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RESUMO: O ambiente da prática profissional da equipe de enfermagem tem sido 

descrito com algumas características que favorecem ou prejudicam a obtenção de 

resultados positivos para os profissionais e pacientes. Alguns atributos como, 

autonomia, controle sobre o ambiente, assim como a relação colaborativa entre 

médicos e equipe de enfermagem, têm sido apontados como fatores que podem 

repercutir na satisfação no trabalho, qualidade do cuidado e segurança do paciente. 

Objetivo: O objetivo do estudo é analisar como as características do ambiente da 

prática profissional de enfermagem repercutem nos resultados de qualidade da 

assistência e segurança de pacientes internados. Método: Trata-se de um estudo 

transversal, descritivo e correlacional. O estudo está sendo realizado em hospitais do 

município de Porto Alegre, que integram a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os dados foram coletados nas unidades de internação de um hospital, entre os meses 

de agosto e dezembro de 2018, e em UTIs de dois hospitais, entre outubro de 2018 e 

março de 2019, utilizando-se o instrumento Nursing Work Index-Revised (B-NWI-R), 

versão brasileira. A população do estudo compreende os enfermeiros e 

técnicos/auxiliares de enfermagem, além dos pacientes que estiverem sob seus 

cuidados. A amostra foi de 142 profissionais de enfermagem no primeiro hospital e 

296 nas UTIs. Resultados: O ambiente da prática foi avaliado como favorável pelos 

profissionais em todos os domínios do B-NWI-R, com escores abaixo de 2,5 pontos, 

conforme ponto de corte do instrumento. Ambos os estudos apontaram correlações 

moderadas, inversas e significativas entre ambientes considerados favoráveis com a 

melhor percepção de qualidade de cuidado e segurança do paciente. Considerações 

preliminares: A avaliação dos fatores objetivos relacionados aos ambientes da 

prática de enfermagem nos hospitais, subsidia os gestores de enfermagem na tomada 

de decisão e adequações para alcançar um cuidado de qualidade e seguro para os 

pacientes. 

 

Palavras chaves: Ambiente de instituições de saúde. Segurança do paciente. 

Qualidade da assistência à saúde. Pesquisa em administração de enfermagem. 

 

 

 


