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INTRODUÇÃO
ØAmbientes da prática favoráveis e adequado dimensionamento de pessoal:
üMenores taxas de mortalidade;
üQuedas;
üInfecções;
üBurnout e insatisfação no trabalho;

vApresentam menores taxas de mortalidade, quedas e infecções
relacionadas à assistência, assim como menores índices de burnout e
insatisfação no trabalho entre enfermeiros.

(Alves & Guirardello, 2016; Dorigan & Guirardello 2017; Lake et al. 2019; Halm, 2019)
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INTRODUÇÃO
ØAs falhas em melhorar os
ambientes da prática e o déficit
no número de profissionais nos
hospitais
comprometem
a
segurança dos pacientes e a
qualidade do cuidado.
ØEste cenário, em países em
desenvolvimento, torna-se ainda
mais preocupante e carece de
estudos.

(Aiken et al., 2018)
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OBJETIVO

Ø Avaliar o ambiente da prática de enfermagem e o quantitativo de pacientes
atendidos por turno, em unidades de internação de um hospital universitário no
OBJETIVO
sul do Brasil, e verificar associação com a qualidade do cuidado e segurança do
paciente na percepção dos profissionais de enfermagem.
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MÉTODO
ØEstudo transversal e analítico, com
amostragem aleatória sistemática.
ØHospital universitário público de
grande porte, localizado na região
sul do país e acreditado pela Joint
Commission International, desde
2013.
ØDados coletados entre agosto e
dezembro de 2018, em 13 unidades
de internação clínica e cirúrgica de
adultos (425 leitos).
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MÉTODO
ØAmostra – 142 profissionais
• 56 (39,4%) enfermeiros
• 86 (60,6%) auxiliares/técnicos de enf.
No Brasil, apenas 25% da força de trabalho é
constituída por enfermeiros com bacharelado (RN).

ØInstrumento Nursing Work IndexRevised (B-NWI-R) versão brasileira.
ØAnálise descritiva e testes estatísticos:
Mann-Whitney, t-student e Correlação
Spearman.
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RESULTADOS
Tabela 1 – Características demográficas e profissionais dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem.
Porto Alegre, 2018.

Variáveis

Idade*
Sexo**
Masculino
Feminino
Número de paciente /
turno

Amostra Total
n=142

Enfermeiros
n=56 (39,4%)

Auxiliares
Técnicos
n=86 (60,6%)

P

42,0 ± 8,7

40,6 ± 7,7

42,7 ± 9,1

0,195#

25 (17,6)
117 (82,4)
8 (6-15)

4 (7,1)
52 (92,9)
15 (14-19)

21 (24,4)
65 (75,6)

0,016##

6 (6-7)

<0,001##

*média ± desvio padrão, ** n(%)
# Teste t-student, ## teste de Mann-Whitney
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RESULTADOS
Tabela 2 – Resultado do B-NWI-R para enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Porto Alegre, 2018.

Amostra
Total

Enfermeiros

Auxiliares/Técnicos

(n=142)

(n=56)

(n=86)

Média ± DP

Média ± DP

Autonomia

Média ± DP
1,82 ± 0,54

1,78 ± 0,46

1,85 ± 0,59

0,505

Controle sobre o ambiente

1,96 ± 0,50

1,86 ± 0,47

2,02 ± 0,51

0,075

Relações médico-enfermeiro/equipe de
enfermagem

2,05 ± 0,62

1,86 ± 0,49

2,18 ± 0,67

0,002

Suporte Organizacional

1,91 ± 0,49

1,82 ± 0,42

1,98 ± 0,52

0,061

Domínios

p*

*Teste t-student
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RESULTADOS
Tabela 3 – Correlação entre os domínios da B-NWI – R com percepção de segurança do paciente, qualidade do
cuidado na unidade, satisfação no trabalho e intenção de deixar o emprego no último ano dos profissionais de
enfermagem. Porto Alegre, 2018.

Domínios

Autonomia
Controle
Relação médicoenfermeiro
Suporte Organizacional

Percepção de
segurança

Qualidade

Satisfação

Intenção deixar
emprego

rs = -0,411

rs = -0,406

rs = -0,266

rs = 0,144

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p=0,089)

rs = -0,408

rs = -0,414

rs = -0,144

rs = 0,123

(p<0,001)

(p<0,001)

(p=0,088)

(p=0,147)

rs = -0,328

rs = -0,339

rs = -0,022

rs = 0,070

(p<0,001)

(p<0,001)

(p=0,797)

(p=0,408)

rs = -0,437

rs = -0,427

rs = -0,185

rs = 0,134

(p<0,001)

(p<0,001)

(p=0,027)

(p=0,113)

rs = coeficiente de Correlação de Spearman
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CONCLUSÕES
vA avaliação do ambiente da prática
foi considerada favorável, na
percepção dos profissionais de
enfermagem investigados, em todos
os domínios do B-NWI-R.
vNa medida em que o ambiente da
prática é percebido como pouco
favorável, encontram-se piores
resultados para a qualidade do
cuidado e segurança do paciente.
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