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Anexo 1. Instrumento adaptado e validado 

Pesquisa sobre Cultura de Segurança do Paciente para Atenção Primária

INSTRUÇÕES DA PESQUISA 
Pense sobre a maneira como as coisas são feitas no serviço de saúde onde você trabalha e dê sua opinião sobre 
questões que afetam a segurança e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. 

Se uma questão não se aplica a você ou se você não sabe a resposta, por favor, marque “Não se aplica ou 
não sei”. 

Se você trabalha em mais de um serviço de saúde, ao responder esta pesquisa, responda apenas sobre o 
local onde você a recebeu; não responda sobre sua prática de forma geral. 

Se você trabalha em um local que possui outros serviços de saúde, responda somente em relação ao seu 
próprio local de trabalho.

SEÇÃO A: Lista de questões sobre segurança do paciente e qualidade

Os itens a seguir descrevem situações que podem ocorrer em serviços de saúde, afetando a segurança do pa-
ciente e a qualidade do cuidado. Pelos seus cálculos, com que frequência os fatos listados abaixo aconteceram 
em seu local de trabalho NOS ÚLTIMOS 12 MESES?

Acesso ao cuidado Diariamente
Pelo menos 
uma vez na 

semana

Pelo menos 
uma vez ao 

mês 

Várias vezes nos 
últimos 12 meses

Uma ou duas vezes 
nos últimos 12 

meses

Não aconteceu nos 
últimos 12 meses

Não se aplica ou 
não sei

1. Um paciente não conseguiu uma 
consulta em até 48 horas para um 
problema sério/agudo.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

Identificação do paciente

2. No atendimento de um paciente 
foi utilizado um prontuário/registro de 
outro paciente.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

Prontuários/registros

3. O prontuário/registro de um 
paciente não estava disponível quando 
necessário.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

4. Informações clínicas de um 
paciente foram arquivadas, 
digitalizadas ou inseridas no 
prontuário/registro de outro paciente.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

Equipamento

5. Um equipamento necessário 
ao atendimento não funcionou 
adequadamente ou necessitava  
reparo ou substituição.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9
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SEÇÃO A: Lista de questões sobre segurança do paciente e qualidade (continuação)

Com que frequência os fatos listados abaixo aconteceram em seu local de trabalho NOS ÚLTIMOS 12 MESES?

Medicamento Diariamente
Pelo menos 
uma vez na 

semana

Pelo menos uma 
vez ao mês

Várias vezes nos 
últimos 12 meses

Uma ou duas vezes nos 
últimos 12 meses

Não aconteceu nos 
últimos 12 meses

Não se aplica ou 
não sei

6. O paciente retornou à unidade 
de saúde para esclarecer ou 
corrigir uma prescrição.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

7. Os medicamentos utilizados por 
um paciente não foram revisados 
pelo profissional de saúde durante 
sua consulta.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

Diagnósticos & testes

8. Os exames laboratoriais ou 
de imagem não foram realizados 
quando necessário.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

9. Os resultados de exames 
laboratoriais ou de imagem não 
estavam disponíveis quando 
necessário.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

10. Um resultado anormal de um 
exame laboratorial ou de imagem 
não foi acompanhado/avaliado em 
tempo hábil.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

SEÇÃO B: Troca de informações com outras instituições

Nos últimos 12 meses, com que frequência este serviço de saúde apresentou problemas relacionados à troca 
de informações completas, precisas e pontuais com:

Problemas 
diariamente

Problema pelo 
menos uma 

vez na semana 

Problema pelo 
menos uma 
vez ao mês 

Vários 
problemas 

nos últimos 12 
meses 

Um ou dois 
problemas 

nos últimos 12 
meses 

Nenhum 
problema nos 

últimos 12 
meses 

Não se aplica 
ou não sei

1. Centros de imagem/laboratórios da rede de atenção à saúde? ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9
2. Outros serviços de saúde/médicos da rede de atenção à 
saúde?

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9
3. Farmácias? ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9
4. Hospitais? ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9
Outros? Por favor, especifique: _____________________ ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨9

SEÇÃO C: Trabalhando neste serviço de saúde

Quanto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações?
Discordo 

totalmente
Discordo

Não 
concordo 

nem 
discordo

Concordo
Concordo 

totalmente

Não se 
aplica ou 
não sei

1. Quando alguém neste serviço está muito ocupado, outros colegas ajudam. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
2. Neste serviço há uma boa relação de trabalho entre os médicos e demais profissionais. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
3. Neste serviço frequentemente nos sentimos apressados ao atender o paciente. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
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4. Este serviço treina a equipe sempre que novos processos são implantados. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
5. Neste serviço tratamos uns aos outros com respeito. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
6. Neste serviço a quantidade de pacientes é muito alta em relação ao número de médicos 
disponíveis.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
7. Este serviço garante que sua equipe receba atualizações necessárias ao atendimento. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
8. Neste serviço a desorganização é maior que o aceitável. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
9. Neste serviço há procedimentos para verificar se o trabalho foi realizado corretamente. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
10. Os profissionais que trabalham neste serviço são solicitados a realizar tarefas para as quais não 
foram treinados.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
11. Neste serviço a quantidade de profissionais da equipe é suficiente para atender o número de 
pacientes.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
12. Neste serviço há problemas com o fluxo de trabalho. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
13. Este serviço valoriza o trabalho em equipe no cuidado aos pacientes. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
14. Neste serviço há número maior de pacientes que a capacidade para atendê-los de maneira 
eficiente.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
15. A equipe deste serviço segue processos padronizados para realizar suas atividades. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9

SEÇÃO D:  Comunicação e Acompanhamento

Com que frequência os fatos a seguir ocorrem neste serviço? Nunca Raramente Às vezes 
Quase 

sempre
Sempre

Não se aplica 
ou não sei

1. Os médicos deste serviço estão abertos para as ideias dos demais integrantes da equipe 
sobre como melhorar os processos de trabalho.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
2. Neste serviço a equipe é incentivada a expressar outros pontos de vista. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
3. Neste serviço os pacientes são avisados quando precisam agendar uma consulta para 
cuidados preventivos ou de rotina.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
4. Neste serviço a equipe tem receio de fazer perguntas quando algo não parece correto. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
5. Este serviço registra a maneira como pacientes crônicos seguem o plano de tratamento. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
6. Este serviço faz acompanhamento quando não recebe um relatório esperado de outro 
serviço.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
7. A equipe deste serviço acredita que seus erros possam ser usados contra si. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
8. A equipe fala abertamente sobre os problemas neste serviço. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
9. Este serviço acompanha os pacientes que precisam de monitoramento. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
10. Neste serviço é difícil expressar opiniões diferentes. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
11. Neste serviço discutimos maneiras de evitar que erros aconteçam novamente. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
12. Os funcionários estão dispostos a relatar erros que observam neste serviço. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9

SEÇÃO E: Apoio de gestores/administradores/líderes

A.   Você é  gestor/administrador ou tem algum cargo de liderança com responsabilidade para tomar 
decisões financeiras pelo serviço?

¨1  Sim à Vá para Seção F     

¨2  Não à Continue abaixo  
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Quanto você concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre os gestores/
líderes do seu serviço?

Discordo 
totalmente

Discordo
Não concordo 
nem discordo

Concordo
Concordo 

totalmente
Não se aplica 
ou  não sei

1. Eles não estão investindo recursos suficientes para melhorar a qualidade do cuidado 
neste serviço.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
2. Eles ignoram erros que se repetem no cuidado aos pacientes. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
3. Eles dão prioridade à melhoria dos processos de atendimento aos pacientes. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
4. Eles frequentemente tomam decisões baseadas no que é melhor para o serviço e não 
no que é melhor para os pacientes.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9

 SEÇÃO F: Seu serviço de saúde

Quanto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?
Discordo 

totalmente
Discordo

Não concordo 
nem discordo

Concordo
Concordo 

totalmente
Não se aplica 

ou não sei

1. Quando há um problema em nosso serviço avaliamos se é necessário mudar a 
maneira como fazemos as coisas.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
2. Nossos processos de trabalho são adequados para prevenir erros que poderiam 
afetar os pacientes.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
3. Neste serviço acontecem erros com mais frequência do que deveria. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
4. É apenas por acaso que não cometemos mais erros que afetam nossos pacientes. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
5. Este serviço é eficiente em modificar processos de trabalho para prevenir que 
problemas se repitam.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
6. Neste serviço a quantidade de atividades realizadas é mais importante que a 
qualidade do cuidado prestado.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9
7. Neste serviço, após realizarmos mudanças para melhorar o processo de 
atendimento ao paciente, avaliamos se elas funcionam.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨9

SEÇÃO G: Avaliação global

Avaliação global da qualidade
1. No geral, como você classificaria este serviço de saúde em cada uma das seguintes áreas de qualidade de 
cuidados de saúde?

Ruim Razoável Bom Muito bom Excelente

a.  Centrado no paciente: É sensível às preferências individuais, necessidades e 
valores dos pacientes.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5
b.  Efetivo: É baseado no conhecimento científico. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5
c.  Pontual: Minimiza esperas e atrasos potencialmente prejudiciais. ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5
d.  Eficiente: Garante um cuidado de bom custo-benefício (evita o 

desperdício, uso excessivo e incorreto de serviços).
¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5

e.  Imparcial: Fornece a mesma qualidade de cuidados a todos os 
indivíduos, independentemente de sexo, etnia, status 
socioeconômico, idioma etc.

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5

Avaliação geral em segurança do paciente
2. No geral, como você classificaria os sistemas e processos clínicos que este serviço utiliza para prevenir, 
identificar e corrigir problemas que tenham o potencial de afetar pacientes?

Ruim Razoável Bom Muito bom Excelente

¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5
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SEÇÃO H: Questões sobre a prática profissional

1. Há quanto tempo você trabalha neste serviço?
¨  a.  Há menos de 2 meses ¨  d.  De 3 anos a menos de 6 anos

¨  b.  De 2 meses a menos de 1 ano ¨  e.  De 6 anos a menos de 11 anos

¨  c.  De 1 ano a menos de 3 anos ¨  f.  Há 11 anos ou mais

2. Normalmente, quantas horas por semana você trabalha neste serviço?
¨  a.  1 a 4 horas por semana ¨  d.  25 a 32 horas por semana

¨  b.  5 a 16 horas por semana ¨  e.  33 a 40 horas por semana

¨  c.  17 a 24 horas por semana ¨  f.   41 horas por semana ou mais

3. Qual é o seu cargo neste serviço? Marque UMA categoria que melhor se aplica ao seu trabalho.
¨  a. Médico 

¨  b. Enfermeiro

¨  c.   Gerência

Administrador

Gerente de Enfermagem

Gerente de laboratório

Outro gerente ________

¨  d.   Equipe administrativa

Registros médicos Encarregado dos agendamentos (consultas, exames, cirurgia etc.),

Recepção Outro cargo administrativo: __________________

Recepcionista

¨  e.   Técnico de Enfermagem  

¨  f.   Outro pessoal clínico:  

Técnico de Laboratório

Técnico em Saúde Bucal

 ¨   Odontólogo ¨   Fisioterapeuta  ¨   Nutricionista

 ¨   Farmacêutico ¨   Psicólogo ¨   Terapeuta Ocupacional

 ¨   Assistente Social ¨   Agente Comunitário de Saúde

	 ¨   Outra função. Por favor, especifique: _________________________

SEÇÃO I – Seus comentários

Por favor sinta-se à vontade para fazer os comentários que você queira sobre segurança e qualidade assistencial 
no serviço onde você trabalha.

OBRIGADO POR COMPLETAR ESTA PESQUISA.


