
INTRODUÇÃO
A segurança do paciente vem sendo discutida nos âmbitos 
internacional e nacional como uma grande preocupação para as 
instituições de saúde, a OMS vem realizando propostas de objeto 
de estudos e projetos pela busca da qualidade visando a redução 
dos riscos gerados durante a assistência ao paciente. 
Uma das modalidades de assistência é a internação domiciliar 
pediátrica, que propicia o cuidado multiprofissional e estrutura para 
continuidade do tratamento na residência do paciente.
Atualmente a equipe de Enfermagem constitui-se em torno da metade 
dos profissionais que prestam cuidados complexos aos pacientes, estando 
mais propensos a uma falha ou erro nos processos de cuidado, sendo 
assim torna-se imprescindível o conhecimento dos mesmos sobre os 
riscos e a busca de soluções para melhorias da qualidade da assistência. 
Diante desta contextualização o profissional enfermeiro na 
internação domiciliar é incumbido como gestor do cuidado, tendo 
a responsabilidade perante a segurança destes paciente.
O presente trabalho busca conhecer o papel do enfermeiro no 
gerenciamento de risco da internação domiciliar pediátrica.

RESULTADOS
Devido à alta complexidade dos procedimentos durante as internações, o 
tema segurança relacionado ao paciente vem sendo discutido mundialmente, 
visando a diminuição de erros, riscos e danos aos pacientes assistidos pela 
equipe multiprofissional.
O ambiente de internação domiciliar pediátrico vem passando por diversas 
transformações e inovações, tornando- se um ambiente cada vez mais crítico 
e sendo a implantação do gerenciamento de risco uma necessidade, visto 
que é escasso planos de melhorias específicos para esta população.
O papel do enfermeiro, gestor do cuidado, dentro de uma internação 
domiciliar é fundamental, este deve realizar a gestão de risco, ou seja, analisar 
os riscos encontrados dentro dessa internação e sinalizar e executar ações 
afim de evitar que estes riscos atinjam o paciente. Quando  falamos em 
pediatria falamos de riscos mais precisos e fatais, pois trabalhamos com um 
público mais frágil e vulnerável com necessidade de supervisão mais próxima 
e sem capacidade de decidir sobre seu cuidado. Dos estudos encontrados, 
o principal risco apontado é o erro na administração de medicamentos, 
crianças são mais vulneráveis devido à grande variação no seu peso, o que 
dificulta o cálculo da dosagem, apresentam variações no nível de maturação 
fisiológica, dificuldades na identificação do paciente, pouca habilidade de 
comunicação, maior probabilidade de overdoses ou doses baixas.
Em relação ao papel do enfermeiro no gerenciamento de risco durante a 
internação domiciliar pediátrica, são poucas as publicações, e geralmente 
são baseadas nas estratégias já observadas com os pacientes em geral e em 
âmbito hospitalar.

CONCLUSÃO: A realização do estudo possibilitou verificar que há incipiente produção de 
pesquisas na área de gerenciamento de risco no atendimento domiciliar pediátrico, assim 
como o papel do enfermeiro nesta estratégia. 
Observou-se a importância da participação do profissional enfermeiro na gestão dos riscos, 
afim de evitar erros e danos durante a assistência domiciliar pediátrica, agregando melhorias 
na assistência aos pacientes e mostrando que essa temática vem para tornar o cuidado mais 
seguro tanto para a criança quanto para profissional de enfermagem.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido através da 
análise documental da produção bibliográfica obtida 
através da base de dados MEDLINE, LILACS, SCIELO 
e BBO vinculadas à biblioteca virtual. As estratégias 
de buscas utilizadas incluíram as seguintes palavras: 
“Gestão de qualidade”, “Segurança do paciente”, 
“Enfermagem”, “Pediatria”. Os critérios para 
inclusão dos estudos foram: terem sido publicados 
entre os anos de 2007 a 2016; estarem escritos na 
língua portuguesa; relatarem pesquisa científica ou 
revisão da literatura; e abordarem temas inerentes 
a  Qualidade e Segurança do Paciente.


