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Introdução: No contexto atual do desenvolvimento de tecnologias de cuidado e avanços na gestão da 

prática clínica, a Segurança do Paciente (SP) é um tema de interesse crescente, mas é reconhecida a falta 

de sensibilização dos profissionais para práticas mais seguras, especialmente na Atenção Primária em Saúde 

(APS) mesmo tendo em vista o movimento global em prol desse tema. E, a Enfermagem tem muito a 

contribuir com a qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) em função de sua formação profissional 

voltada para a Assistência, Pesquisa e Gestão, dando a esta categoria profissional um importante papel no 

enfrentamento dos grandes desafios que se colocam para a atenção em saúde integral, de qualidade e segura. 

Objetivo: analisar as ações e as perspectivas de Enfermeiros(as) relacionadas à Segurança do Paciente na 

APS do Município de Taquara. Metodologia: realizou-se um estudo qualitativo, através da aplicação de 

um questionário questões semi-estruturadas,  onde se buscou envolver os entrevistados em sua compreensão 

particular e profunda dos fenômenos da Segurança do Paciente. Resultados: Os resultados  apontam para 

a incipiência de estudos voltados a SP, demonstrando também as fragilidades no processo de compreensão 

sobre o tema no contexto da atenção primária à saúde por parte dos profissionais de enfermagem. Por meio 

das entrevistas, os enfermeiros conseguiram elencar vários aspectos relacionados à Segurança do Paciente, 

entretanto a pesquisa evidencia a necessidade de conhecimentos e habilidades que possam contribuir para 

a prevenção e de ações que cultivem a Segurança do Paciente, visando trabalhar a necessidade da segurança 

do paciente enquanto cultura organizacional e ferramenta gerencial para o enfermeiro. Conclusão: Conclui-

se que, os profissionais conseguem identificar um quantitativo considerável de aspectos relacionados à 

temática estudada, entretanto os resultados apontam fragilidades no processo de compreensão e transição 

do conhecimento no contexto da APS. 

Descritores: Segurança do Paciente, atenção primária à saúde, equipe de enfermagem.  
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