmente as de carater qualitativa, são mediadoras, da 

influencia dos níveis de risco clínico, face a oito dimensões da CSD e moderadoras em 

quatro.  

 

Os fatores da dotação segura em enfermagem influenciam a cultura de segurança do 

doente:   

-O equilíbrio de competências/supervisão de cuidados influencia nove dimensões da 

CSD, quatro da quais como principal peditor; 

-O ambiente relacional e autonomia profissional da enfermagem influencia oito 

dimensões, quatro das quais como principal preditor; 

-O apoio institucional à enfermagem influencia sete, duas das quais como principal 

preditor; 

-As condições de segurança no trabalho influenciam sete dimensões, mas sem papel 

predominante em qualquer um; 

-As caraterísticas dos doentes/carga laboral influencia quatro dimensões, duas das 

quais como primeiro preditor; 

-A formação continuada influencia quatro dimensões, sem papel principal em qualquer 

uma. 

-A TxHCN exerce influencia em duas dimensões. 

 

Relativas à classificação da segurança do doente nos serviços/unidades (GSD) 

Os variados aspetos da CSD são determinantes (r2=.486) para a classificação que os 

enfermeiros atribuem à segurança do doente no meio que os rodeia. O coeficiente de 

efeito mais elevado (β=.388) corresponde à dimensão “perceção geral sobre SD”. 

 

São os aspetos negativos/problemáticos (prepe<50%) da CSD que mais influenciam 

os enfermeiros no momento de avaliar a SD no ambiente que os rodeia. 
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A combinação da DSE e PRC com a CSD reforça substancialmente o poder de 

explicação (r2=.583)  da classificação que os enfermeiros atribuem à SD. 

 

O grau atribuído à SD é mais alto quanto melhor for a perceção geral da SD e a 

perceção de risco clínico (menor existência de risco clínico). Além disso, será tanto 

mais elevado quanto melhor for o ambiente relacional e autonomia profissional dos 

enfermeiros, as condições de segurança no trabalho e a TxHCN. A existência ou não 

de informação e feedback sobre o erro, condiciona também a apreciação que os 

profissionais fazem da SD.   

 

Relativas à satisfação geral no trabalho (SGT) 

Os enfermeiros dos 30-39 anos, com 1 a 7 anos de tempo de experiência na 

instituição e/ou serviço unidade, sobretudo nos serviços de medicina, particularmente 

nos hospitais universitários, apresentam menor grau de satisfação geral no trabalho. 

 

Melhor cultura de segurança do doente determina (r2=.583) melhor satisfação geral no 

trabalho, sobretudo em instituições com melhor cooperação entre serviços /unidades e 

entre profissionais do mesmo serviço, que garantam facilidade de comunicação em 

matéria de SD e investimento na aprendizagem organizacional/melhoria contínua da 

mesma e, onde se observam  expetativas, acções e apoio das chefias e gestão na sua 

promoção. 

 

São os aspetos mais positivos ou menos problemáticos da CSD que mais influenciam 

a satisfação geral no trabalho. 

 

Dotações qualitativamente mais seguras provocam (r2=.640) nos enfermeiros mais e 

melhor satisfação geral no trabalho.  

 

O impacto das caraterísticas dos doentes/carga de trabalho e das horas de cuidados 

fornecidas na satisfação geral no trabalho torna-se tanto mais irrelevante quanto maior 

for o apoio institucional à enfermagem e o equilíbrio de competências/supervisão de 

cuidados.   

 

O modelo de SGT proposto assenta numa forte interacção com a DSE e CSD, 

gerando uma significativa dependência (r2=.605) destas. 

Contudo as estratégias para tornar a dotação em enfermagem mais segura, afetam 

mais a satisfação geral no trabalho do que a cultura de segurança do doente em si 
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mesma,  percebendo-se a primazia da influencia que o apoio institucional à 

enfermagem tem na SGT destes profissionais. 

 

Os níveis de existência de risco clínico, sem efeito direto na SGT, exercem influencia 

indireta, ainda que residual, em virtude do efeito que têm sobre o trabalho em equipa 

dentro dos serviços e nas expetativas e acções das chefias para promover a SD. 

 

11.2.- CONCLUSÕES MAIS SIGNIFICATIVAS 

 

1ª Conclusão  

As variáveis sócio-profissionais e institucionais diferenciam, regra geral, os domínios 

do estudo (DSE, PRC, CSD, SGT). Porém, o seu poder para explicar essa variância, à 

luz dos modelos testados, é quase sempre irrelevante ou pontualmente residual. 

As unidades de cuidados intensivos (UCI) e os blocos operatórios (BO) apresentam 

melhor panorama em todos domínios analisados: cultura de segurança do doente; 

nivéis de existência de riscos clínicos; dotação segura em enfermagem; e satisfação 

geral no trabalho. 

Os seviços de medicina interna e os hospitais universitários apresentam o pior 

panorama em todos os domínios analisados: cultura de segurança do doente; nivéis 

de existência de riscos clínicos; dotação segura em enfermagem; e satisfação geral no 

trabalho dos enfermeiros. 

 

2ª Conclusão  

As dotações de enfermeiros não garantem em absoluto a sua missão de segurança 

profissional e do doente, uma vez que revelam debilidades nos seus aspetos 

qualitativos e são deficitárias no provimento de horas de cuidados de enfermagem 

necessárias, registando-se um déficite médio de 23%. 

Os níveis de equilibrio de competências e supervisão de cuidados não são 

suficientemente elevados, para suprimir os potenciais riscos, próprios da falta desse 

de equilibrio.  

O apoio institucional à enfermagem é pouco positivo. O compromisso do hospital com 

os enfermeiros e a enfermagem, a existir, é pouco sentido por estes profissionais. Tão 

pouco sentem que o seu esforço e perícia sejam adequadamente reconhecidos e 

recompensados.   
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3ª Conclusão  

Os níveis de existência de riscos clínicos diferem segundo o setor empresarial, o tipo 

de hospital e de serviço/unidades. Além disso, os riscos percepcionados pelos 

enfermeiros aumentam significativamente ao fim de um ano de experiência na 

instituição e/ou nos serviços.  

Contudo, quando combinadas com a DSE, estas variáveis, perdem o poder de 

influência sobre a variação da PRC. Confirma-se que contextos clínicos com dotações 

em enfermagem qualitativamente mais seguras, particularmente no que respeita ao 

ambiente relacional entre profissionais clínicos, à estimulação da autonomia 

profissional da enfermagem e ao equilíbrio de competências e supervisão de cuidados, 

contribuem (r2=.532) para a existência de níveis inferiores de riscos clínicos,. 

Quanto melhor forem estas condições, menor é a influência das caraterísticas dos 

doentes/carga laboral e da taxa de utilização de horas de cuidados de enfermagem 

necessárias, nos níveis de risco clínico. 

A influência da TxHCN (dimensão estritamente quantitativa da dotação) sobre a PRC é 

particularmente mediada pelo equilíbrio de competências e supervisão de cuidados. 

 

4ª Conclusão 

A perceção do risco clínico é um importante fator para a compreensão da CSD, capaz 

de explicar significativamente a variação dos seus diferentes aspetos, com excepção 

da frequência de notificação de EA´s e da resposta sócio-institucional ao erro, os quais 

estão muito pouco dependentes da maior ou menor existência de riscos clínicos. 

Contudo, a sua influência é mediado pelos diferentes aspetos da DSE, tornando esta 

mais determinante para a CSD do que a perceção do risco clínico.  

 

 

5ª Conclusão  

A CSD identificada apresenta-se como um fator, da qualidade dos cuidados de saúde 

hospitalar, critico e a necessitar de melhoria. 

É caraterizada pelo paradigma da culpabilização, punição e ocultação do erro clínico. 

Existem dissentimentos, que contribuem para perpectuar este paradigma, entre a 

perceção dos enfermeiros gestores/supervisores e os enfermeiros prestadores diretos 

dos cuidados. 

O investimento na aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD afigura-se 

como ineficiente e ineficaz, uma vez que não é conduzida a partir da identificação e 

análise do erro, e é fraca a informação e feedback sobre o mesmo. 
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Existe uma dissonância entre as expetativas e atenção que os superiores hierárquicos 

intermédios dedicam à SD e as atitudes efectivamente demonstradas, nomeadamente 

na pressão exercida para se trabalhar mais depressa, nem que isso signifique desvios 

à prática e, na ausência de reforço positivo perante boa prática que garante a SD. 

O apoio da gestão/direcção à SD é percebida como débil e pouco proactiva. 

Existe, nas relações profissionais de maior proximidade, como se comprova pelo 

excelente cooperação entre profissionais do mesmo serviço, um enorme potencial 

para melhorar o ambiente dos cuidados e a SD, no seu todo.   

 

6ª Conclusão 

Uma parte significativa de enfermeiros (59%) afirma que a maioria do tempo trabalha 

demasiados depressa e sobre pressão, tentando fazer muito e, somente 46% garante 

que nunca sacrifica a SD quando há mais trabalho. 

A frequência com que os enfermeiros admitem notificar incidentes clínicos, quer se 

tratem de near miss, incidente sem potencial de dano ou incidente com potencial de 

dano não materializado, é muito reduzida. 

 

7ª Conclusão  

O modelo da cultura de segurança do doente à luz da dotação segura de enfermeiros, 

dos níveis de existência de riscos clínicos, perante determinadas carateristicas sócio-

profissionais e institucionais, assenta nos seguintes aspetos: 

- uma forte influencia da perceção do risco clínico sobre a CSD. Porém, os efeitos 

causais entre a dotação segura e os níveis de existência de riscos clínicos, tornam-na 

moderadora ou mediadora dessa influência, relegando para segundo plano a PRC no 

efeito total sobre a varição dos diferentes aspetos da CSD; 

- o equilíbrio de competências e supervisão de cuidados, o ambiente relacional entre 

profissionais clínicos e a autonomia profissional da enfermagem são fatores 

particularmente influenciadores da CSD; 

- o apoio institucional à enfermagem tem particular impacto na qualidade da 

cooperação/colaboração entre serviços/unidades e, influencia a forma como é 

percebido o apoio da gestão à segurança do doente; 

- as condições de segurança no trabalho, fazem sentir a sua maior influência nos 

recursos humanos disponíveis e na forma como é globalmente percepcionada a 

segurança do doente.  

-a TxHCN, dimensão quantitativa da dotação segura, tem efeito preditivo sobre 

(in)suficiência dos recursos humanos e na perceção geral sobre segurança do doente.  
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- dependência irrelevante (muito residual e pontual) das variáveis sócio-profissionais e 

institucionais. As diferenças na CSD encontradas em função delas, justificam-se pelo 

grau de observância da DSE e PRC ou  por variáveis exógenas ao modelo. 

 

8ª Conclusão  

As explicações das variâncias e os coeficientes de efeito total, exercidos pela dotação 

segura de enfermeiros, pelos níveis de existência de riscos clinicos e as variáveis 

sócio-profissionais, não são suficientemente fortes para explicar o paradigma da 

culpabilização e ocultação do erro. Serão, fundamentalmente, exógenas a este 

modelo, as principais causas que transformam a “frequência de notificação de 

incidentes” e o “tipo de resposta sócio-organizacional ao erro”, em dois dos mais 

problemáticos fatores da CSD. Ainda assim, é possível presumir que melhor equilíbrio 

de competências/supervisão de cuidados, mais apoio institucional à enfermagem, 

melhor relação entre profissionais clínicos e investimento em formação continuada, 

aumentem ligeiramente (r2=.149) a frequência de notificação de EA´s e mitiguem um 

pouco (r2=.147) a resposta punitiva ao erro. 

 

9ª Conclusão 

Aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD, está particularmente 

alinhada com a perceção do risco clínico. Contudo, pela influência que exerce sobre 

esta última, particularmente o ambiente relacional e autonomia profissional dos 

enfermeiros, a DSE modera o seu protagonismo. Para além deste aspeto, são 

relevantes para a aprendizagem organizacional e melhoria continua da SD, o equilibrio 

de competências/supervisão de cuidados e o apoio institucional à enfermagem.  

A formação continuada, habitualmente encarada como um domínio de intervenção 

fundamental para a introdução de mudanças, vê a sua influência completamente 

mediada por esses fatores. Os contributos que a aprendizagem organizacional, no 

domínio da SD, possa obter com a formação continuada, serão dissipados perante 

inexistência de equilíbrio de competências, ausência de supervisão dos cuidados ou, 

contextos onde se observa ineficácia na colaboração e comunicação clinica e, nas 

quais o envolvimento e autonomia dos enfermeiros, na definição do seu trabalho seja 

pobre. 

 

10ª Conclusão 

A classificação que os enfermeiros atribuem à segurança do doente, no meio que os 

rodeia, depende, em muito (r2=.583) da PRC e de fatores da CSD e da DSE .  
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Será mais elevada quanto melhor for a perceção geral da SD e  menor existência de 

risco clínico. Além disso, será ainda mais elevada quanto melhor for o ambiente 

relacional entre profissionais clínicos, a autonomia profissional dos enfermeiros, as 

condições de segurança no trabalho e a TxHCN. 

 

11ª Conclusão  

A Satisfação geral no trabalho, dos enfermeiros, tem uma significativa dependência 

(r2=.605) da interacção entre a DSE e a CSD. Contudo, as estratégias para tornar a 

dotação em enfermagem mais segura, afetam-na mais do que a CSD.  

O apoio institucional à enfermagem tem a primazia no impacto sobre a SGT e, em 

conjunto com o equilíbrio de competências/supervisão de cuidados, tornam irrelevante 

a influencia, que as caraterísticas dos doentes/carga de trabalho e as horas de 

cuidados de enfermagem fornecidas, possam exercer sobre ela.  
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12.- LIMITAÇÕES AO ESTUDO E SUGESTÕES 

 

Finalizada a investigação importa lançar um olhar crítico sobre todo o processo , tão 

objetivo quanto uma abordagem “a quente” permite, ou seja, sem o distanciamento 

quer conceptual quer temporal desejável para um reflexão mais critica e isenta. É 

possível, ainda assim, identificar no imediato algumas limitações e constrangimentos 

que permitem relativizar o conhecimento produzido  e, porventura, servir de sugestão 

a prováveis investigações futuras nestes domínios. 

Um primeiro aspeto a referir, diz respeito à baixa taxa de respostas a algumas 

variáveis institucionais, que limitaram o nº de participantes para os quais foi possível 

calcular um dos fatores da DSE (taxa de utilização de horas de cuidados de 

enfermagem necessários). Esta facto obrigou a uma estratégia de análise, nos 

modelos multivariados, (ver pág. 231) que não desejámos ou, sequer, esperávamos à 

partida. Ainda que a solução encontrada seja técnica e estatisticamente válida e 

coerente, um maior nº de dados neste domínio, libertaria a metodologia de qualquer 

constrangimento e tornaria a análise formalmente mais adequada. 

Ainda relacionado com os dados obtidos, referir que os resultados, referentes ao 

estudo comparativo entre setor empresarial (público; privado; outro),  requeram da, 

nossa parte, prudência e reserva devido à enorme diferença no nº de efectivos 

pertencente a cada uma das categorias e ao reduzido nº  na categoria “privado”. 

Quanto aos instrumentos utilizados, temos a ideia que poderemos sempre interrogar-

nos se serão os mais apropriados e se as propriedades psicométricas serão, de facto, 

as ideais. Identificámos caraterísticas genericamente boas, em alguns casos muito 

boas e, pontualmente, valores modestos que, não comprometendo a investigação, 

podem suscitar dúvidas.  

Relativamente à discussão dos resultados, sentimos que sai um pouco limitada na sua 

missão de confronto e comparação com outros estudos. As questões de investigação 

e o desenho proposto para lhes dar resposta, conferem ao nosso estudo um carater 

algo inédito, tornando difícil a identificação de publicações facilitadoras desse cotejo, 

particularmente no estudo, através de modelos multivariados, da relação entre as 

variáveis explicativas (dotação segura em enfermagem; percepção do risco clínico) e a 

variável critério (cultura de segurança do doente).  
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Estudos futuros são necessários para corroborar as conclusões desta investigação e 

explorar ideias-chave que dela resulta. Um entre vários exemplos é a conclusão de 

que a variância da frequência de notificação de EA´s e da resposta socio-institucional 

ao erro, os mais problemáticos e, igualmente, caraterizantes dominios da CSD, 

dependem muito pouco dos aspetos da dotação segura em enfermagem e da 

perceção do risco clinico. Pela importância para a mudança de paradigma cultural, 

necessitaremos de procurar causas exógenas a este modelo explicativo, que nos 

permitam entender melhor estas dimensões. 

 

Finalizando, referir que CSD beneficiará, em muito, se os gestores e direcção, no 

momento de dotarem  equipas de enfermagem atenderem aos aspetos qualitativos 

que as tornam seguras. Sugere-se o investimento no equílibrio de competências e 

supervisão de cuidados, no ambiente relacional entre profissionais clínicos, na 

autonomia e envolvimento dos enfermeiros na definição do seu trabalho e 

organização,  em estratégias que demonstrem o apoio institucional à enfermagem a na 

melhoria das condições de segurança no trabalho. 

As chefias devem demonstrar com mais efectividade a sua volição, determinação e 

envolvimento na mudança de paradigma da cultura de segurança do doente. 

Além disto, outras ideias podem e devem ser alvo de reflexão/investigação: fornecer 

um período de treino e aprendizagem antes de se iniciar funções num novo serviço; 

planos de integração, formais e tutoriais, para os recém-licenciados; incrementar a 

formação continuada a partir dos problemas de segurança da esfera dos cuidados, 

adotando modelos reflexivos e participativos focados na prática; introduzir modelos 

organizacionais que promovam e encorajem a interdisciplinaridade, reconhecendo as 

competências e autonomia profissional; implementar uma chefia participativa, com 

supervisão dos cuidados e apoio efectivo aos profissionais. 
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Consentimento Informado 

 
António Manuel Fernandes, Membro da Ordem dos Enfermeiros nº 2-E-31886, Docente da 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, encontra-se a desenvolver um projeto de 

investigação, no âmbito do programa de doutoramento acolhido pela Universidade de 

León/Espanha e conta com o apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) e da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra.  

Nesta fase, tem como objetivos: 

- Identificar, a partir da perceção dos profissionais, aspetos e indicadores subjacentes ao 

conceito de dotação segura em enfermagem; 

- Determinar as bases concetuais e metodológicas que fundamentem o construto Dotação 

Segura de Enfermeiros (DSE);  

- analisar os fatores da dotação segura em enfermagem; 

- Construir questionário multidimensional que permita avaliar e caraterizar, a partir da perceção 

dos próprios profissionais, o construto Dotação Segura em Enfermagem em meio Hospitalar 

Português 

Para alcançar estes objetivos, a opinião dos principais atores peritos (enfermeiros experientes, 

pertencentes à categoria de Chefe ou Especialista) apresenta-se pertinente, necessária e 

adequada para a identificação do construto “dotação segura em enfermagem. 

 

Desta forma, solicitamos a sua colaboração e disponibilidade para responder às seguintes 

questões estruturadas. No sentido de permitir ao respondente a identificação do construto em 

análise e assegurar que responda numa ocasião em que disponha de tempo, deverá responder 

sem a presença do investigador, devolvendo o questionário via postal (RSF) (envelope junto). 

Ao respondente é garantido o direito à informação, à segurança e confidencialidade no 

tratamento dos dados e ao sigilo profissional e anonimato conforme a Lei 67/98 de 26 de 

Outubro (art. 10º, 14º e 17º).  

Grato pela ajuda 

 

Declaro que tomei conhecimento dos objetivos do estudo do Enfº António Manuel Fernandes e 

esclareci todas as dúvidas, pelo que aceito de forma livre e esclarecida responder e colaborar 

neste estudo. 

 

Data ______/______/__________ 

 

Assinatura:  ___________________________________________________________________ 



365 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexo 3



366 
 



367 
 

 
 



368 
 



369 
 

 
 



370 
 



371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexo 4



372 
 

 



373 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexo 5



374 
 

 

 

 

 
 

 

 



375 
 

 

 

 

 
 

 

 



376 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



377 
 

 



378 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexo 6



379 
 

A
d

m
in

is
tr

a
ç

ã
o

 

c
lín

ic
a

P
ro

c
e

s
s

o
s

 e
 

p
ro

c
e

d
im

e
n

to
s

 

c
lín

ic
o

s

D
o

c
u

m
e

n
ta

ç
ã

o
IA

C
S

M
e

d
ic

a
ç

ã
o

D
is

p
o

s
it

iv
o

s
   

  

e
q

u
ip

a
m

e
n

to
s

 

m
é

d
ic

o
s

Co
m

po
rt

am
en

to
s

A
c

id
e

n
te

s
 d

o
s

 

d
o

e
n

te
s

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

Ed
ifi

ci
o 

   
  

In
st

al
aç

õe
s

Re
cu

rs
os

/g
es

tã
o 

or
ga

ni
za

ci
on

al

g1
Si

m
Si

m
Si

m
Si

m

g2
Si

m
Si

m

g3
Si

m
Si

m
Si

m

g4
Si

m
Si

m
Si

m

g5
Si

m
Si

m

g6
Si

m
Si

m

g7
Si

m
Si

m
Si

m
Si

m

g8
Si

m
Si

m
Si

m

g9
Si

m
Si

m
Si

m
Si

m

g1
0

Si
m

Si
m

g1
1

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

g1
2

Si
m

Si
m

g1
3

Si
m

Si
m

Si
m

g1
4

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

g1
5

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

g1
6

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

g1
7

Si
m

Si
m

Si
m

g1
8

Si
m

Si
m

Si
m

Si
m

g1
9

Si
m

Si
m

Si
m

g2
0

Si
m

Si
m

g2
1

Si
m

Si
m

g2
2

Si
m

Si
m

Si
m

g2
3

Si
m

Si
m

Si
m

Co
di

go
 

qu
es

ti
on

ár
io

 P
RC

R
is

c
o

s
 r

e
la

c
io

n
a

d
o

s
 c

o
m

 t
ip

o
s

 d
e

 in
c

id
e

n
te

s
 d

e
fi

n
id

o
s

 n
a

 C
IS

D
 (

T
a

x
o

n
o

m
ia

)

 
 

Quadro de distribuição das questões PRC pelos tipos e categorias de incidentes 
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     Matriz de correlações da PRC (Pré-teste) 
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     Correlações significativas para p<0.05 
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Exma(o). Sr.ª ou Sr. Enfermeira(o) 
 
Gostaríamos de pedir a sua colaboração no preenchimento deste Questionário, 
dirigido aos Enfermeiros que se encontram a trabalhar em meio Hospitalar ou 
instituição afim (pública ou privada) na área de jurisdição da Secção Regional 
do Centro da Ordem dos Enfermeiros. 
 
Esta investigação conta com a colaboração da Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Enfermeiros que se responsabilizou pelo endereço de toda a 
correspondência, garantindo a mais absoluta segurança e confidencialidade no 
acesso aos dados pessoais dos seus membros e destinatários deste 
questionário. 
 
Conta ainda com o Apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), da 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é acolhida pela Universidade de 
León/Espanha. 
 
Tendo como principal responsável o Profº António Manuel Fernandes, Membro 
da Ordem dos Enfermeiros nº 2-E-31886, Docente da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, o estudo, a que se destina o questionário, tem como 
principais objetivos: 
- caraterizar a cultura de segurança do doente na perspectiva dos enfermeiros; 
- analisar os fatores da dotação segura em enfermagem; 
- relacionar a dotação e a percepção do risco clínico com a cultura de 
segurança do doente; 
 
Ao respondente é garantido o direito à informação, à segurança e 
confidencialidade no tratamento dos dados e ao sigilo profissional e anonimato 
conforme a Lei 67/98 de 26 de Outubro (art. 10º, 14º e 17º). O retorno do 
questionário auto-administrado configura consentimento implícito.  
 
Certos de que seremos merecedores da sua consideração, e que atenderá ao 
esforço e meios por nós despendidos, agradecemos antecipadamente a sua 
colaboração e o tempo disponibilizado para responder. 
 
Após finalizar, encerre o envelope (com RSF) e devolva-o via CTT 
 
 
 
Gratos pela atenção 
 
amanuel@esenfc.pt 
Tlm - 963427962 

mailto:amanuel@esenfc.pt
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