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O engajamento da fam’lia Ž visto como passo importante para a seguran•a de
recŽm-nascidos (RN) e crian•as hospitalizadas. O envolvimento dos familiares,
como parceiros cr’ticos, atentos e ativos em todo o processo do cuidar, Ž um
componente essencial no cuidado centrado ao paciente e sua fam’lia. O objetivo foi
conhecer a produ•‹o cient’fica acerca da participa•‹o de familiares quanto ˆ
seguran•a do RN e crian•a hospitalizados. Trata-se de uma revis‹o integrativa de
literatura, seguiu-se as seis etapas preconizadas que est‹o na sequ•ncia. Etapa 1,
quest‹o de pesquisa: ÒQual Ž a percep•‹o e participa•‹o dos familiares e/ou
cuidadores do neonato e crian•a hospitalizada quanto ao cuidado seguro?Ó. Etapa 2,
amostragem: a busca ocorreu no m•s de agosto de 2020, na Biblioteca Virtual em
Saœde portal regional, utilizando os descritores e operadores booleanos na seguinte
combina•‹o: ((Fam’lia OR Pais OR Cuidadores) AND (ÒCrian•a HospitalizadaÓ OR
Pediatria OR ÒUnidades de Terapia Intensiva Pedi‡tricaÓ OR ÒUnidades de Terapia
Intensiva NeonatalÓ OR ÒTerapia Intensiva NeonatalÓ) ANDÓ Seguran•a do
PacienteÓ). CritŽrios de inclus‹o: artigos dispon’veis na integra como textos
completos e que respondessem a quest‹o de pesquisa; exclus‹o: teses e
disserta•›es, artigos de revis‹o e duplicados. Etapa 3, categoriza•‹o dos estudos:
ao realizar a busca, identificaram-se 28 artigos, e ao adicionar o filtro Òtextos
completosÓ restou 19 publica•›es. Realizou-se a leitura dos resumos destas
publica•›es, a fim de identificar se preenchiam os critŽrios de inclus‹o e/ou
exclus‹o. Foram exclu’das 15 publica•›es: 1 duplicada, 2 teses, 1 revis‹o de
literatura, 1 com enfoque na seguran•a domŽstica, 5 com enfoque na equipe de
saœde, 5 com enfoque em terap•uticas e/ou recomenda•›es para o cuidado. Etapa
4, avalia•‹o dos estudos inclu’dos: an‡lise cr’tica das 4 publica•›es inclu’das. Etapa
5, interpreta•‹o dos resultados: identificou-se que os artigos foram publicados entre
2014 e 2020, e todos abordaram a perspectiva dos pais quanto a seguran•a do
paciente hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Etapa 6,
apresenta•‹o da revis‹o: como resultados encontrados nestas publica•›es, os pais
identificaram fragilidades no cuidado prestado pela equipe de enfermagem; a
import‰ncia da comunica•‹o e parceria entre pais-mŽdico para promover o cuidado
seguro; decis‹o de como e quando falar sobre a seguran•a do RN Ž influenciada por
v‡rios fatores, incluindo o conhecimento dos pais sobre o RN e a intera•‹o com a
equipe de saœde; e que em rela•‹o aos cuidados com os filhos, os pais mostraramse satisfeitos e pouco preocupados com a seguran•a dos procedimentos. Com base
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nessa revis‹o de literatura, foi poss’vel conhecer as produ•›es cient’ficas acerca da
participa•‹o dos pais na seguran•a do RN internado em UTIN. N‹o foi identificado
nenhum estudo com •nfase na seguran•a da crian•a hospitalizada. Percebe-se a
necessidade de estudos adicionais quanto a tem‡tica.
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