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A segurança do paciente é de grande relevância no mundo contemporâneo, trata-se da redução 

do risco de dano dispensável quanto ao cuidado em saúde. Para melhorar a segurança dos 

pacientes, a Organização Mundial da Saúde – OMS, instituiu um grupo com finalidade de 

apresentar novos métodos de avaliação aos riscos da segurança do paciente em serviços de 

saúde de modo sistemático. Para melhorar a segurança do paciente algumas ações são 

necessárias, tais como o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a temática. Nesse 

sentido, o desenvolvimento desse estudo permite analisar o conhecimento dos enfermeiros em 

relação à segurança do paciente quanto às normas de Diretoria Colegial da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária na rede básica – RDC 36/2013. Tendo sua pergunta norteadora: Qual o 

conhecimento do enfermeiro que atua na rede básica sob segurança do paciente sob a ótica da 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC 36/2013? Para 

responder ao questionamento, traz, como objetivo geral conhecer o entendimento do 

Enfermeiro sob a segurança do paciente da Atenção Básica. Assim, a pesquisa de natureza 

descritiva de abordagem qualitativa, em um município do Recôncavo da Bahia, realizada em 

seis Unidades de Saúde Familiar, a coleta de dados se dará através de observação direta, 

entrevistasse análise de dados. A coleta de dados será realizada no 1º semestre de 2019. Desse 

modo, a importância desse estudo incide em colaborar para o estabelecimento de estratégias 

de segurança dos pacientes nos programas da rede básica de saúde, com o intuito de 

minimizar os efeitos negativos associados aos eventos adversos e consequentes resultando na 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes, a contribuição para o cuidado seguro da atuação 

básica, além, da qualificação dos profissionais. 
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