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Introdução: A cultura de segurança pode ser conhecida a partir do clima de segurança, que abrange 
normas, atitudes e valores dos profissionais que sustentam e reforçam os comportamentos que 
promovem cuidados seguros1. Objetivo: Avaliar o clima de segurança da equipe multidisciplinar em 
um centro avançado de neurologia e neurocirurgia da região sul do Brasil. Método: Estudo com 
método misto, exploratório-descritivo, de enfoque quantitativo na primeira etapa da pesquisa. Os 
dados, obtidos por meio de questionário2 auto aplicado junto à amostra censitária de 31 
profissionais, foram submetidos à análise estatística descritiva e bivariada. Resultados: O score é 
considerado positivo quando ≥ a 75. Nesta amostra o score total do SAQ foi de 65,1. Houve diferença 
estatisticamente significativa no domínio Percepção da gerência da unidade (p=0,034) entre a 
média dos médicos (74,2±17,9) e de outros profissionais (77,4±14,7) mostrando-se mais elevadas 
quando comparadas aos técnicos/auxiliares de enfermagem (52,1±23,2 p<0,05) e enfermeiros 
(56,0±17,2 p<0,05). Em relação à Percepção da gerência da instituição a diferença significativa 
(p=0,032) detectada apontou que a média dos médicos (71,7±22,0) e de outros profissionais 
(76,0±15,8) foram significativamente mais elevadas quando comparados aos enfermeiros 
(53,0±18,3 p<0,05) e técnicos/auxiliares de enfermagem (50,3±18,2 p<0,05). Conclusão: Diferenças 
significativas foram encontradas no clima de segurança dos profissionais da equipe multidisciplinar. 
Contribuições para a segurança do paciente: Conhecer o clima de segurança possibilita a 
formulação de estratégias específicas, de acordo com as necessidades dos diferentes membros da 
equipe multidisciplinar, que podem ser implementadas para promover a cultura de segurança no 
serviço de saúde.  
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