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RESUMO 

Segurança do paciente é um dos assuntos pelo qual deve se dar o máximo de atenção, visto que 
quando se trata do assunto na atenção primaria, estamos falando de algo não muito conhecido 
atualmente, mas não menos importante; o assunto possui maior abrangência quando se trata de um 
ambiente hospitalar, onde os riscos para com a segurança do paciente são identificados com maior 
facilidade. A atenção primaria à saúde (APS) pode apresentar diferentes eventos adversos, sendo 
assim capazes de afetar a segurança de todos, podendo causar diferentes tipos de danos e 
incidentes. Onde um dos principais eventos identificados foram erros de medicação, troca de 
prontuários, falhas nos atendimentos aos pacientes, entre outros. Visto a necessidade de implantação 
de estratégias, buscando dessa maneira inovações e novos conhecimentos na área, visando sempre 
a qualidade na assistência ao paciente. Trata se de um trabalho de caráter descritivo, no qual foi 
realizada pesquisas em base de dados como Scielo; Ministério da Saúde, Lilacs, buscando artigos na 
língua portuguesa. Esse trabalho tem como objetivo a identificação dos principais eventos adversos 
presentes na atenção primaria, e quais os motivos pelo qual o mesmo foi ocasionado. 

Palavras chave: Eventos adversos; saúde pública, incidentes, profissionais da saúde. 

Linha de Pesquisa: Processo cuidar da saúde do adulto e idoso. 

 

ABSTRACT 

Patient safety is one of the issues that should be given the utmost attention, since when it comes to 
the subject in primary care, we are talking about something not very well known today, but no less 
important; the subject has greater scope when it comes to a hospital environment, where risks to 
patient safety are more easily identified. Primary health care (PHC) can present different adverse 
events, thus being able to affect the safety of all, and can cause different types of damages and 
incidents. Where one of the main events identified were medication errors, changing medical records, 
failures in patient care, among others. In view of the need to implement strategies, thus seeking 
innovations and new knowledge in the area, always aiming for quality in patient care. It is a work of a 
descriptive character, in which research was carried out on databases such as Scielo; Ministry of 
Health, Lilacs, looking for articles in the Portuguese language. This work aims to identify the main 
adverse events present in primary care, and what are the reasons why it was caused 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Viana (2006), a segurança do paciente trata se de um conjunto de 

ações desenvolvidas, onde buscam prevenir, minimizar ou eliminar os riscos que 

podem ser apresentados, sendo eles riscos biológicos, físicos, ou até mesmo 

condutas de enfermagem. A Segurança do paciente tornou se uma das maiores 

preocupações na área da saúde, visto que os cuidados para com os pacientes visam 

sempre proporcionar benefícios, e qualidade de atendimento aos mesmos; sendo 

capaz de acarretar graves consequências a um mesmo paciente (RIGOBELLO et 

al., 2012). 

Ministério da Saúde no ano de 2013 instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, com o objetivo 

geral de cooperar com a qualidade do cuidado em saúde, em todos os 

estabelecimentos de Saúde do Brasil, públicos e privados, em conformidade com 

prioridade dada à segurança do paciente nos estabelecimentos, o programa inclui a 

atenção primária a saúde (APS), como um local de desenvolvimento de ações que 

promova a segurança do paciente (BRASIL, 2014). 

O estímulo à segurança do paciente na APS foi abordada de forma efetiva 

quando ocorreu atualização da Política de Atenção Básica do país, por meio da 

Portaria no 2.436 de 21 de setembro de 2017. Esta Portaria enfatiza a necessidade 

de estabelecer ações de segurança do paciente na APS, para a promoção de 

cuidados seguros e ao estímulo da cultura de segurança do paciente entre 

profissionais na APS (BRASIL, 2017) 

Quando nos referimos a segurança do paciente na atenção primaria, não se 

trata de um assunto muito citado, onde encontra se com maior facilidade estudos 

desenvolvidos dentro de ambiente hospitalar. Pesquisas demonstram que a atenção 
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primaria pode apresentar diversos incidentes para com o paciente de diferentes 

formas (MARCHON et al., 2015). 

De acordo com Aguiar (2020), é possível observar diferentes eventos 

adversos presentes na atenção primaria, onde são ocasionados por diversos fatores 

e motivos. Sendo apresentados como um dos principais eventos adversos a falha na 

comunicação interprofissional e pacientes, erros de medicação, falhas em 

prontuários, falhas no acolhimento e recepção dos pacientes, entre outros. 

(MARCHON et al., 2014). 

Esse trabalho utilizou como pergunta norteadora quais os principais eventos 

adversos apresentados na atenção primariam e quais os motivos pelo qual ele foi 

ocasionado. Tendo como objetivo identificar os principais eventos adversos e quais 

os fatores que tornam capazes de proporcionar incidentes, danos entre outros 

eventos para com o paciente. Estudo apresentado através de uma revisão 

bibliográfica de caráter descritivo, onde foi realizado pesquisas em artigos científicos 

na língua portuguesa, selecionados entre os anos de 2013 a 2020, onde foram 

encontrados artigos científicos através da utilização de palavras chaves tais como: 

eventos adversos, saúde pública, incidentes, profissionais de saúde. Foram 

realizadas pesquisas em base de dados como Scielo, Lilasc, Bireme; Ministério da 

Saúde. 

1. DESENVOLVIMENTO 

A biossegurança é de extrema importância para promoção do bem-estar e a 

proteção de profissionais e pacientes, se tornando fundamental utilização de 

protocolos, planejamentos e tecnologias de forma adequada, garantindo evitar riscos 

ou danos a todos; onde muitos profissionais ainda apresentam dificuldades na 

implementação de diferentes métodos. (MONTEIRO et al., 2019). 
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Visto que o enfermeiro da atenção primaria é um dos profissionais que possui 

uma maior responsabilidade em garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, 

pois o mesmo se faz conhecedor sobre as estratégias desenvolvidas na unidade, 

identificando quais serão as dificuldades apresentadas, apresentando diferentes 

soluções para os mesmos. (MACEDO et al., 2019). 

Tornando se extremamente necessário fortalecer a segurança 

interprofissional e com os pacientes, tratando se de um fator importantíssimo, visto 

que o mesmo irá desenvolver novas maneiras pelo qual visam a melhoria na 

qualidade do atendimento, buscando reduzir incidentes e danos a atenção primaria. 

(MARCHON et al., 2015). 

Na tabela abaixo, podemos observar a identificação dos eventos adversos, 

que aconteceram por falhas nas quais poderiam ter sido evitadas. 

Tabela 1 –Eventos adversos que acontecem na atenção básica. 

Tipo de acaso Resultado Fatores que pode 
contribuir 

Eventos Adversos Reação alérgica ao 
medicamento 

Falha na comunicação com 
paciente na hora da 
anamnese.(não pergunta se o 
paciente era alérgico) 

Eventos Adversos Quadro de desnutrição grave. Falha na comunicação com 
paciente (pouco tempo de 
consulta. 

 Cefaleia intensa sem 
diagnóstico  

Falha na comunicação na rede 
de atenção (paciente não teve 
acesso ao neurologista nem 
exames) 

Eventos Adversos Paciente com complicação 
clinica 

Falha na comunicação com 
paciente (paciente se negou a 
ir na consulta com enfermeira) 

Eventos Adversos Edemas e dores locais+ febre Falha no cuidado( dose 
aplicada errada) 

Eventos Adversos HAS com obesidade 
descompensada 

Falha na comunicação na rede 
de atenção(não teve acesso ao 
especialista) 

Eventos Adversos Crise mental Falha na comunicação com 
paciente e entre os 
profissionais de cada 
ambulatório(paciente  não está 
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realizando o tratamento) 
Eventos Adversos Internado porque trocou os 

medicamentos 
Falha na comunicação com 
paciente 

Eventos Adversos Hipoglicemia Falhas no cuidado 
Eventos Adversos Abscesso na perna Falhas no cuidado 
Eventos Adversos Glicemia alterada Falha na comunicação com 

paciente 
Eventos Adversos Hipotensão Falha na comunicação com 

paciente 
Eventos Adversos Depressão com tendência ao 

suicídio 
Falha na comunicação com 
paciente (paciente recusa 
tratamento) 

Eventos Adversos AVC Falha no cuidado( paciente não 
realizou exames adequado por 
falta de documentação) 

Eventos Adversos Complicação do pé diabético Falha no cuidado 
Eventos Adversos Infarto agudo do miocárido. 

HAS em uso irregular da 
medicação 

Falha na comunicação com 
paciente(não houve 
conscientização do seu estado 
de saúde). 

Eventos Adversos Paciente não tomou medicação 
prescrita 

Falha na comunicação com 
paciente (paciente não sabe ler 
e não teve apoio da ACS . 

Fonte: MARCHON et al.,2015. 

         Em um estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, realizado 

com enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família, os autores destacam inúmeras 

dificuldades em promover na segurança ao paciente na atenção primária , apontam 

que as mais significativas foram a estrutura física não adequada e a falta ou 

deficiência de insumos, e levantaram às dificuldades relacionadas à gestão e/ou 

organização das UBS,  onde as enfermeiras relataram principalmente a escassez  

recursos humanos, como os profissionais da limpeza e agente comunitário da saúde 

(SILVA, 2019).    Visto que os eventos adversos têm como principal 

motivo, a falha da comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, 

proporcionando assim vários incidentes. Foram encontradas diferentes soluções, de 

acordo com os fatores apresentados, sendo elas: capacitação de toda a equipe; 

melhoria em toda estrutura física; divulgação de práticas seguras; melhoria na 

comunicação entre profissionais e pacientes; identificar os principais eventos 

adversos saber como gerenciar os mesmos; capacitar profissionais identificar 

situações de riscos e como atuar nessas situações; utilizar formas de motivar toda 
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equipe em beneficio a segurança dos pacientes. Dessa maneira foi observado a 

imensa necessidade da ampliação da segurança do paciente na atenção primaria, 

preparando assim pacientes e profissionais para identificarem quais os eventos 

adversos, e quais as formas de gerenciamento, onde estarão abertos a mudanças, 

buscando dessa maneira evitar e reduzir erros entre pacientes e profissionais. 

(MARCHON; JUNIOR, 2014). 

Os profissionais de enfermagem devem instituir vínculos a outros indivíduos, 

expondo todo o conhecimento dos mesmos, buscando dessa maneira aprimoração 

nos cuidados, e nas práticas seguras, visto que para manter a segurança de 

profissionais e pacientes, são necessários métodos de inovação. (SILVA et al., 

2019). 

Para a prestação de um atendimento de qualidade a toda a população, é 

imprescindível a utilização de métodos seguros, sendo importante a implementação 

dos mesmos por toda a equipe, onde os mesmos precisam ser desenvolvidos por 

gestores da unidade, juntamente aos seus profissionais. Observando todas as 

situações diárias, identificando quais as principais dificuldades, buscando dessa 

maneira o melhorar confiança entre pacientes e profissionais da atenção primaria, e 

consequentemente desenvolver uma melhor comunicação entre os mesmos. 

(PAESE; SASSO, 2013). 

Para manter a segurança na atenção primaria é necessário que o profissional 

de enfermagem responsável esteja sempre disposto a mudanças, sendo de extrema 

importância a avaliação constante de protocolos, métodos; visto que os mesmos 

devem ser revistos, observando se estão apresentados benefícios a toda equipe e 

para os pacientes, proporcionando sempre a melhoria do atendimento, e da 

satisfação profissional. (PAI et al., 2019). 

Em uma revisão integrativa os autores concluem que ocorre uma escassez de 

estudos científicos voltados à segurança do paciente na APS, nível de atenção este 
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em que também podem ocorrer erros relacionados à assistência à saúde, gerando 

malefícios ao paciente. Os autores reforçam a ausência do conhecimento 

relacionado temática, como a falta de informações com relação a cultura de 

segurança entre os profissionais da APS, a difícil verificação dos tipos de incidentes 

ocorridos nesse ambiente, o número insuficiente de estratégias para abordagem e 

sensibilização do tema e de instrumentos para averiguação (MESQUITA et al., 

2016).  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim é de imensa importância manter estratégias onde visam a 

segurança do paciente na atenção primária, visto que um dos principais motivos 

pelos quais são apresentados os eventos adversos é a falha na comunicação entre 

paciente e a equipe de profissionais. Através das estratégias que foram implantadas 

na unidade, proporcionando o aumento da qualidade de atendimento, garantindo 

assim a segurança dos profissionais e pacientes, consequentemente levando a uma 

assistência satisfatória.  

Onde uns dos principais eventos adversos encontrados foram: a falha na 

comunicação, levando a erros no prontuário, na prescrição de medicamentos, falha 

na anamnese deixando de lado informações importantes para uma assistência 

correta, podendo dessa maneira apresentar diversos incidentes, ou danos maiores.  

Ao final dessa pesquisa é possível observar o alcance dos objetivos 

apresentados, identificando algumas dificuldades, pois trata se de um tema novo, no 

qual não é muito estudado no Brasil; sendo mais encontrado estudos quando trata 

se de um ambiente hospitalar.  

Portanto é necessário desenvolver novos estudos sobre a temática da 

segurança do paciente na APS, agregando inovações, e maior conhecimento na 
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área, buscando sempre a prestação de um atendimento qualificado, preservando 

assim a segurança e o bem-estar de todos. 
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