
Segurança do Paciente  prioridade de pesquisa 
pela OMS, Ministério da Saúde e ANVISA1-2.
Cultura de segurança do paciente precisa ser 

construída na saúde da criança hospitalizada3. 

Objetivos específicos
• Caracterizar os principais serviços de saúde

hospitalares que atendem crianças na cidade
de Porto Alegre/RS vinculados ao SUS;

• Verificar a implantação do Plano de Segurança
do Paciente em Serviço
de Saúde nos serviços hospitalares de atenção
à saúde da criança e;

• Descrever o perfil dos incidentes de segurança
do paciente documentados nos serviços de
saúde a partir do sistema de notificação
adotado.

Objetivo geral
 Analisar a segurança do paciente na atenção à
saúde da criança sob a ótica dos gestores,
profissionais da saúde e acompanhantes da
criança hospitalizada.

• Abordagem quantitativa, delineamento
transversal

5 etapas nos 5 principais serviços hospitalares que 
atendem crianças em Porto Alegre/RS

3-5. Etapa qualitativa

1. Perfil do serviço de saúde e 
Plano de Segurança do Paciente

2. Dados secundários do sistema de 
notificação de Incidentes de SP

• População: 20 gestores, 5 responsáveis pelo
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e Banco
de Dados de Notificações

• Análise: estatística descritiva e analítica
• Ética: projeto aprovado CEP-UFRGS

 Contribuição para as políticas de saúde e 
direcionamento para aspectos que envolvam a 

qualidade da assistência e segurança do paciente. 

 Subsídios para prevenção de erros na 
assistência e construção da cultura de segurança.

 Avaliação do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. 
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