
Concluiu-se que a SB influencia negativamente na

construção da cultura de segurança do paciente, favorecendo a

ocorrência de eventos adversos. A compreensão dessa relação,

por parte dos líderes, possibilita a oportunidade de intervir na

área de saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem e,

consequentemente, melhorar os resultados assistenciais e a

segurança do paciente.
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A SB no profissional gera percepções mais baixas de segurança 

do paciente, acarretando maior risco ao mesmo.

A cultura de segurança positiva foi correlacionada 
estatisticamente com uma baixa pontuação para SB.

A cultura de segurança adequada possibilita alta capacidade 
de lidar com situações estressantes.

A cultura de segurança não deve procurar culpados para punir
e sim melhorar o sistema como um todo.

A SB foi relacionada à redução de probabilidade de relatar 
eventos de near-miss.

Existe relação de erros cometidos pelos profissionais de 
enfermagem ao desgaste emocional e físico desses 

profissionais, que podem ser diagnosticados com a SB.
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METODOLOGIA

INTRODUÇÃO RESULTADOS

A amostra foi constituída por 8 artigos classificados com

nível de evidência 4, sendo que 3 artigos foram publicados em

2017, 2 em 2016 e 2019 e 1 em 2018. As publicações nacionais

contam com 3 artigos.
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Ambientes favoráveis à prática causam menores níveis de SB, 
melhor percepção da qualidade do cuidado e atitudes 

favoráveis à segurança do paciente.

A má gestão de recursos humanos e insumos resulta em 
condições de trabalho inadequadas para a execução dos 
cuidados, podendo servir como gatilho de sintomas de 

esgotamento físico e mental nos profissionais.

O dimensionamento de pessoal, junto à autonomia 
profissional e esforço-recompensa são primordiais para o 

ambiente de trabalho.

Mais horas diárias de trabalho correspondem ao aumento no 
risco de incidentes.

Nº protocolo: 13

Eixo temático: Segurança do Paciente
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REFERÊNCIAS

A segurança do paciente ganhou maior importância no

cenário mundial a partir do relatório Errar é Humano, o qual

demonstrou que a ocorrência de eventos adversos na assistência

à saúde resultava em custos sociais e econômicos.

Para que haja alto nível de segurança do paciente no ambiente

assistencial, é necessário que a cultura de segurança do paciente

seja cultivada.

Diante do contexto da assistência à saúde, é possível que os

profissionais da enfermagem desenvolvam a Síndrome de

Burnout (SB), definida pelo esgotamento físico e mental; a qual

possui três dimensões (exaustão emocional, despersonalização e

realização pessoal) podendo, então, influenciar na cultura de

segurança do paciente.

Por tanto, este trabalho teve como objetivo elucidar a

influência da Síndrome de Burnout dos profissionais de

enfermagem na cultura de segurança do paciente.
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