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Introdução: A segurança dos pacientes é um dos desafios mais atuais para a enfermagem e serviços 
de saúde, considerando que o planejamento e dimensionamento inadequado dos trabalhadores de 
enfermagem, repercutem negativamente na qualidade da assistência 1,2. Ainda existem resistências 
para adequar o número de profissionais às demandas de atendimento, mesmo reconhecendo sua 
importância para uma assistência segura3. Objetivo: Avaliar o impacto da carga de trabalho da 
equipe de enfermagem na segurança dos pacientes. Método: Estudo transversal, em 12 unidades 
de internação clínico/cirúrgicas com 415 leitos e 540 profissionais de enfermagem, no período de 
outubro/2013 a maio/2015. Foi utilizado o teste de equações de estimativas generalizadas para 
verificar a associação entre o fator em estudo e desfechos. Resultados: Verificou-se associação 
direta significativa entre as cargas de trabalho (razão de pacientes por profissional de enfermagem) 
e incidência de queda, média de permanência e infecção urinária, além de associação inversamente 
significativa com a satisfação dos pacientes em relação ao cuidado de enfermagem. Conclusões: As 
unidades com maior número de pacientes atribuídos ao profissional de enfermagem apresentaram 
piores indicadores de qualidade de cuidado e segurança do paciente. Contribuições para a 
segurança do paciente: A adequação do quadro de pessoal contribui para a redução de falhas no 
cuidado. 
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