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RESUMO
Introdução: O uso de protocolos como o procedimento operacional padrão auxilia na
sequência e padronização de condutas a serem tomadas, o que facilita as decisões dos
profissionais na área da saúde. No Brasil, há uma escassez de dados sobre segurança no
contexto obstétrico e neonatal, também há falta de instrumentos e de padronização de
protocolos para esse fim. Método: Estudo descritivo, qualitativo de validação de tecnologia do
tipo pesquisa de desenvolvimento. Objetivo: Avaliar um protocolo no modelo de procedimento
operacional padrão para implementação do instrumento definido como Termômetro de
Segurança na Maternidade em um hospital universitário público no município de São Paulo.
Resultados: Os resultados foram obtidos em duas etapas, a primeira consistiu no processo de
elaboração do protocolo pelas pesquisadoras e validação pelo comitê de 12 especialistas em
enfermagem obstétrica, profissionais da unidade de estudo, a análise ocorreu por meio do Índice
de Validação do Conteúdo (valor de referência do IVC=0,80) por meio de um questionário
semiestruturado com escala Likert (1 a 4), os resultados de IVC das especialistas variaram entre
0,84% e 1,0 e a porcentagem de concordância foi de 98,7%. A segunda etapa do estudo,
consistiu na aplicação do instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade. Os dados
obtidos, nessa etapa, demonstraram que a maioria das mulheres foi submetida à cesariana 20
(64,5%). Das que tiveram partos vaginais, houve trauma perineal em 4 (12,8%) e 01 (3,2%)
episiotomia; 3 (9,6%) tiveram hemorragia, a taxa de transfusão foi de 3,2% e a de infecções
12,8%. Sobre os recém-nascidos, houve necessidade de transferência de 14 (45,2%) dos bebês,
sendo que 11 (35,5%) estavam previstas. Da percepção da mulher, 39,1% referem terem sido
separadas do bebê e 7,4% terem sido deixadas sozinhas, 38,4% consideram que não foram
levadas a sério ao demonstrar preocupação. O indicador livre de dano foi de 9,6%. Conclusão:
o Protocolo Termômetro de Segurança na Maternidade no formato de procedimento
operacional padrão apresentou indicadores psicométricos de validade de conteúdo aceitáveis,
corroborando para o uso do instrumento considerado de fácil aplicação e possibilitando a
produção de indicadores de segurança da assistência obstétrica e neonatal.

Palavras-chave: Obstetrícia, Saúde Materno-infantil, Segurança do Paciente, Indicadores de
Qualidade, Estudos de Validação.

ABSTRACT
Introduction: The use of protocols such as the standard operating procedure assists in the
sequencing and standardization of the pipeline to be taken, which facilitates the decisions of
health professionals. In Brazil there is a shortage of data in the obstetrics and neonatal context,
there is a lack of instruments and standardization of protocols for this purpose. Method:
descriptive, qualitative study of technology validation of type development research.
Objective: To evaluate a protocol in the model of standard operating procedure for
implementation of the instrument defined as Safety Thermometer in Maternity in a public
university hospital. Results: The results were obtained in two stages, the first consisted in the
process of elaboration of the protocol by the researchers and validation by the committee of 12
specialists in obstetric nursing, professionals of the study unit, the analysis was done through
the Content Validation Index (value of reference IVC = 0.80) using a semi-structured
questionnaire with a Likert scale (1 to 4), the IVC scores of the specialists ranged from 0.84%
to 1.0 and the concordance percentage was 98.7%. The second stage of the study consisted of
the application of the instrument Maternity Safety Thermometer. The data obtained in this stage
showed that the majority of the women was submitted to caesarean section 20 (64.5%). Of those
who had vaginal deliveries, there was perineal trauma in 4 (12.8%) and 1 (3.2%) episiotomy; 3
(9.6%) had hemorrhage, the transfusion rate was 3.2% and that of infections 4 (12.8%). Of the
newborns, 14 (45.2%) of the babies had to be transferred, 11 (35.5%) of which were foreseen.
From the perception of the woman, 39.1% reported being separated from the baby and 7.4%
were left alone, 38.4% considered that they were not taken seriously when showing concern.
The indicator free of damage was 9.6%. Conclusion: The Maternity Safety Thermometer
Protocol in the standard operating procedure format presented acceptable psychometric
indicators of acceptable content validity, corroborating the use of the instrument considered
easy to apply and enabling the production of safety indicators for obstetric and neonatal care.

Keywords: Obstetrics, Maternal and Child Health, Patient Safety, Quality Indicators Health
Care, Validation Studies.
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1

INTRODUÇÃO

No Brasil, a assistência obstétrica tem sido amplamente discutida desde a década de
1980. E, dentro desse tema, urge a necessidade de nos atermos para as elevadas taxas de
cesáreas e o uso indiscriminado de intervenções que são consideradas prejudiciais à assistência
de acordo com as principais evidências científicas. Por isso, os eventos adversos provenientes
dessa assistência necessitam ser debatidos, haja vista que, muitas vezes, uma cascata de
intervenções desnecessárias são utilizados em demasia, em outras, há a subutilização de
intervenções mais eficazes e seguras que estão associadas aos principais fatores de
complicações maternas e neonatais que provocam eventos near miss (quase perda) e morte:
hemorragias, transfusões sanguíneas, transtornos trombolíticos, complicações anestésicas,
desconforto respiratório, danos a órgãos internos, infecções, internação em unidade de terapia
intensiva adulto e neonatal, prematuridade iatrogênica, morte materna e neonatal, entre outros,
o que implica diretamente na qualidade da assistência e no aumento de custos hospitalares
(World Health Organization, 2010, Salgado, Souza, Sandall, & Diniz, 2017).
Nos anos 1990, pesquisas que visavam a criação de novas estratégias com vistas à
redução da mortalidade materna evidenciaram a influência dos determinantes sociais como o
papel da educação, renda, local de nascimento e grau de opressão do qual a mulher está sujeita
na sociedade. Diante desses dados, a mortalidade materna se tornou um indicador de
desenvolvimento social proposto pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), monitorado
dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) nos anos 2000 a 2015 (Souza &
Souza, 2015).
Atualmente, o cenário obstétrico, no Brasil, destaca-se pelo grande número de
cesarianas desnecessárias, por elevadas taxas de morbimortalidade materna e near miss, pelo
uso indiscriminado de intervenções no parto vaginal e pela inobservância de direitos básicos
das mulheres o que configuram pontos críticos da assistência e que têm promovido diversos
debates (Salgado, 2017).
Países desenvolvidos têm taxa de mortalidade materna em torno de 12 óbitos por 100
mil nascidos vivos e os países em desenvolvimento, 239 óbitos maternos por 100 mil nascidos
vivos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera aceitável até 20 óbitos por 100 mil
nascidos vivos (Martins, & Silva, 2018).
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Em 2015, foram estimados 303 mil óbitos maternos e 2,7 milhões de óbitos neonatais
no mundo. Embora, os números apresentados sejam altos, houve uma redução da mortalidade
materna, comparado aos anos anteriores, com isso, tem sido dada maior ênfase às morbidades
na avaliação da saúde materna. Há uma estimativa de que a cada óbito materno, cerca de 20 a
30 mulheres apresentam morbidade materna (Moura, Alencar, Silva, & Almeida, 2018).
No município de São Paulo, em 2014, a mortalidade materna foi de 46,25 óbitos por
100 mil nascidos vivos (NV) e a neonatal foi de 7,3 por mil NV. Há tendência no declínio da
mortalidade materna e neonatal no município, com valores inferiores à média nacional (62 e
7,8 respectivamente), todavia, superiores às médias de países de alta renda (Moura et al., 2018).
No cenário internacional, é crescente a preocupação pela garantia de uma assistência
segura e livre de danos, principalmente, sobre os danos evitáveis, o que constitui uma prioridade
para melhorar os desfechos maternos e neonatais no cenário global (Salgado, Souza, Sandall,
& Diniz, 2017).
A Classificação Internacional para a Segurança do Paciente (CISP) compreende vários
conceitos que proporcionam uma estrutura para organizar a informação para inúmeras
finalidades, como a coleta sistemática de dados sobre segurança do paciente e eventos adversos,
realizar análise estatística, fundamentar estudos descritivos e de avaliação e permitir o
monitoramento de serviços em longo prazo (Melo, 2015).
Visando reverter esse quadro, a OMS, na perspectiva do programa mundial de segurança
do paciente, iniciou em 2008, a elaboração do Safe Childbirth Checklist Programme
objetivando melhorar a qualidade da assistência e auxiliar trabalhadores da saúde na redução
de eventos adversos perinatais, fazendo uso de um checklist que envolve as melhores evidências
científicas para redução da morbimortalidade materna e neonatal (World Health Organization,
2016).
Considerando a relevância do contexto apresentado, a proposta de estudo desta pesquisa
foi elaborar e avaliar o protocolo Termômetro de Segurança na Maternidade (TSM) em um
Hospital Universitário no formato de Procedimento Operacional Padrão (POP). A justificativa
para a escolha do local de pesquisa ocorreu em virtude de a unidade de obstetrícia não dispor
de uma padronização e ou protocolo que avalie os danos específicos do cuidado prestado às
mulheres e recém-nascidos, além do desejo de colaborar para promover uma assistência
perinatal mais segura.
A validação de um instrumento é a etapa fundamental que precede sua utilização, ela
deve ser realizada por meio da análise de especialistas, possibilitando ao pesquisador um
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feedback construtivo sobre a qualidade da medida, assim como, oferecer propostas concretas
para aperfeiçoamento do conteúdo apresentado (Quaglio, 2018).
O TSM é uma ferramenta criada pelo National Health Service (NHS) da Inglaterra e foi
adaptada transculturalmente para o português do Brasil por Melo (2015). O instrumento
objetiva fornecer a prevalência instantânea dos danos (eventos adversos) e identificar pacientes
que mesmo suscetíveis, não tenham sido acometido aos mesmos, ou sofreram um ou mais
danos, por meio de uma avaliação de cinco danos específicos do cuidado obstétrico: Trauma
Perineal e Incisão Cirúrgica Abdominal; Hemorragia Pós-Parto; Infecção; Bebê: escore de
Apgar, Transferência para Unidade de Terapia Neonatal e Percepção da Mulher sobre a
segurança da assistência recebida (Power et al., 2014 & Buckley, Cooney, Sills, & Sullivan,
2014).
De acordo com o NHS, é possível calcular indicadores de segurança relacionados à
assistência obstétrica e neonatal, por meio dos dados obtidos pela aplicação do Termômetro de
Segurança na Maternidade que permitem a interpretação da situação do serviço de saúde em
relação à “temperatura” dos danos. Os dados podem contribuir para condutas de resolução ou
minimizar os fatores causais, prevenindo a ocorrência de novos casos de eventos adversos
evitáveis (Melo, 2015).
No país, há escassez de instrumentos formais e objetivos para coleta de dados, em
pesquisas científicas de diversas áreas do conhecimento, por esse motivo, é cada vez mais
frequente o uso de instrumentos estrangeiros (Giusti & Befi-Lopes, 2008). A falta de
padronização dos procedimentos, assim como, a não utilização de metodologias que norteiam
a assistência pode gerar condutas diferentes entre profissionais, o que pode caracterizar
desorganização. Sendo assim, a padronização visa estabelecer diretrizes que contribuam para
melhorar a qualidade dos atendimentos específicos, dos processos e dos resultados (Monteschio
& Agnolo, 2017).
Enfatizamos que os protocolos são ferramentas essenciais que o gestor e a equipe
assistencial utilizam para solucionar problemas. Suas normas são de ordem técnica,
organizacional e política. Devem ser embasados por estudos validados e pautados pelas
melhores evidências científicas. Destacamos, também, que estudos têm demonstrado um maior
número de pesquisas sobre os protocolos de atenção à saúde que, quando comparados aos de
organização de serviços, possuem como um dos objetivos principais a padronização das práticas
na assistência (Monteschio & Agnolo, 2017).
Portanto o uso de protocolos como o Procedimento Operacional Padrão auxilia na
sequência e padronização de condutas a serem tomadas, o que facilita as decisões dos
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profissionais para que se estabeleçam parâmetros que permitam o estudo de casos, definições
de tratamentos, etc., possibilitando a sistematização da assistência (Dainesi & Nunes, 2007, &
Pereira et al., 2017).
De acordo com Salgado (2017), para a realidade obstétrica brasileira, o TSM pode ser
uma importante ferramenta de monitoramento da qualidade da assistência oferecida para as
mulheres e seus bebês, contribuindo para a mudança de cultura, pois permite às equipes da
maternidade ter a percepção sobre o cuidado prestado (Salgado, 2017).
No Brasil, são necessárias iniciativas que colaborem para a cultura de Segurança do
Paciente na assistência obstétrica, pois há escassez de dados sobre segurança e qualidade da
assistência nesta área. Por esta razão, este estudo almeja contribuir para que esses aspectos
sejam minimizados por meio do processo de elaboração e avaliação do Procedimento
Operacional Padrão para a aplicação do instrumento TSM em uma unidade obstétrica de alto
risco em um hospital universitário público de grande porte no município de São Paulo, de modo
a contribuir para a governança clínica, melhoria das questões relacionadas à Segurança do
Paciente na Obstetrícia, elaboração de indicadores, gestão de riscos, redução de custos,
melhoria da qualidade e resultados da assistência prestada na unidade no qual o estudo será
aplicado.

1.1

PROBLEMA DE PESQUISA

A ocorrência de eventos adversos (EA) representa um grave prejuízo financeiro. Nos
Estados Unidos (EUA), por exemplo, os custos anuais provocados por EA estão estimados em
17 a 29 bilhões de dólares por ano (Mendes, Travassos, Martins, & Noronha, 2005a).
Atualmente, a redução da morbimortalidade por diversas doenças contrasta com os riscos
elevados inerentes a esses sistemas complexos, com demandas crescentes e investimentos
insuficientes (Reis, Martins, & Laguardia, 2013a).
Por conseguinte, no Brasil, em um estudo realizado por Reis et al. (2013), a avaliação
da incidência de EA em hospitais foi estimada em 7,6%, desse total de EA, 67% foram
classificados como evitáveis. Os eventos mais frequentes foram relacionados à cirurgia, seguido
por aqueles associados a procedimentos clínicos. O fato da estimativa da proporção de EA
evitáveis no Brasil ser mais elevada, pode sugerir que o problema seja mais frequente em países
em fase de desenvolvimento ou transição, quando comparado a países desenvolvidos.
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Enfatizamos que erro ou incidente pode ser definido como evento ou circunstância que
poderia ter resultado ou resultar em danos desnecessários ao paciente podendo ser atos
intencionais ou não intencionais. Apesar de todos os avanços no contexto da segurança, o erro
humano é um dos fatos que tem se destacado e os que envolvem profissionais de saúde em
hospitais têm sido muitas vezes evidenciados por meio da imprensa e mídia causando pressão
social. O número crescente de casos documentados de EA no cuidado em saúde tem provocado
amplo debate e reflexões acerca da temática segurança do paciente no cenário internacional
(Duarte, Stipp, da Silva, & de Oliveira, 2015).
O tema relacionado à segurança em maternidade no Brasil tem sido amplamente
discutido nos últimos anos. Um dos principais motivos que suscita o debate é o uso excessivo
de intervenções, como altas taxas de cesáreas, uso indiscriminado de episiotomia, separação da
mãe e do bebê após o parto, o desrespeito e maus tratos às mulheres nas unidades de saúde
durante o processo de parturição que tem sido relatado com frequência (Salgado, Souza,
Sandall, & Diniz, 2017). Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram a
gravidade e os impactos negativos dos eventos adversos na assistência obstétrica. De acordo
com a OMS, por ano, ocorrem aproximadamente 130 milhões de nascimentos, dos quais cerca
de 287.000 resultam em mortes maternas, um milhão de natimortos e mais três milhões de
mortes nos 28 primeiros dias de vida, período neonatal (World Health Organization, 2016).
É considerada mortalidade materna todo óbito ocorrido durante uma gestação ou até 42
dias após o seu término (Martins & Silva, 2018). De acordo com números recentes do sistema
de informação sobre mortalidade, houve uma redução nesses índices. De janeiro a setembro de
2011, foram registrados 1.038 mortes, representando uma redução de 21% comparado ao
mesmo período de 2010, em que ocorreram 1.317 óbitos, embora o decréscimo tenha sido
considerável, o número está muito longe do que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS)
dentro das Metas do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de 35 óbitos para cada
grupo de 100 mil nascidos vivos. No mundo, meio milhão de mulheres morrem por ano por
complicações provenientes da gravidez, parto e puerpério e mais de 50 milhões sofrem por
enfermidades ou incapacidades relacionadas à gestação (Maia et al., 2014).
A literatura descreve que 95% dos óbitos maternos no mundo poderiam ser evitados se
os serviços de saúde garantissem uma assistência obstétrica segura e respeitosa. A mensuração
desses óbitos é considerado um importante indicador que permite avaliar o desenvolvimento da
saúde em determinadas regiões ou países (Martins & Silva, 2018).
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No Brasil, ainda há níveis elevados de mortalidade neonatal que apontam para a
necessidade de melhor compreensão do papel da assistência no processo de determinação da
saúde e da morbimortalidade neonatal. A iniciativa para redução da mortalidade infantil e fetal
é uma importante estratégia para a compreensão das circunstâncias de ocorrência dos óbitos,
identificação de fatores de risco e para a definição das políticas de saúde dirigidas à sua redução
(Borba, Neves, Arrué, Silveira, & Zamberlan, 2014).
A partir da “Conferência sobre Tecnologia Apropriada ao Parto” realizada em 1985, a
OMS estabeleceu a taxa aceitável para cesarianas no mundo que deve ser entre 10-15% e que
permanece até os dias atuais (Patah & Malik, 2011). Sendo assim, a alta incidência de cesarianas
no país é um problema relevante cujo uso sem indicação pode causar complicações
significativas e às vezes permanentes, assim como, sequelas ou morte, principalmente em locais
sem infraestrutura e/ou capacidade de realizar cirurgias de forma segura e de tratar
complicações pós-operatórias. Idealmente, uma cesárea deveria ser realizada apenas quando
necessária do ponto de vista médico (Betran, Torloni, Zhang, & Gülmezoglu, 2015).
No Brasil, não há uma padronização de indicadores de segurança relacionados à
assistência obstétrica nos serviços de saúde e algumas pesquisas e iniciativas governamentais
apontam para tal necessidade nos três níveis de atenção em saúde. Os órgãos reguladores de
saúde devem incentivar, fiscalizar e regular o uso sistemático desses indicadores pelos serviços,
haja vista a importância de se conhecer a realidade sobre os problemas relacionados à segurança
e à qualidade da assistência obstétrica no país (Melo, 2015).
O conceito atual de segurança do paciente aponta como principais fatores responsáveis
pela ocorrência de EA as deficiências do sistema de prestação de cuidados de saúde, em sua
concepção, organização e funcionamento, em vez de responsabilizar os profissionais ou
produtos de modo isolado (Reis et al., 2013a). O que tem sido observado é uma falha no
processo de assistência pela existência de um ciclo vicioso que precisa ser rompido para que os
processos sejam revistos e novas estratégias sejam implementadas para permitir melhoria na
comunicação relacionada aos eventos adversos e a garantia de cuidado seguro ao paciente
(Oliveira et al., 2014).
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1.1.1 Questão de Pesquisa

Este estudo pauta-se na seguinte questão: como o Protocolo Termômetro de Segurança
na Maternidade pode contribuir para a gestão de indicadores e da qualidade da assistência
obstétrica prestada na unidade de internação estudada?

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Geral

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o Protocolo Termômetro de Segurança na
Maternidade no formato de Procedimento Operacional Padrão em unidade obstétrica de alto
risco de um hospital universitário público no município de São Paulo-SP.

1.2.2 Específicos

Com o intuito de organizar a pesquisa elencamos os seguintes objetivos específicos:
Elaborar o Procedimento Operacional Padrão para aplicação do instrumento
Termômetro de Segurança na Maternidade de acordo com modelo traduzido transculturalmente
por Melo (2015);
Avaliar a percepção das enfermeiras obstetras da unidade de estudo em relação ao
Procedimento Operacional Padrão Termômetro de Segurança na Maternidade;
Produzir dados para cálculo de indicadores de segurança da assistência obstétrica e
neonatal a partir da aplicação do Protocolo Termômetro de Segurança na Maternidade;
Realizar diagnóstico de danos e resultados assistenciais para planejamento e execução
de ações relacionadas à segurança do paciente na maternidade da instituição de estudo.

1.3

JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA

É fato que os eventos adversos clínicos ocorrem durante a prestação da assistência em
saúde, causando danos físicos e psicológicos a um ou mais pacientes, suas famílias,
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profissionais, comunidade e instituições, assim como, que um dos principais fatores que
diferencia as organizações é a sua cultura de segurança. Quando o evento é gerenciado
imediatamente à ocorrência e o modo como os indivíduos envolvidos participam desse processo
determinam os resultados. Por conseguinte, as organizações que priorizam de forma equilibrada
as necessidades do paciente e da família, ao longo do tempo, trazem empatia, apoio, resolução,
aprendizado e melhoria. Os riscos de não responder a esses EA de maneira oportuna e eficaz
são significativos e incluem perda de confiança, ausência de cura, falta de aprendizado e de
melhoria (Conway, Federico, Stewart, & Campbell, 2011).
As instituições de saúde devem monitorar e medir a qualidade de seus serviços, todavia,
o processo de mensuração da qualidade é complexo e não há um consenso sobre a melhor forma
de fazê-lo. Os resultados clínicos e os principais dados do processo de interesse das
organizações devem ser mensurados, de forma organizada e padronizada a fim de que
possibilitem o benchmarking e, também, a interpretação a partir de uma visão global da
qualidade. Além disso, devem refletir a experiência do paciente, integrado aos resultados do
processo por meio de indicadores de qualidade que expressem as tendências e resultados
adversos para a organização, colaboradores, pacientes, facilitando estratégias para melhoria da
qualidade da assistência prestada de forma pontual (Collins & Draycott, 2015a).
A utilização de boletins de notificação de EA, com o intuito de promover a sua
identificação, permite a construção de um banco de dados sobre os riscos e as situaçõesproblema, melhora o gerenciamento do processo assistencial e possibilita a realização de
mudanças necessárias e/ou oportunas o que favorece a comunicação entre a enfermagem e os
demais membros das equipes na assistência prestada (Oliveira et al., 2014).
A Atenção Obstétrica e Neonatal têm peculiaridades próprias que precisam ser
consideradas em sua organização, estruturação e oferta. Algumas são intrínsecas ao processo
reprodutivo, por este motivo são necessárias iniciativas de segurança específicas, pois existe
uma escassez de dados de segurança e qualidade da assistência nesta área (Melo, 2015).
Ressaltamos, também, que os índices de mortalidade perinatal e neonatal são
indicadores sensíveis da adequação da assistência obstétrica e neonatal e do impacto dos
programas de intervenção (Borba et al., 2014). Portanto torna-se imprescindível o
monitoramento desses dados. É nesse ínterim que se insere a proposta do instrumento TSM
cujo objetivo é mensurar o cuidado na maternidade em cinco áreas importantes: trauma perineal
e abdominal; hemorragia pós-parto; infecção materna; índice de Apgar inferior a 7 no quinto
minuto de vida; admissão do recém-nascido a termo em unidade de terapia neonatal (UTIN); e
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a percepção de segurança das mulheres em relação à assistência recebida (Salgado, Souza,
Sandall, & Diniz, 2017).
A grande inovação do TSM ocorre pelo fato de mensurar os indicadores da assistência
obstétrica, evidenciando os danos causados pelo cuidado prestado lançando luz sobre as
morbidades frequentemente ignoradas ou normalizadas como inevitáveis, permitindo que os
profissionais e equipes conheçam a prevalência delas de modo a provocar reflexão e mudança
no contexto de trabalho (Melo, 2015).
O uso do instrumento TSM possibilita coletar um conjunto padrão relevante de
indicadores de qualidade, a partir de dados obtidos rotineiramente de uma maneira que pode
facilitar o processo contínuo de melhoria da qualidade da assistência prestada (Collins &
Draycott, 2015a).

1.4

ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No capítulo 1, intitulado de
Introdução apresentamos uma breve contextualização da proposta do trabalho, em que foram
elencados: 1.1 Problema de Pesquisa; 1.1.1 Questão de Pesquisa; 1.2 Objetivos; e 1.3
Justificativa para Estudo do Tema.
O capítulo 2 expõe o Referencial Teórico utilizado e foi dividido em três polos: 2.1
Validação de Tecnologias e Protocolos; 2.2 Segurança do Paciente; 2.3 Segurança do Paciente
em Obstetrícia.
No capítulo 3: Método e Técnica de Pesquisa, são detalhados os procedimentos
metodológicos utilizados durante a pesquisa com ênfase para o seu desenvolvimento que
ocorreu em duas fases distintas: a primeira foi a elaboração e validação do Protocolo
Termômetro de Segurança na Maternidade no formato de Procedimento Operacional Padrão e
a segunda consistiu na aplicação do instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade de
acordo com o Procedimento Operacional Padrão elaborado para esse fim.
Os resultados obtidos nas duas etapas da pesquisa são analisados sob a ótica da literatura
pertinente no capítulo 4.
No capítulo 5: Conclusões são sistematizadas as principais contribuições desta pesquisa
embasadas pela teoria correlata e recomendações.
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2

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO

VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS E PROTOCOLOS

Todo processo de trabalho em saúde é permeado pela tecnologia que é um processo
constituído por um conjunto de ações concretas e abstratas para um fim específico e podem ser
divididas em leve, leve-dura e dura. A tecnologia leve refere-se às relações, acolhimento, já a
leve-dura relaciona-se aos saberes estruturados e a dura envolve equipamentos tecnológicos,
como máquinas e normas (Oliveira, Almeida, & Pagliuca, 2009).
A complexidade dos serviços de saúde e a incorporação de tecnologias elaboradas têm
sido atribuídas aos riscos adicionais na prestação do cuidado. Todavia estratégias simples e
efetivas podem prevenir e reduzir riscos e danos nestes serviços, por meio do seguimento de
protocolos específicos, associadas às barreiras de segurança nos sistemas e à educação
permanente (Oliveira et al., 2014).
Os riscos relacionados à ocorrência de EA na prestação de cuidados em saúde incluem
avanço tecnológico com deficiente aperfeiçoamento dos recursos humanos, desmotivação,
falha na aplicação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), delegação de
cuidados sem supervisão adequada e sobrecarga de trabalho (Brandão, Brito, & Barros, 2018).
Nas últimas décadas, a melhoria da atenção prestada pelos mais diversos sistemas de
saúde tem sido objeto de estudo e desde 1990, o Reino Unido e os principais países da
comunidade britânica têm realizado mudanças significativas no atendimento aos seus usuários,
por meio da utilização de melhores processos de qualidade e gerenciamento organizacional,
desse modo com a governança clínica, as organizações tem buscado continuamente a qualidade
dos seus serviços para assim garantir elevados padrões de atendimento em um ambiente de
excelência e cuidados clínicos (Vecina Neto & Malik, 2016).
O conceito governança, no contexto de saúde, aplica-se, especialmente, nas discussões
sobre boas práticas de gestão para a melhoria do cuidado prestado aos indivíduos e às
coletividades, e um dos seus princípios é a participação e o envolvimento dos profissionais nos
processos de gestão e tomada de decisão nas organizações e nos serviços de saúde. Nessa
perspectiva, os autores destacam pesquisas e reflexões que têm ampliado a participação dos
enfermeiros nos processos de governança em saúde como coordenadores do cuidado que
defendem uma assistência mais segura e de qualidade aos pacientes (Santos et al., 2013).
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Ressaltamos que a governança clínica é sistematizada com base em seis pilares de ações:
gestão de riscos; transparência; pesquisa e desenvolvimento; efetividade clínica; auditoria
clínica; e educação e treinamento que devem ser direcionados para melhorar a padronização da
prática clínica (Vecina Neto & Malik, 2016).
Dentre os pilares apresentados, a gestão de riscos é um elemento essencial da boa
governança assistencial e requer o estabelecimento de uma infraestrutura assistencial, métodos
gerenciais que garantam o melhor uso da infraestrutura, gestores e lideranças comprometidos
em promover uma cultura organizacional de segurança (Couto et al., 2017).
Segundo Oliveira et al. (2009), o enfermeiro tem um papel fundamental de educador no
contexto de saúde e na elaboração e implementação de estratégias como forma de dinamizar a
assistência em saúde. Visto que, o desenvolvimento de estratégias para a segurança do paciente,
no Brasil, depende de inúmeros fatores tais como: o conhecimento e o cumprimento de uma
série de normas e regulamentos que regem o funcionamento dos estabelecimentos de saúde;
requer condição básica para que possam avançar na elaboração de planos locais que visam à
qualidade e à segurança do paciente, com ações monitoradas por indicadores, geridos por uma
instância responsável e norteada por uma política de estímulo à utilização rotineira de
protocolos; e diretrizes clínicas (MS et al., 2014).
Na Inglaterra, a National Health Service Litigation Authoritary (NHSLA) publicou um
estudo de acordo com mais de 500 reclamações da assistência em maternidades no país, no
período de 2000 a 2009, em que o custo estimado foi de £ 3,1bilhões, representando um
acréscimo de £ 600 para cada criança nascida naquela década, e de £ 700 para cada bebê na
década atual. Esses fatores acrescidos a escândalos no setor de saúde, mobilizaram organizações
de saúde a reivindicar por melhorias, desenvolvimento e implementação de novos sistemas com
o propósito de monitorar e mensurar a qualidade dos serviços em maternidades, para isso, o
governo no Reino Unido exigiu relatórios regulares de indicadores de qualidade de cuidados de
saúde (Collins & Draycott, 2015b).
De acordo com Leape et al. (2009), experiências de outras organizações comprovam
que o conceito de segurança é complexo e não depende apenas de medidas práticas e regras,
tampouco de quaisquer métodos específicos de melhoria, requer uma grande mudança de
cultura e, para isso, torna-se necessário que as organizações de saúde em todo o mundo
alcancem uma cultura de confiança, transparência e disciplina.
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Um outro aspecto que é importante ressaltar é sobre a preocupação com a qualidade que
é inerente ao ser humano desde o seu processo de evolução em diversos contextos e formas de
esforços contra a imperfeição de acordo com as circunstâncias do momento. Os conceitos de
gerência de qualidade foram desenvolvidos no contexto industrial por pensadores norteamericanos e obtiveram o seu ápice no período pós-guerra no Japão, em que o teórico Deming
propôs um método para atingir a qualidade (D’Innocenzo, Adami, & Cunha, 2006).
Pensadores como Crosby, Deming, Juran, Ishikawa e Tagushi desenvolveram modelos
e concepções que abordavam o processo de melhoria contínua por meio de elaboração de
métodos e técnicas com a proposta de manter e melhorar a qualidade da produção e serviços
(D’Innocenzo et al., 2006).
Há décadas a qualidade tem sido foco na atenção do cuidado em saúde. Compreender a
magnitude dos danos ocasionados pelo descaso ou negligência desse atributo possibilita a
reflexão e a discussão a respeito dos componentes ou elementos intervenientes na qualidade e
segurança no setor de saúde (Tase, 2015). Enfatizamos que a qualidade, neste setor, é definida
como um conjunto de atributos que incluem nível de excelência profissional, uso eficiente de
recursos, risco mínimo, alto grau de satisfação por parte dos usuários e os valores sociais
existentes. Nas últimas décadas, o conceito de qualidade modificou-se incorporando novos
parâmetros, podendo ser genérico ou específico, o que torna a busca pela qualidade uma
atividade constante nas diferentes formas de produzir bens e serviços (Teixeira, Camargo,
Tronchin, & Melleiro, 2006).
Tronchin et al. (2010) entendem que a qualidade deve permear as políticas e metas
organizacionais direcionadas à assistência baseada nos pressupostos de segurança e satisfação
dos serviços de saúde e dos trabalhadores da área. Portanto, a qualidade nas instituições de
saúde é um atributo imprescindível que os gestores e os trabalhadores têm se preocupado em
explicitar o seu significado com medidas que englobam ações, políticas e programas de
qualidade atrelada a um monitoramento contínuo que viabilize a oferta de produtos e serviços
com maior uniformidade, com redução das não conformidades, menores custos, ausência de
desperdício e retrabalho com vistas a atender às demandas dos usuários que estão cada vez mais
conscientes dos seus direitos como cidadãos e exigentes como consumidores (Tase, 2015).
Sobre a gestão da qualidade em enfermagem, a especialidade dispõe de diversos
instrumentos que podem ser classificados em internos como exemplo é possível citar as
comissões de Avaliação Interna da Qualidade, de Auditoria de Enfermagem, de Prevenção e
Controle de Infecções Hospitalares, de Ética em Pesquisa, de Gerenciamento de Riscos, de
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Prevenção Interna de Acidentes e os Serviços de Educação Continuada, de Atendimento ao
Cliente; e externos, há o Programa de Acreditação Hospitalar, que é preconizado por órgãos
governamentais e que foi desenvolvido para incentivar o aprimoramento da assistência
hospitalar e melhorar a gestão das instituições hospitalares, considerada uma prática relevante
para o gerenciamento da qualidade e que vem sendo, gradativamente, empregada nas
instituições de saúde (Teixeira et al., 2006 & Ministério da Saúde, 2002).
A padronização dos procedimentos tem sido uma ferramenta gerencial muito utilizada
pela enfermagem por apoiar a tomada de decisão do enfermeiro e possibilitar correções das não
conformidades identificadas e por permitir que os profissionais prestem o cuidado ao paciente
de modo uniforme com rigor técnico-científico, contribuindo para dirimir as distorções
adquiridas na prática, possuindo também finalidade educativa. E ainda, o uso de protocolos está
relacionado com maior grau de segurança na realização dos procedimentos pela equipe de
enfermagem e maior satisfação tanto para o profissional, quanto para o paciente em relação à
assistência (Sales et al, 2018).
Os Procedimentos Operacionais Padrão detalham instruções para a realização de tarefas
de modo a assegurar a qualidade de todo o procedimento, a fim de obter resultados com uma
maior confiabilidade e fazendo com que funções específicas sejam executados de maneira
uniforme (Barbosa, Mauro, Cristóvão, & Mangione, 2011).
Ao elaborar um POP, alguns critérios devem ser considerados em seu formato como
cabeçalho contendo o tipo do documento, título, código, logotipo da empresa ou instituição,
área responsável, encarregados pela elaboração, aprovação e autorização; objetivos,
abrangência ou aplicabilidade; responsabilidades, abreviações e definições; descrição dos
procedimentos, referências e anexos; paginação, versão e número da última revisão podem estar
no rodapé. E o protocolo, independente do formato, seja em papel ou eletrônico, deve ser
controlado e limitado aos seus usuários e eventuais revisões e atualizações devem ser
devidamente aprovadas antes da implementação (Soligo et al., 2015 & Quaglio, 2018).
De acordo com Quaglio (2018), o modo com que as equipes aderem aos uso do POP
correlaciona-se com fatores como familiarização com os conceitos e conteúdos dos protocolos,
além do amadurecimento enquanto grupo de trabalho e ainda ressalta que há particularidades
em cada setor que devem ser consideradas e respeitadas, o que pode implicar na adequação
durante o processo de elaboração dos procedimentos que contemplem as especificidades de
cada realidade.
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Em contraponto, Oliveira, Carvalho, & Rossi (2015) abordam sobre a subutilização
dessas ferramentas na assistência, pela falta de sistematização, de participação na elaboração
do seu conteúdo, falta de atualização e valorização por parte dos profissionais e a insatisfação
gerada pela limitação da criatividade e autonomia. Nesse contexto, os autores recomendam que
tais princípios sejam elaborados com a participação de quem os executa ou deles se beneficia o
que contribuirá para a efetividade no cumprimento de um programa estabelecido.
Por conseguinte, é imprescindível o uso de procedimentos que garantam indicadores
confiáveis, principalmente na coleta de dados, para que a qualidade da pesquisa seja alcançada.
Na área de Ciências Socias, o conceito de validade deve ser aplicado em todas as medidas,
como em questionários, avaliação de instrumentos usados na clínica como entrevistas, entre
outros, sendo importantes ferramentas que exercem grande influência nas decisões sobre o
cuidado, tratamento e/ou intervenções e na formulação de programas de saúde e de políticas
institucionais (Alexandre & Coluci, 2011; Medeiros et al., 2015; & Coluci et al., 2015).
Destacamos que a área de pesquisa sobre a segurança do paciente é relativamente
recente e ainda existem questões importantes sobre a validade dos métodos empregados na
mensuração de eventos adversos (Marchon et al., 2014). Ela avalia a capacidade de um
instrumento medir com precisão o fenômeno a ser estudado. Em termos gerais, considera-se
um instrumento válido quando ele avalia realmente seu objetivo. As técnicas mais conhecidas
para realizar o processo de validação são: validade de aparência, validade de critérios, validade
de constructo e validade de conteúdo (Alexandre & Coluci, 2011, Bellucci Júnior & Matsuda,
2012).
Para Stein (2013), devido à existência de inúmeros instrumentos de avaliação
estrangeiros, é importante que os mesmos sejam submetidos ao processo de validação para
evitar a ocorrência de viés de aferição, considerando os conceitos existentes na literatura,
fatores culturais, estudos epidemiológicos, clínicos e também é necessário valorizar a
colaboração interdisciplinar, os métodos de coleta de dados e a aplicação de um estudo piloto
contemplando todas as fases da pesquisa.
Em 2010, no Reino Unido, a Inglaterra iniciou o programa nacional Quality Innovation
Productivity and Prevention (QIPP), como proposta para atender às reivindicações geradas
acerca dos danos evitáveis e com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e reduzir
seu custo. O programa foi desenvolvido em resposta a preocupações sobre danos evitáveis.
Mais de 10% dos pacientes da população geral foram prejudicados pelos cuidados e, muitas
vezes, esses pacientes e suas famílias relataram experiências negativas e eventos adversos sobre
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seu bem-estar físico, mental e social, e aos altos custos gerados por esses danos iatrogênicos. A
proposta inicial foi para redução dos quatro principais grandes danos: lesões por pressão,
quedas, infecções do trato urinário, em pacientes com um cateter e tromboembolismo venoso
(Salgado, Souza, Sandall, Diniz, et al., 2017).
Como estratégia, o NHS da Inglaterra introduziu a ferramenta Termômetro de
Segurança, criada com proposta de fornecer a prevalência instantânea dos danos e identificar
os pacientes que percorrem o sistema de saúde livre de danos, ou sofreram um ou mais danos
(Melo, 2015). O programa oferece incentivo financeiro às instituições de saúde do NHS que
mensuram os danos comuns usando o instrumento (Buckley et al., 2014).
Após o lançamento nacional dos grupos de especialistas em termômetros de segurança
e equipes de linha de frente, identificou-se que a metodologia poderia ser pertinente a outras
questões adicionais sobre segurança do paciente, uma vez que possuem definições clínicas
válidas, considerado eficiente e que pode ser utilizado na realidade na qual o paciente está
inserido e por possibilitar acesso imediato aos dados ao longo do tempo, mensurando os danos
sofridos pelo paciente, independentemente de ser evitável ou não, permitindo uma medida
composta de cuidado livre de danos. Partindo dessa premissa, foram desenvolvidos quatro
modelos de termômetro de segurança, sendo eles para maternidade, saúde mental, crianças e
jovens e para medicação (Rostami et al., 2016).
O Termômetro de Segurança na Maternidade é um instrumento de identificação de
dados que permite, de acordo com as orientações do NHS, calcular indicadores que fornecem
aos serviços de saúde taxas e proporções de eventos adversos relacionados à assistência
obstétrica (Melo, 2015). O TSM possibilita avaliar e nomear situações que por décadas foram
consideradas inerentes ou inevitáveis ao nascimento: cesáreas desnecessárias, episiotomia,
separação da mãe-bebê ao nascer e comportamentos tidos como abusivos e desrespeitosos
avaliados pelas mulheres na assistência recebida (Salgado et al., 2017).
Melo (2015), em sua tese de doutoramento, realizou a adaptação transcultural do
instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade (Maternity Safety Thermometer), para
o português do Brasil, conforme figura 1:
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Figura 1
Instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade
LOCAL E TIPO DE PARTO
Local de Pesquisa
 Comunidade  Hospital  Centro de parto normal
Data da Pesquisa
___/___/_____
Cor da Pele
 Branca  Preta  Parda  Amarela  Indígena  Não declarada
Fala Português
 Sim
Não
Idade
 19 anos ou menos  20-34 anos  35-39 anos  40 ou mais
Idade Gestacional
 Menos de 25 sem.  25-36 sem.  37-42 sem.  mais de 42 sem.
(Semanas Completas)
 a paridade deve ser igual ou maior a 1
Gestação
 Única
 Múltipla
Índice de Massa
 18.5 ou menos  18.6-24.9  25–29.9  30-34.9
Corporal
 35–39.9  40 ou mais
Onde ela teve o
 Centro Obstétrico  Centro de Parto Normal intra-hospitalar ou peri
bebê?
hospitalar  Casa de Parto  Em Casa  Outro________________
Data de nascimento
 Normal  Vácuo extrator  Fórceps  Falha Instrumental (tentativa
do bebê
frustrada de vácuo extrator ou fórceps)  Cesariana  Admissão da
___/___/____
mulher em Unidade Semi-intensiva UTI/UTI Cardíaca após o parto
Informações do Parto
(marque todas as opções
que se
aplicam)
TRAUMA PERINEAL INCISÃO CIRÚRGICA ABDOMINAL
A mulher teve trauma
 Laceração de 1º grau
perineal e/ou incisão
cirúrgica abdominal?
 Laceração de 2º grau
 Não

 Sim

 Laceração de 3º grau
 Laceração de 4º grau
 Episiotomia

(marque todas as opções que se aplicar).
 Cesariana
HEMORRAGIA PÓS-PARTO
Qual foi a perda
 499ml ou menos  500 - 999ml  1000 - 1999ml  2000ml ou mais
sanguínea estimada?
 Sem registro
Desde o parto a mulher
 Teve algum episódio de lipotimia ou desmaio?
teve: (marque todas as
 Teve alguma vez a medida da Hb (hemoglobina) foi inferior à 7,0g%?
opções que se aplicam)
 Recebeu transfusão de sangue?
 Recebeu ferro intravenoso?
 Nenhuma das alternativas
INFECÇÃO
A mulher teve algumas
 Infecção do trato urinário
das seguintes infecções
 Infecção na incisão da cesariana
desde o início do
 Cirúrgica abdominal
trabalho de parto até 10
 Mastite
dias pós-parto?
Infecção Uterina
(até o momento da
 Infecção no trauma perineal
entrevista)
 Não
 Sim
 Outro(a)_________________________
(Marque todas as opções que se aplicar).
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BEBÊ
O bebê teve escore de
 Sim
 Não
Apgar menor ou igual a
6 no 5º minuto após o
nascimento?
O bebê precisou ser
 Não
transferido/admitido em  Sim – previsto
Unidade de Cuidado
 Sim – imprevisto
Intermediário
Neonatal/Unidade
Neonatal/UTI Neonatal?
PERCEPÇÃO DA MULHER SOBRE SEGURANÇA - PERGUNTAR À MULHER
Alguma vez você foi separada do seu bebê, exceto se
 Sim
 Não
ele foi internado em uma Unidade Neonatal para
receber o tratamento necessário?
Você foi deixada sozinha pelos médicos enfermeiras
 Sim
 Não
obstétricas/obstetrizes em algum momento em que
estava se sentindo preocupada (durante o trabalho de
parto ou parto)?
Se você expressou preocupação sobre segurança
 Sim
 Não  Sem Preocupação
durante o trabalho de parto ou parto, você considera
que foi levada a sério?
Você gostaria de falar sobre alguma das perguntas
 Sim
 Não
anteriores com o médico/enfermeira
obstétrica/obstetriz ou outro profissional?
(Em caso afirmativo, por favor referencie
a mulher para um médico/ enfermeira
obstétrica/obstetriz para dar seguimento)
NOTAS OPCIONAIS

Fonte: Melo (2015)

A implementação deste instrumento corrobora para a identificação dos pontos de riscos
e fragilidades pertinentes à assistência e auxilia no processo de compreensão das causas e
fatores relacionados à ocorrência dos eventos adversos. Por conseguinte permite a criação de
uma base de dados para o acompanhamento mensal e anual dos indicadores de segurança do
paciente das instituições de saúde e, também, a elaboração de estratégias e programas de
segurança e qualidade da assistência de acordo com cada contexto (Melo, 2015).

2.2

SEGURANÇA DO PACIENTE

De acordo com a OMS, Segurança do Paciente é a redução do risco de danos
desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. Considerando
mínimo aceitável aquilo que é viável diante do conhecimento atual, dos recursos disponíveis e
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do contexto em que a assistência foi realizada mediante ao risco de não tratamento, ou outro
tratamento (Organização Mundial de Saúde, 2009).
A magnitude da ocorrência de eventos adversos ocasionados pelo cuidado de saúde,
tornou-se evidente com os resultados do estudo da prática médica de Harvard, em 1991
(Oliveira et al., 2014). E, em 2000, com a publicação de To Err is Human do Institute of
Medicine (IOM). Após a divulgação do relatório que teve um grande impacto nos EUA e no
mundo, com repercussão na mídia, tornou-se urgente a redução de eventos adversos devido à
constatação de que a ocorrência deles estava relacionada não apenas aos altos custos sociais e
econômicos, mas também, por implicarem em danos irreversíveis aos pacientes e suas famílias.
Esse fato provocou grande mobilização dos profissionais da saúde e do público em geral em
diversos países para as questões de segurança do paciente. O relatório estimou a ocorrência de
44 a 98 mil óbitos, nos EUA, decorrentes de EA (Kohn, Corrigan, & Donaldson, 2000).
Wachter (2013), com base na definição elaborada pelo Institute for Healthcare
Improvement (IHI), cita a classificação dos eventos adversos como lesão corporal não
intencional resultante ou promovida por cuidados médicos (incluindo a ausência de tratamento
médico indicado) que exige um acompanhamento adicional, tratamento ou hospitalização, ou
que resulta em óbito. Para o autor, os EA dividem-se em evitáveis e não evitáveis e o maior
impacto dos erros associados aos cuidados em saúde e dos EA recai sobre os pacientes e seus
familiares. De acordo com o mesmo estudo, realizado pelo IHI, foram definidos alguns módulos
de gatilhos (na assistência; de medicamentos; cirúrgicos, em cuidados intensivos; em
emergência e perinatais) que, possivelmente, possam sugerir desfecho gerados por EA (Costa
& Arrais, 2018).
Nos EUA, estima-se que cerca de 100 mil pessoas morram em hospitais a cada ano,
vítimas de EA. A alta incidência resulta em uma taxa de mortalidade, maior do que as atribuídas
aos pacientes com AIDS, câncer de mama ou atropelamento (Mendes, Travassos, Martins, &
Noronha, 2005b). Atualmente, a redução da morbimortalidade por diversas doenças contrasta
com os riscos elevados inerentes a esses sistemas complexos, com demandas ascendentes e
investimentos nem sempre suficientes (Reis et al., 2013a).
No Brasil, Mendes et al. (2009) realizaram um estudo retrospectivo, em uma amostra
randômica de 1.103 adultos de uma população de 27.350 internados, a incidência de eventos
adversos foi de 7,6% sendo 66,7% deles preveníveis. Na população estudada, 8,5% dos
pacientes evoluíram para óbito sendo que 34% estavam relacionados a EA e 26,6% às EA
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evitáveis. A mortalidade relacionada a evento adverso prevenível é de 2,3%. E os EA cirúrgicos
foram os mais frequentes 35,2%.
Em 2017, foi lançado o primeiro Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no
Brasil, que usou como base estudos nacionais que avaliaram a mortalidade nos pacientes com
os erros assistenciais, foi constatado que ocorreram de 170.778 a 432.301 óbitos no Brasil, no
ano de 2016, relacionados a condições adquiridas em ambiente hospitalar. E, de acordo com a
literatura internacional, houve a ocorrência de 103.292 óbitos no mesmo ano no país,
relacionados às condições adquiridas em contextos hospitalares. Com base em estudo de casos
controle analisados pelos autores, estimaram que 70% dos óbitos relacionados às condições
adquiridas foram determinados pelo evento, portanto, as condições adquiridas no hospital
determinaram 120.514 a 302.610 óbitos no Brasil em 2016 (Couto, Pedrosa, Roberto, &
Daibert, 2017).
Os principais fatores atribuídos aos danos advindos da assistência em saúde nos
hospitais brasileiros, são: precariedade dos serviços prestados, falta de dimensionamento
adequado de pessoal, carga horária excessiva e má remuneração dos profissionais.
Paralelamente, à complexidade dos serviços de saúde e à incorporação de tecnologias
elaboradas que também estão relacionados aos riscos adicionais na prestação do cuidado
(Oliveira et al., 2014).
O ambiente hospitalar apresenta inúmeros riscos à saúde dos pacientes podendo,
inclusive, agravar seu estado de saúde. Portanto é imprescindível que os profissionais de saúde
saibam identificar os riscos presentes em cada unidade de modo a garantir a segurança dos
pacientes, promover o restabelecimento de sua saúde, assim como, evitar ou minimizar as
intercorrências durante a internação. O cuidado é considerado a essência do trabalho da
enfermagem e deve ser realizado de modo a atender o paciente de maneira integral, segura e
livre de danos (Fassini & Hahn, 2012).
Em 1990, o psicólogo britânico James Reason propôs a teoria do Queijo Suíço, modelo
que tem como premissa a multifatorialidade dos erros, em que as fatias são comparadas com
barreiras de proteções de um sistema e os buracos são as falhas das barreiras e quando os
“buracos” se alinham, ocorre o erro, uma vez que as barreiras não foram eficientes para prevenilo (Reason, 2000).
De acordo com Reason (2000), em um sistema de alta tecnologia há muitas camadas
defensivas, nas quais a função é prevenir possíveis falhas e danos. As falhas na defesa podem
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ocorrer por erros ativos, caracterizados como difíceis de prever ou prevenir, por mais eficientes
que sejam as barreiras de defesa no sistema de saúde. Isso ocorre na execução da assistência
em saúde, ou seja, no contato direto entre profissionais de saúde e o paciente ou sistema. Há,
também, os erros latentes que ocorrem na fase de planejamento para a prestação da assistência
em saúde, em que decisões estratégicas podem ser potenciais agentes para ocorrência de
condições inseguras que podem permanecer inativas por muito tempo e ao contrário dos erros
ativos, podem ser identificados e corrigidos prevenindo eventos adversos.
Ainda nesta perspectiva, o problema do erro humano pode ser visto de duas maneiras: a
abordagem da pessoa e a abordagem do sistema, no qual, pessoa e sistema se aproximam. A
abordagem na pessoa é caracterizada pela culpabilização do indivíduo por falha como
esquecimento, falta de atenção ou fraqueza moral; já a abordagem do sistema está relacionada
à perspectiva das condições nas quais os indivíduos trabalham e tentam prevenir os erros ou
minimizar seus efeitos. O autor afirma que as organizações de alta confiabilidade compreendem
essas implicações na prática clínica e estão constantemente preocupadas com as possibilidades
de ocorrência de falhas (Reason, 2000).
Cassiani (2005) aborda a perspectiva atual de que as melhores organizações reconhecem
a falibilidade humana, em que erros são esperados, concluindo que mesmo que não seja possível
modificar a condição humana, é possível alterar as circunstâncias de trabalho em que as pessoas
estão inseridas. Enfatiza que, quando a origem do erro é atribuída ao indivíduo, isolam-se os
atos inseguros do contexto do sistema, incidindo em padrões recorrentes, geralmente presentes
em culturas organizacionais punitivas.
A análise das falhas deve fazer parte das rotinas dos rounds (reuniões
multidisciplinares), como um dos alicerces para a implementação de um sistema de segurança
(Lanzillotti, Seta, Andrade, & Mendes Junior, 2015). O conceito de segurança está
intrinsecamente relacionado à qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes, o que
implica na adoção de melhores práticas para prevenção e redução dos atos inseguros
relacionados à assistência em saúde e tem repercutido em um amplo debate mundial pelos
prestadores de serviço em saúde, entidades de classe e órgãos governamentais com o propósito
de criar estratégias para melhorar a segurança. Embora sejam inúmeros os esforços, os
resultados não têm sido efetivos (Tase, Lourenção, Bianchini, & Tronchin, 2013).
Wachter (2013) ressalta que, no início do movimento para a segurança do paciente, o
principal foco era mensurar e minimizar a incidência dos erros. Sob a perspectiva da tríade de
Donabedian (estrutura-processo-resultado), o autor caracteriza o dano como o “resultado” e os
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erros como o “processo”. Em consonância Collins & Draycott (2015b) abordam sobre medidas
de processo e de sistema, como, por exemplo, taxa de cesárea (processo) e tamanho de unidade
(sistema) são comumente utilizados para medir qualidade, pela facilidade e pela suposição
implícita de que os hospitais com melhor desempenho em processos terão melhores resultados.
Os autores reforçam que medidas de qualidade são muito utilizadas para o compartilhamento
de informações sobre cuidado, qualidade, desempenho do sistema de saúde, relatórios públicos,
incentivos de pagamentos, acreditação, manutenção da certificação e compra baseada em valor
(Gee & Winkler, 2013).
Um grupo de pesquisa americano demonstrou que, embora as medidas do processo
possam estar associadas a um resultado adverso, os hospitais que obtiveram melhor
desempenho nessas medidas, não tiveram as melhores taxas ajustadas ao risco de mortalidade
obstétrica (Draycott et al., 2010).
Há fragilidade das certificações que adotam apenas medidas de processo e não de
resultados e endossa que esses modelos de qualidade que utilizam a auto-certificação não
deveriam ser mais considerados satisfatórios, uma vez que a certificação baseadas apenas nos
critérios relacionados ao processo podem mascarar o atendimento clínico deficiente (Collins &
Draycott, 2015b).
Sales et al. (2018) destacam a necessidade de indicadores válidos, confiáveis e de fácil
reprodução para mensurar a estrutura e o processo por estarem relacionados diretamente aos
resultados da assistência prestada.
A partir da década de 2000, os EUA e vários países com configurações de sistemas de
saúde distintos, dos quais se destacam Inglaterra, Irlanda, Austrália, Canadá, Espanha, França,
Nova Zelândia e Suécia protagonizam iniciativas como a criação de institutos, associações e
organizações voltadas à questão da segurança do paciente (Reis, Martins, & Laguardia, 2013b).
Dois marcos importantes e que foram decisivos para o avanço das questões pertinentes
à Segurança do Paciente foram a criação da Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, em
2004, que permitiu a difusão do conhecimento e soluções encontradas por meio de programas
e iniciativas internacionais; e, em 2007, o lançamento do programa Nine Patient Safety
Solutions com o objetivo de reestruturar os processos de cuidado para prevenir e ou minimizar
os erros dos sistemas de saúde e os erros humanos inevitáveis (Tase et al., 2013).
Com base nos preceitos da OMS, por iniciativa da Organização Pan-Americana de
Saúde, foi estabelecida a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente
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(REBRAENSP) e, em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
(COREN-SP), em 2010, foram elaborados os dez passos para a Segurança do Paciente
contemplando os principais aspectos da prática da assistência em enfermagem para estimular a
cultura de segurança do paciente (Tase et al., 2013).
No Brasil, o sistema de informação para captação de eventos adversos relacionados ao
processo de cuidado foi elaborado com base na Classificação Internacional para Segurança do
Paciente da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente da OMS. O sistema possibilita a
opção da notificação por cidadãos (pacientes, familiares, acompanhantes e cuidadores) e pelos
Núcleos de Segurança do Paciente, regulamentado pela RDC nº 36 de 25 de julho de 2013 (MS,
2014).
É importante ressaltar o pioneirismo dos órgãos e serviços de anestesia, transfusões de
sangue, controle e prevenção de infecção associada ao cuidado em saúde no que se refere a
medidas para a promoção da segurança do paciente no país (Ministério da Saúde, 2014).
Considerando a prioridade dada à segurança do paciente em serviços de saúde e a
relevância e magnitude que os eventos adversos têm no país, em 2013, foi instituído o Programa
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) cujos objetivos estão expressos no artigo 3º da
Portaria MS/GM n.º 529/2013:

promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente,
por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de Saúde;
envolver os pacientes e os familiares nesse processo; ampliar o acesso da sociedade
às informações relativas à segurança do paciente; produzir, sistematizar e difundir
conhecimentos sobre segurança do paciente; e fomentar a inclusão do tema segurança
do paciente no ensino técnico e de graduação e na pós-graduação na área da Saúde
(Ministério da Saúde et al., 2014, p. 15).

Na tabela 1, estão sistematizados os conceitos de cultura de paciente estabelecidos pelo
PNSP:

Tabela 1
Conceitos de Cultura de Segurança do Paciente - Portaria MS/GM nº 529/2013
Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem
responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.
Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais.
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Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à
segurança.
Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional.
Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança.
Fonte: Ministério da Saúde (2013)

No contexto de saúde, as percepções de risco e segurança são questões complexas em
razão dos inúmeros elementos constituintes do processo de trabalho, das particularidades e
características e do caráter multifatorial de cada contexto implícito nas falhas do sistema (Tase
& Tronchin, 2015). Compreender a relação entre riscos e esses fatores pode subsidiar elementos
importantes para a melhoria da assistência nas instituições de saúde (Oliveira et al., 2014).
Portanto a cultura organizacional pode determinar o sucesso e a sustentabilidade de iniciativas
que promovam segurança e qualidade do cuidado em saúde (Buckley et al., 2014).

2.3

SEGURANÇA DO PACIENTE EM OBSTETRÍCIA E GESTÃO DE
INDICADORES DE QUALIDADE ASSISTENCIAL

A mortalidade perinatal é um dos indicadores mais utilizados para analisar as condições
de vida de uma população por refletir diretamente a qualidade da assistência prestada à mulher
no ciclo gravídico puerperal (Lorenzi, Tanaka, Bozzetti, Ribas, & Weissheimer, 2001).
De acordo com o documento Summary of the evidence on patient safety: implications
for research, elaborado pela OMS em 2008, foi estimado que 7,6 milhões de bebês morrem no
período perinatal por ano e mais de 500.000 mulheres morrem durante a gravidez ou parto, 99%
dos casos ocorrem em países em desenvolvimento (World Health Organization, 2008).
A saúde materna e infantil têm tido importante destaque em todo o mundo pela
insegurança e má qualidade da assistência perinatal, a discussão acerca da temática tem como
um dos principais objetivos a elaboração de estratégias para garantir o acesso à assistência
perinatal de alta qualidade e promover a redução das taxas de mortalidade e, indiretamente,
aumentar a confiança do consumidor no sistema de saúde (World Health Organization, 2008).
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A taxa de mortalidade materna no Brasil é três vezes superior à considerada aceitável
pela OMS, e seis vezes superior à ideal. Analisar os fatores relacionados aos EA que interferem
na segurança materna e neonatal permite a reflexão tanto sobre os aspectos éticos quanto sobre
os relacionados às mortes de causas evitáveis (Traverzin & Novaretti, 2016).
Ressaltamos que a morte materna é evento trágico que acomete a mulher durante o
processo fisiológico da reprodução e constitui um indicador de iniquidade existente entre os
gêneros e está inversamente associada ao grau de desenvolvimento humano. Decorrente desse
fato, é crescente o interesse no estudo de casos de mulheres que desenvolveram morbidade
grave durante a gestação, parto e puerpério mediante a necessidade de um indicador que avalie
melhor as condições de saúde materna no país e no mundo (Souza, Cecatti, & Parpinelli, 2005).
No Brasil, a atenção à mulher no ciclo gravídico puerperal é centrado em um modelo
medicalizado, hospitalocêntrico e tecnocrático em que o quesito qualidade assistencial tem sido
um grande desafio. Melhorar a assistência materna e impedir mortes evitáveis é, ainda, um dos
objetivos de maior interesse no contexto nacional e internacional no âmbito da saúde e direitos
reprodutivos, no qual se discutem estratégias eficazes com o propósito de garantir o cuidado
seguro, livre de danos, proporcionando bem-estar para a mulher, recém-nascido e suas famílias
e respeitando os direitos já constituídos (Serruya, Cecatti, & Lago, 2004).
A preocupação com a segurança na área obstétrica tem sido discutida desde os anos
1980. E a temática maternidade segura já era um desafio aos estudiosos da área que enfatizavam
que havia muito a ser feito para que a qualidade da assistência obstétrica e, consequentemente,
a segurança das pacientes assistidas, fossem alcançadas (Melo, 2015).
De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, em 2015, o país
registrou 1.738 casos de mortes maternas, que englobam óbitos causados por problemas
relacionados à gravidez ou ao parto ou ocorridos até 42 dias depois. Em 2016, foram
registrados 1.463 casos, uma queda de 16% em relação ao ano anterior (MS, 2018). Embora
a razão de mortalidade materna tenha apresentado decréscimo anual de 3,72% no período de
1990 a 2011, no Brasil, seus valores são ainda elevados e discrepantes em relação aos avanços
ocorridos no país quanto ao desempenho do sistema de saúde, à melhoria do nível
socioeconômico e à queda da fecundidade (Domingues et al., 2015).
Entre 1990 e 2015, a redução na razão de mortalidade materna, no Brasil, foi de 143
para 62 óbitos por 100 mil nascidos vivos, o que representou uma diminuição de 56%. A
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OMS, reconhece que houve avanços significativos desde a década de 1990 nas políticas
públicas de saúde, embora ainda os números estejam longe do aceitável que é de 20 óbitos
maternos por cem mil nascidos vivos (Ministério da Saúde, 2018). Essa redução é importante,
não apenas pelas vidas poupadas, mas também, indica um progresso significativo na garantia
dos direitos de cidadania, sexuais e reprodutivos da mulher e caracteriza que o país tem
realizado importantes esforços para tais avanços (Reis, Zamberlan, Quadros, Grasel, & Moro,
2015).
A mortalidade infantil (MI) é um problema que merece destaque, por ser um evento
indesejável em saúde pública e pelas mortes precoces evitáveis na maioria dos casos. A MI é
um indicador da situação de saúde das populações utilizado para a definição das políticas
públicas direcionadas à saúde infantil. Para melhor compreensão da taxa de mortalidade infantil
(TMI) ela tem sido analisada com base nos determinantes diferenciados na população composta
por: mortalidade neonatal (óbitos de 0 a 27 dias de vida) e a pós-neonatal (28 dias a 1 ano).
Sendo que a mortalidade neonatal (MN) é subdividida pelo componente neonatal precoce (0 a
6 dias completos de vida) e componente neonatal tardio (7 a 27 dias de vida) (França & Lansky,
2016).
Outro dado relevante é que o Brasil está entre os dez países com maiores índices de
nascimentos prematuros, a ocorrência pode variar de 3,8 a 17,5% de NV. Algumas condições
de risco materno para o parto prematuro são uma combinação de fatores biológicos, sociais,
culturais e de falhas do sistema de saúde (Sadovsky et al., 2018 & Silva et al., 2014).
A relação de pobreza, prematuridade e altas taxas de mortalidade neonatal é evidente e
amplamente estudada. Todavia as famílias de baixa renda podem compartilhar outros fatores de
risco que podem influenciar iniquidade, como cor de pele negra, desemprego, baixo nível de
escolaridade. Outros fatores que devem ser destacados como baixa estatura, idade abaixo de 20
anos ou acima de 35, ser solteira, trabalho exaustivo ou presença de doenças maternas, como
hipertensão e diabetes (Sadovsky et al., 2018 & Silva et al., 2014).
A mortalidade neonatal precoce é o componente da mortalidade infantil responsável por
mais de 50% dos óbitos ocorridos no primeiro ano de vida e se relaciona com a assistência prénatal, o parto e o cuidado neonatal (Lanzillotti et al., 2015). O indicador de morbidade near
miss neonatal foi construído baseado no conceito da aeronáutica de “acidente aéreo quase fatal”
e em analogia ao conceito de morbidade materna near miss, composto por critérios clínicos,
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laboratoriais e de gestão e são utilizados para identificar disfunção ou falência orgânica (Silva
et al., 2014).
De acordo com Domingues et al. (2015), desde os anos de 1990, houve um crescimento
na cobertura da assistência pré-natal em todas as regiões atingindo valores acima de 90% das
mulheres com diferentes características sociais, demográficas e reprodutivas. Todavia o acesso
foi menor em relação às mulheres das regiões norte e nordeste, pelas pretas e indígenas, assim
como aquelas com menor escolaridade e com maior número de gestações o que evidencia as
desigualdades sociais existentes no acesso aos serviços de saúde no Brasil.
A assistência pré-natal pode ser compreendida como um conjunto de medidas que visam
identificar os riscos e implementar estratégias que possibilitem melhores resultados na
assistência ao parto. Entretanto vários fatores podem afetar a qualidade dessa assistência, como
a organização e a oferta dos serviços de saúde, bem como a disponibilidade de profissionais
capacitados (Maia et al., 2014).
Em 2000, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) foi criado
com o propósito de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e neonatal, adotando
medidas para melhoria do acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, da
assistência ao parto e puerpério. A estratégia definiu um protocolo mínimo de ações a serem
desenvolvidas durante o acompanhamento da gestação, todavia, estudos têm demonstrado falha
na execução do programa no que tange à garantia de cuidados mínimos (Domingues et al.,
2015). No plano operacional, o PHPN definiu elementos chave da assistência à gestação e ao
parto, em torno dos quais deveria concentrar esforços a fim de alcançar o objetivo principal
(Serruya et al., 2004).
O Ministério da Saúde, em 2011, com a iniciativa denominada Rede Cegonha, propôs a
mudança do modelo de atenção ao parto e nascimento com práticas baseadas em evidências
científicas, valorização do protagonismo da mulher na hora do parto, a atuação de equipes
multiprofissionais, incluindo as enfermeiras obstetras e obstetrizes, a utilização de protocolos e
monitoramento de indicadores dos serviços com financiamento pautados no alcance de metas.
A iniciativa tem contribuído para reduzir a taxa de cesáreas no país. Desde o anos 2000, as taxas
de cesáreas apresentavam tendência para o aumento, alcançando 57% em 2014, apresentou
redução para 55,5% em 2015 (Lansky et al., 2014 & Ministério da Saúde, 2018).
Em 2012, no âmbito do Programa de Segurança do Paciente, a OMS desenvolveu a Lista
de Verificação de Segurança no Parto, com o objetivo de reduzir os eventos adversos evitáveis
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na assistência materna e perinatal. A elaboração do instrumento foi estimulada especialmente
pela existência de dados que indicam que entre os 130 milhões de partos ocorridos a cada ano,
cerca de 303 mil resultam em morte materna, 2,6 milhões em natimortos e 2,7 milhões em morte
neonatal (Praxedes et al., 2017).
A Lista de Verificação é organizada em práticas simples e efetivas, essenciais ao parto,
baseadas em evidências, que visam a redução de eventos adversos evitáveis principais na
assistência materna e perinatal em unidades de saúde em todo o mundo. Cada item da Lista de
Verificação é uma ação crítica que, caso não seja cumprida, poderá provocar sérios danos à
mãe, ao recém-nascido ou a ambos (World Health Organization, 2017).
Apesar de poucos estudos já publicados em relação à implantação do instrumento, um
estudo randomizado, na Índia, evidenciou que o uso da Lista de Verificação é capaz de, quando
aplicado corretamente, contribuir para a melhoria da qualidade da assistência à saúde materna
e neonatal uma vez que determina um aumento na realização de práticas obstétricas essenciais
(Praxedes et al., 2017).
Ainda de acordo com os mesmos autores, outros estudos indicam a negligência de
medidas simples e efetivas de segurança que incorrem em falhas na assistência ao parto
associadas ao manejo das parturientes com hipertensão ou quadros hemorrágicos graves, devido
a maioria dos EA ser classificada como eventos evitáveis (Praxedes et al., 2017).
Nas últimas décadas, houve um notável progresso no que se refere aos indicadores de
saúde materna e infantil em todo o mundo, sobretudo, após a implementação das oito metas
estabelecidas nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) que encerraram em 2015.
No entanto essas metas não contemplavam a prevenção de óbitos fetais (Lima, Oliveira Júnior,
& Takano, 2016).
Como estratégia para reverter esse quadro desfavorável, em 2014, a OMS e o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estabeleceram uma meta entre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a ser alcançada até 2030, na qual a taxa de mortalidade
fetal (TMF) deva ser igual ou inferior a 12 natimortos por 1.000 NV. Os Comitês de Prevenção
do Óbito Infantil e Fetal, no Brasil, também têm acompanhado e monitorado esses óbitos com
propostas de intervenções para viabilizar a redução da mortalidade (Lima et al., 2016).
No Brasil, desde 2017, está em andamento o projeto de Aprimoramento e Inovação no
Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia, uma importante ferramenta da Rede
Cegonha que tem como proposta qualificar o ensino e o exercício da obstetrícia e
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neonatologia, embasado nas melhores evidências científicas, segurança e garantia de direitos
e promover a implementação das Diretrizes para o Parto Normal e as Diretrizes de Atenção à
Gestante: a operação cesariana (Ministério da Saúde, 2018).
Outra iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) que está em andamento é o Projeto Zero Morte Materna por
Hemorragia que pretende qualificar as equipes de saúde para o manejo clínico da hemorragia
no pós-parto direcionado (farmacológico e não-farmacológico) e, também, discutir a situação
da hemorragia obstétrica e da organização da rede de atenção materno-infantil em cada Estado
(Ministério da Saúde, 2018).

42

3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A realização deste trabalho foi precedida da autorização prévia do chefe de
departamento da unidade de obstetrícia do hospital universitário e da aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da Unifesp aprovado sob o CAAE de número 97625318.2.0000.5505.
Também foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
B) pelos (as) participantes do estudo.

3.1

DELINEAMENTO DA PESQUISA
Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo de validação de tecnologia do tipo pesquisa

de desenvolvimento, no qual buscou-se validar um protocolo no modelo de Procedimento
Operacional Padrão para implementação do instrumento definido como Termômetro de
Segurança na Maternidade na unidade obstétrica de um hospital universitário, uma ferramenta
criada pelo NHS da Inglaterra que objetiva fornecer a prevalência instantânea de eventos
adversos (danos) (Power et al., 2014), e identificar os pacientes que percorrem o sistema de
saúde sem danos ou que são acometidas por um ou mais danos (Buckley et al., 2014).
Esse tipo de estudo descreve uma estratégia objetiva, em que os conhecimentos são
utilizados sistematicamente, com o intuito de elaborar uma nova intervenção, melhorar uma
existente ou aperfeiçoar um novo instrumento, dispositivo ou método de medição. A validade
mostra o grau que um instrumento mede o que se propõe mensurar (Campos, 2004).
O local de estudo foi uma Unidade de Internação Obstétrica de um Hospital
Universitário Público de grande porte e alta complexidade, atualmente o hospital conta com
370 leitos, localizado no município de São Paulo. A unidade de estudo é referência em
atendimento obstétrico de alto risco, com 8 leitos de enfermaria e 01 Centro Obstétrico com 2
leitos PPP (Pré-Parto/Parto e Puerpério), 02 salas cirúrgicas, 01 sala de recuperação anestésica
com 02 leitos e 01 sala de reanimação onde são recepcionados os recém-nascidos. A coleta de
dados foi realizada nos meses de setembro a novembro de 2018.
O comitê de especialistas foi composto por enfermeiras obstetras que atuam na unidade
de estudo, que foram convidadas individualmente e com Carta Convite (Apêndice A) e demais
formulários (Apêndice B e C e Anexo C) foram encaminhados aos participantes por meio de
ferramentas Mobile Learning como Whatsapp e correio eletrônico, de acordo com a opção de
cada participante, respeitando critérios como habilidade e praticidade para uso, após a
realização de orientações e esclarecimentos sobre a proposta da pesquisa.
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Os critérios de inclusão para a participação do estudo foram enfermeiros(as) com
especialização em obstetrícia que atuavam na unidade e com experiência clínica mínima de um
ano na área de obstetrícia e os de exclusão foram enfermeiros(as) que não cumpriam as etapas
propostas da pesquisa e a pesquisadora que fazia parte do quadro de enfermeiras. O quadro é
composto por 13 enfermeiras obstetras distribuídas em quatro turnos distintos (manhã, tarde e
2 noturnos). A inclusão das enfermeiras na amostra para validação do instrumento justificou-se
pelo fato do NHS preconizar a categoria profissional como mais adequada para aplicação do
instrumento.

3.2

PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS

A coleta de dados ocorreu em duas fases, na primeira, todas as enfermeiras obstetras do
local de estudo foram convidadas a compor o comitê de especialistas, após aceite das 12
enfermeiras, foram realizadas todas as orientações pertinentes ao processo, apresentação da
proposta do estudo, esclarecimento de todas as dúvidas, foi enviado o link do TCLE,
questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas e o protocolo do tipo
procedimento operacional padrão que foi elaborado pelas pesquisadoras com base no
instrumento TSM adaptado transculturalmente para o português do Brasil por Melo (2015)
(Anexo C). As respostas das questões fechadas foram de forma escalar, para se obter uma
medida mais objetiva da análise para cada item avaliado pelos especialistas com base no modelo
elaborado por Quaglio (2018) e foi adaptada, assim como os demais formulários com o uso da
ferramenta para versão digital no Google Docs1. O tempo previsto para o preenchimento do
questionário foi de 15 minutos.
O questionário foi composto por 5 questões, 4 de escala de valoração, iniciando com 1inadequado, 2- parcialmente adequado, 3- adequado, 4 adequado. Cada questão continha
subitens que variavam em quantidade de 4 a 7; após cada questão havia espaço para que o juiz
descrevesse o motivo pelo qual avaliaria os itens com valor 1 ou 2. A última questão foi
designada para comentários e sugestões. As variáveis aplicadas para avaliação do instrumento

1

Esta é uma tecnologia de colaboração que funciona de forma síncrona e assíncrona permite
criar, elaborar e editar documentos online por mais de um usuário ao mesmo tempo, acesso de
banco de dados online e offline por meio de aplicativos de extensão instalados no Google,
atualmente é composto por processador de texto, editor de apresentações, editor de planilhas e
de formulários (Tan & Kim, 2015).
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foram: objetividade, eficácia, praticidade, utilidade e necessidade de ajustes ou mudanças no
sentido de melhorar o instrumento.
Enfatizamos que os questionários são instrumentos integrantes da prática clínica,
avaliação em saúde e pesquisas que exercem grande influência nas decisões sobre o cuidado,
tratamento e/ou intervenções e na formulação de programas de saúde e políticas institucionais.
Atualmente, pesquisadores e organizações internacionais têm desenvolvido instrumentos de
grande importância e aplicabilidade para o setor de saúde (Coluci et al., 2015).
A segunda parte da coleta ocorreu após o processo de validação do protocolo
Termômetro de Segurança na Maternidade no formato de Procedimento Operacional Padrão e
treinamento de todas as enfermeiras obstetras (12) da unidade e, também, alunas do 4º ano da
Graduação em Enfermagem (3) e enfermeiros (as) da Residência em Enfermagem Obstétrica
(4) que estavam em estágio na Unidade de Obstetrícia do Hospital Universitário no período de
coleta de dados, todos foram orientados quanto à aplicação e ao preenchimento do instrumento
de acordo com o POP.
Um teste piloto foi aplicado para avaliar a pertinência e a aplicabilidade do instrumento
por um período de um mês. Isso ocorreu no mês de outubro e foi aplicado ao público ao qual
se destina, no total foram 31 puérperas, que estavam no período acima de 12 horas pós-parto na
unidade de estudo. Para o preenchimento do instrumento foram realizadas consultas em
prontuários, cartões de pré-natal, exames e entrevistas com puérperas para preencher o item
relacionado à percepção de segurança das mulheres em relação à assistência recebida. Dos 31
(100%) instrumentos preenchidos, 05 (16,1%) não constavam informações sobre esse último
contexto avaliado.
A precisão para a obtenção dos dados depende do conjunto de habilidades da pessoa
responsável pela auditoria, portanto, é fundamental que haja compreensão sobre a aplicação e
definição do instrumento, tornando imprescindível despender tempo necessário para análise dos
dados, uma vez que a coleta seja feita de forma inadequada poderá subestimar ou superestimar
significativamente o resultado em relação ao cuidado livre de danos (Buckley et al., 2014).
Após um mês de coleta, foram tabulados os dados elencados do instrumento e
calculados os indicadores de segurança da assistência obstétrica e neonatal e de assistência livre
de danos conforme preconizado pelo NHS, utilizando-se como numerador a quantidade de
pacientes com dano e como denominador o número de pacientes expostos ao dano,
multiplicando o resultado por 100 (National Health Service, 2014).
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3.3

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos por meio da avaliação do comitê de especialistas foram digitados, para
o cálculo de medidas de estatística descritiva no Software Microsoft Excel® versão 2016.
A análise da validação do conteúdo foi feita pelo comitê de especialistas, utilizou-se o
Índice de Validade de Conteúdo (IVC), um método muito usado na área de saúde, que mede a
proporção de juízes em concordância sobre determinados aspectos de um instrumento e de seus
itens, questões e opções de resposta (Coluci et al., 2015).
A validação de um instrumento avalia a sua propriedade em medir o fenômeno
mensurado, podendo ser realizada com diversos métodos. A validação de conteúdo é uma das
medidas psicométricas imprescindíveis para o desenvolvimento de ferramentas de medição,
envolve o processo de elaboração e julgamento por especialistas, na definição das diferentes
dimensões do conceito a ser observado e medido (Coluci et al., 2015).
O IVC é calculado com a utilização de uma escala tipo Likert de 4 pontos ordinais para
avaliar a relevância e ou representatividade do que se avalia. Os juízes puderam escolher entre
as seguintes respostas: 1 = inadequado; 2 = parcialmente adequado; 3 = adequado, 4 =
totalmente adequado. Considera-se como aceitável o índice mínimo de 0,80 (Coluci et al.,
2015).
A fórmula para cálculo do Índice de Validade do Conteúdo pelo comitê de especialistas
está descrita na figura 2.

Figura 2
Fórmula IVC
IVC = Número de Respostas “3” ou “4”
Número Total de Respostas

Fonte: Alexandre & Coluci (2011)

Destacamos, ainda, que o método utilizado para avaliar a validade de conteúdo foi a
porcentagem de concordância entre os juízes que, de acordo com Alexandre & Coluci (2011),
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é a medida mais simples de concordância interobservadores. A fórmula está descrita na figura
3.

Figura 3
Fórmula Fórmula de Porcentagem de Concordância
% Concordância = Número de Participantes que concordaram X 100
Número Total de Participantes
Fonte: Alexandre & Coluci (2011)

Ao usar esse método, deve-se considerar como uma taxa aceitável de concordância de
90% entre os membros do comitê (Alexandre & Coluci, 2011).
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4

RESULTADOS DA PESQUISA

A primeira parte do estudo refere-se ao processo de elaboração e validação do protocolo
do tipo Procedimento Operacional Padrão Termômetro de Segurança na Maternidade.
Participaram desta etapa todas as enfermeiras obstetras da unidade de obstetrícia do
Hospital Universitário que compuseram o comitê de especialistas, no total de 12 enfermeiras
(100%), todas do sexo feminino e que atuam na área obstétrica há mais de um ano, sendo que
01 (8,3%) delas também atua como professora universitária, 11 (91,7%) são especialistas e 01
doutora (8,3%) e 02 (16,6%) têm publicações na área obstétrica. A faixa etária variou de 30 a
53 anos. Quanto ao tempo de atuação na área predominou as que tinham entre 6 e 10 anos
(33,4%) de experiência, seguidos pelas de 1 a 5 anos (25%), mais de 20 anos (25%), 11 a 15
anos (8,3%), 16 a 20 (8,3%) respectivamente.
A tabela 2 demonstra a distribuição de médias das respostas por aspectos avaliados por
especialista, utilizadas para o cálculo do IVC, que é obtido pela soma das respostas de valores
“3” ou “4” e divididos pelo número total de respostas. O IVC variou entre 0,84 e 1,0. Foram
considerados todos os resultados pertinentes, já que o menor valor de IVC foi maior que 0,80 e
a taxa de concordância entre os juízes foi de 98,68%. Esses dados foram tabulados e calculados
com o uso de planilhas do Excel for windows 2016®.
Tabela 2
Distribuição de Médias das Respostas por Aspectos Avaliados por Juíza
Juíza

Objetividade

Eficácia

Necessidade

Praticidade

IVC

Juíza 1

4

7

4

4

1,00

Juíza 2

4

7

4

4

1,00

Juíza 3

4

7

4

4

1,00

Juíza 4

4

7

4

4

1,00

Juíza 5

4

6

4

2

0,84

Juíza 6

4

7

4

4

1,00

Juíza 7

4

7

4

4

1,00

Juíza 8

4

7

4

4

1,00

Juíza 9

4

7

4

4

1,00

Juíza 10

4

7

4

4

1,00

Juíza 11

4

7

4

4

1,00

Juíza 12

4

7

4

4

1,00

Fonte: Elaborada pelas autoras
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A comparação das médias dos Índice de Validade de Conteúdo por juíza é apresentada
no gráfico 01.

Gráfico 01
Comparação do Índice de Validade de Conteúdo por Juíza

IVC DE CADA JUÍZA
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Juíza 6

Juíza 7

Juíza 8

1,00

1,00

1,00

1,00

0,84

Juíza 1

Juíza 2

Juíza 3

Juíza 4

Juíza 5

Juíza 9 Juíza 10 Juíza 11 Juíza 12

Fonte: Elaborada pelas autoras

Em relação à última questão do questionário que foi designada para comentários e
sugestões para melhoria do protocolo, apenas 3 (25%) dos juízes comentaram:

Juíza 1. “O item que apresentei dúvida sobre a hemorragia, foi esclarecida no pop,
sobre como mensurar o volume”.
Juíza 4. “Instrumento com ótima proposta e de fácil entendimento”.
Juíza 12. “Sugiro reforço junto à equipe do momento em que os dados devem ser
coletados e qual enfermeiro ficará responsável por verificar se cada paciente teve o
histórico coletado”.

A segunda parte do estudo, refere-se à aplicação do instrumento na unidade de pesquisa
que ocorreu no mês de outubro após validação do Protocolo Termômetro de Segurança na
Maternidade no formato de Procedimento Operacional Padrão e todas as enfermeiras obstetras
(12) da unidade foram orientadas quanto à aplicação e ao preenchimento do instrumento, assim
como as alunas do 4º ano da Graduação em Enfermagem (3) e os enfermeiros da Residência
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em Enfermagem Obstétrica (4) que estavam em estágio na Unidade de Obstetrícia no período
de coleta.
A aplicação do protocolo ocorreu para todas as puérperas (31) que tiveram partos no
mês de outubro e estavam no intervalo acima de 12 horas pós-parto. Dentre os resultados
obtidos, destacamos que a cor da pele predominante autodeclarada pelas puérperas foi a parda
(41,9%); seguida por brancas (38,7%) e pretas (19,35), a faixa etária prevalente foi de 20 a 34
anos (70,9%) e a maioria falava português (96,7%).
Outro dado relevante é que as gestações únicas (100%) e a termo 37 a 42 semanas foram
predominantes (74,2%), seguidas das gestações pré-termo (25,8%).
Quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC), a maioria das mulheres na admissão foram
classificadas entre as faixas de 18,6-24,9 (35,5%) e 25-29,9 (29%) respectivamente.
Sobre o tipo de parto prevalente no período foi cesárea (64,5%) e vaginal (35,5%), todos
ocorridos no Centro Obstétrico.
Das 31 puérperas (100%), 05 (16,1%) não responderam às questões do instrumento
relacionados à percepção da mulher sobre segurança, por motivos de recusa ou outros não
especificados e em 21 (67,7) não havia registro sobre a perda sanguínea estimada no pós-parto.
Na tabela 3, é apresentada a prevalência dos eventos adversos( danos) maternos e
neonatais relacionados à assistência obstétrica calculados a partir da fórmula definida pelo NHS
que foi traduzida por Melo (2015).

Tabela 3
Distribuição de Eventos Adversos Maternos e Neonatais Relacionados à Assistência
Danos

N (%)

Trauma Perineal
Laceração de 1º grau

1 (3,2%)

Laceração de 2º grau

3 (9,6%)

Laceração de 3º/4º graus

--

Episiotomia

1 (3,2%)

Incisão Cirúrgica Abdominal
Cesárea

20 (64,5%)
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Outras, exceto cesárea

--

Hemorragia Pós-Parto
Perda sanguínea >1000 ml

3 (9,6%)

Sem registro

21 (67,7%)

Episódio de lipotímia ou desmaio

4 (12,8%)

Transfusão sanguínea

1 (3,2%)

Infecção
Infecção do trato urinário

1 (3,2%)

Infecção da Cesariana

1 (3,2%)

Infecção Cirúrgica Abdominal

--

Mastite

--

Infecção uterina

1 (3,2%)

Infecção do trauma perineal

--

Outras

1 (3,2%)

Bebê
Apgar no 5º minuto de vida ≤ 6

1 (3,2%)

Apgar não registrado

--

Necessidade de transferir o bebê para unidade neonatal

14 (45,2%)

Sim, prevista

11 (35,5%)

Não, imprevista

3 (9,6%)

Percepção da Mulher sobre Segurança
Separação entre mãe e bebê a termo a partir do
nascimento

9 (39,1%)

Deixada sozinha no TP ou parto quando se sentiu
preocupada

2 (7,4%)

Se expressou preocupação sobre segurança, não
considera que foi levada a sério

5 (38,4%)

Assistência Livre de Danos

3 (9,6%)

Fonte: Tabela elaborada pelas autoras
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na Primeira Etapa da pesquisa, referente à fase de validação do protocolo Termômetro
de Segurança na Maternidade, o índice de validação do conteúdo variou entre 0,84 e 1,0, sendo
assim, no processo de julgamento, todos os itens avaliados do protocolo obtiveram
concordância dentro do nível preconizado e a porcentagem de concordância entre os juízes foi
de 98,7%. De acordo com Silva et al. (2015), esta é uma importante fase do processo de
validação do conteúdo, todavia, deve ser sucedida pela etapa de aplicação clínica dos
instrumentos avaliados.
Em uma revisão integrativa da literatura, Medeiros et al. (2015) abordam que os itens
construídos no processo de validação do conteúdo devem ser avaliados por juízes (especialistas)
que devem ser peritos na área da tecnologia elaborada, uma vez que a função consiste em ajuizar
se os itens avaliados estão ou não de acordo com a proposta do instrumento em questão. Uma
concordância de pelo menos 80% entre os juízes poderá servir de critério de decisão sobre a
pertinência e/ou aceitação do item a que teoricamente se refere.
Em um estudo realizado por Tibúrcio et al. (2014) em duas etapas com elaboração do
instrumento do tipo checklist e a validação do instrumento mediante a aplicação do Índice de
Kappa e Índice de Validade do Conteúdo > 0,75, objetivou validar um instrumento para
avaliação da habilidade de graduandos de enfermagem para mensuração da pressão arterial,
aplicado a 27 enfermeiros, docentes da disciplina de semiologia e semiotécnica, com no mínimo
01 ano de experiência na disciplina, apresentou como resultados índices de Kappa e IVC
considerados válidos em seu conteúdo, com todos os itens considerados adequados, de forma
individual e global.
Em consonância, Tozzi et al. (2014) caracterizam as evidências de validade baseadas no
conteúdo como o processo que objetiva determinar se os itens elaborados são adequados
teoricamente e se alguns dos fatores de atributo abordados pelo teste são super ou subrepresentados pelo instrumento pelo viés do pesquisador.
Já Alexandre & Coluci (2011) apontam algumas controvérsias encontradas na literatura
acerca do conceito de validade de conteúdo em que, para alguns autores, o processo consiste
em verificar a extensão em que os itens de uma medida determinam o mesmo conteúdo,
enquanto outros tentam explicar o quanto as perguntas do instrumento são representativas
dentro do universo de todas as questões que poderiam ser elaboradas sobre esse quesito.
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Para Medeiros et al.(2015), um estudo de validade de conteúdo pode fornecer
informações sobre a representatividade e clareza de cada item com a colaboração de
especialistas, no entanto, há limitações nesse tipo de estudo que precisam ser observadas, uma
vez que a análise dos especialistas é subjetiva, podendo assim apresentar distorções.
Em relação à única questão aberta do questionário, referente ao quinto aspecto avaliado
do instrumento, foi proposta para comentários e sugestões com intuito de adequar e aprimorar
o instrumento, houve pouca participação das especialistas, apenas 3 (25%) da amostra, o que
evidencia pouca exploração do instrumento por parte das participantes. Diante disso,
apresentamos os comentários das juízas 1 e 4:

Juíza 1. “O item que apresentei dúvida sobre a hemorragia, foi esclarecida no pop,
sobre como mensurar o volume”.
Juíza 4. “Instrumento com ótima proposta e de fácil entendimento”.

Sobre o comentário da juíza 1, foi possível observar que o Procedimento Operacional
Padrão foi útil para o esclarecimento de dúvida em relação a como mensurar o volume de perda
sanguínea, um dos critérios avaliados para o diagnóstico de hemorragia e que foi especificado
no POP, e a opinião da juíza 4 corrobora com o comentário da 1 de forma prática demonstrando
que o instrumento é de fácil compreensão. Todavia vale ressaltar que, embora para a juíza 1 a
informação tenha sido clara após a consulta do POP, em 67,7% dos instrumentos aplicados não
constavam o registro desse critério avaliado.
Em relação ao comentário da juíza 12:

Juíza 12. “Sugiro reforço junto à equipe do momento em que os dados devem ser
coletados e qual enfermeiro ficará responsável por verificar se cada paciente teve o
histórico coletado”.

As enfermeiras obstetras propuseram a aplicação do instrumento conforme a escala de
divisão de leito para realização da sistematização de enfermagem (SAE), a enfermeira obstetra
ao realizar a visita e exame físico para elaboração da SAE, nesse momento, se pertinente, já
aplicará o protocolo respeitando o tempo mínimo de 12h pós-parto e a enfermeira responsável
pela liberação da alta da puérpera verificará se o preenchimento foi realizado de forma
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adequada, caso contrário a mesma o fará. A informação foi acrescida ao POP TSM no item 3.
responsabilidade e nas observações.
Buckley et al. (2014) caracterizaram que o instrumento aplicado pelas enfermeiras é
intuitivo, capaz de ser aplicado em até dez minutos e que a ferramenta contém definições
completamente válidas e práticas que permitem que ele seja utilizado em diferentes realidades.
O TSM é importante para aumentar a conscientização de danos preveníveis e auxilia na
incorporação de uma cultura de segurança.
Sobre a aplicação do instrumento também por estudantes de enfermagem, Buckley et al.
(2014) afirmam ser uma excelente oportunidade que possibilita o engajamento e a educação
sobre os “danos” chave propostos pelo instrumento e também associam fatores humanos,
identificação e aprendizado com os erros a fim de minimizar seus impactos o que permite a
reflexão sobre a prática assistencial no âmbito acadêmico.
Desse modo, a utilização do instrumento apresenta-se como um recurso valioso durante
a formação profissional, uma vez que facilita a produção de dados, favorece a análise de
técnicas e abordagens adotadas, permitindo a padronização de condutas eficientes no cuidado
perinatal, no ensino e na prática clínica (Souza, Torres, Salvetti, Azevedo, & Costa, 2014).
Na Segunda Etapa da pesquisa houve a compilação dos dados e a análise dos resultados
obtidos mediante a aplicação do protocolo TSM. No concernente aos indicadores de segurança
da assistência obstétrica e neonatal e diagnósticos de danos obtidos na primeira parte do
instrumento - Local e Tipo de Parto: verificamos que todos os partos ocorreram no Centro
Obstétrico (100%) da unidade estudada, a prevalência de cesarianas foi de 64,5%, mais de três
vezes o valor considerado aceitável pela OMS e a taxa de partos vaginais foi de 35,5%.
De acordo com a declaração da OMS sobre as taxas de cesáreas, o procedimento, quando
bem indicado e realizado em ambientes seguros, salva vidas de mães e crianças. Todavia o
mesmo documento adverte sobre os riscos e tem como proposta alertar para a necessidade dos
países e instituições de saúde adotarem um sistema de classificação universal como ferramenta
de monitoramento e de comparação de taxas de cesáreas. Outro dado relevante é que que desde
1985 a OMS considera como ideal a taxa de cesárea entre 10% e 15% e que desde então diversos
setores da sociedade solicitam revisão da taxa, um desafio mediante a falta de um sistema de
classificação confiável e aceito internacionalmente (Betran et al., 2015).
Evidências epidemiológicas demonstram que o Brasil vive um cenário epidêmico de
cesarianas desnecessárias e indesejadas. Dados de uma coorte de base nacional com 23.940
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puérperas, foram analisados, segundo fonte de pagamento do parto e paridade, evidenciou-se
que a preferência inicial pela cesariana foi de 27,6%, variando de 15,4% (primíparas no setor
público) a 73,2% (multíparas com cesariana anterior no setor privado). O principal motivo para
a escolha do parto vaginal foi a melhor recuperação (68,5%) e para a cesariana, foi o medo da
dor do parto (46,6%). Mulheres do setor privado apresentaram 87,5% de cesarianas e a opção
por esse tipo de parto aumentou no final da gestação, independente de diagnósticos de
complicações, nas duas situações, a proporção de cesarianas foi maior em relação ao desejo
apresentado pelas mulheres (Leão, Riesco, Schneck, & Angelo, 2013; Domingues et al., 2014).
As cesarianas estão relacionadas ao aumento de morte em dez vezes comparadas ao
parto normal. Os riscos para a mulher estão relacionados à hemorragia, infecções puerperais,
embolia pulmonar, complicações anestésicas e morte. Quanto aos recém-nascidos os riscos
podem resultar em problemas respiratórios, icterícia fisiológica, prematuridade iatrogênica,
anóxia, mortalidade neonatal e aumento do risco de internação em UTIN (Anjos, Westphal, &
Goldman, 2014).
Sobre a prevalência de episiotomia, a taxa foi de 3,2%, um valor dentro do aceitável,
uma vez que a literatura aponta que o procedimento vem sendo usado rotineiramente, sem
critérios, provocando repercussões negativas na vida sexual da mulher, além dos danos físicos
e psicológicos. O uso indiscriminado do procedimento tem sido qualificado como violação de
direitos humanos em relação à saúde (Diniz & Chacham, 2006; Silva, Oliveira, Silva, & Santos,
2013).
Estudos controlados demonstram que a episiotomia aumenta o risco de infecções,
hemorragias, laceração perineal de terceiro e quarto graus e complicações a longo prazo como
dor, incontinência urinária e fecal, motivos esses que novas diretrizes clínicas baseadas em
evidências científicas desestimulam a prática de rotina e sem critérios (Leal et al., 2014).
Neste estudo, quanto à cor da pele, a maioria das mulheres se autodeclararam pardas
(41,9%) e pretas (19,3%) os dois grupos somaram 61,2% da amostra, a importância de estudar
esse aspecto se dá principalmente pelas desigualdades sociais evidenciadas pela literatura,
principalmente, em relação às mulheres pretas.
Em um estudo de coorte, realizado com base na pesquisa Nascer no Brasil, incluindo
15.688 mulheres, sobre desigualdades sociais e satisfação das mulheres com atendimento no
parto no Brasil realizado por d’Orsi et al. (2014), um dos resultados apresentados foi de que
entre as mulheres de cor da pele preta foi verificado a menor chance de privacidade durante o
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atendimento no trabalho de parto e menor satisfação com o tempo de espera, o que evidenciou
que há desigualdade social na atenção à saúde para esse grupo de mulheres. As autoras ainda
enfatizam que a discriminação social na assistência ao parto encontrado no estudo pode resultar
em maior violência, já confirmada por outros estudos.
As consequências das assimetrias existentes são inúmeras e podem ser evidenciadas
pelos resultados de análises empíricas detalhadas das mais diversas dimensões da desigualdade
social no Brasil, como sobre diferenciais de escolaridade, mobilidade ocupacional, qualidade
de vida, entre outros, o que torna imprescindíveis estudos que investiguem e analisem esses
diferenciais por recorte raça/cor para a produção de dados que subsidiem a implementação de
políticas públicas com o intuito de reduzir essas disparidades (Simão, Miranda-Ribeiro, &
Caetano, 2016).
A segurança e a qualidade dos serviços de maternidade são primordiais para uma nação
saudável. Uma revisão recente reconheceu que os acordos atuais para garantia de cuidados em
maternidade para todas as mulheres não atendem a todas como deveriam, o que torna necessário
implementar um conjunto abrangente e sistemático de indicadores (Gee & Winkler, 2013).
A faixa etária prevalente no presente estudo foi de 20 a 34 anos. A melhor idade materna
do ponto de vista reprodutivo considerado pela literatura é entre 20 e 29 anos, pois, nesta fase,
são observados os melhores resultados maternos e perinatais (Canhaço et al., 2015). A
relevância de avaliar esse critério justifica-se uma vez que dados disponíveis sobre extremos de
idade das mulheres estão relacionados a maior risco de resultados adversos e complicações de
gravidez, parto e perinatais (Costa, Araujo Junior, Lima, & Costa, 2014).
A respeito dos índices de massa corpórea, houve maior prevalência do grupo 18,6 a 24,9
(35,5%), seguidas por 25 a 29,9 (29%). Avaliar medidas antropométricas e acompanhar o
estado nutricional da gestante é considerado uma medida de fácil aplicabilidade, baixo custo e
pouco invasiva devido a sua reconhecida importância na prevenção de morbimortalidade
perinatal e na promoção da saúde materna e fetal (Gomes et al., 2015).
Estudos epidemiológicos apontam a inadequação do estado antropométrico materno
relacionados ao maior risco de desfechos desfavoráveis como diabetes, hipertensão materna,
macrossomia, sofrimento fetal, trabalho de parto prolongado, parto cirúrgico, crescimento
intrauterino restrito e prematuridade. Os riscos estão relacionados às mulheres obesas, embora
o baixo peso também aumente os riscos de complicações para a mãe e, principalmente, para o
feto (Freitas, Bosco, Sippel, & Lazzaretti, 2011).
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Em relação ao componente avaliado Trauma Perineal/Incisão Cirúrgica Abdominal,
a prevalência de Laceração de 1º grau foi de 3,2%, a de 2º grau foi de 9,6% e como já
apresentado, a de episiotomia e cesariana foram respectivamente 3,2% e 64,5%.
Em decorrência do parto vaginal, a maioria das mulheres apresenta algum grau de
trauma perineal que pode ser caracterizado pela ocorrência de laceração espontânea,
episiotomia ou de ambos. Os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e
da Mulher (PNDS), realizada com 4.000 mulheres, no Brasil, apontam que cinco anos antes da
pesquisa, a episiotomia foi realizada em 70% dos partos normais ocorridos no país, com
proporções menores para mulheres com pelo menos 3 filhos, praticamente o dobro do esperado
tecnicamente. A episiotomia e cesariana de modo rotineiro e sem critérios são consideradas
práticas claramente prejudiciais ou ineficazes que devem ser eliminadas (Ministério da Saúde,
2009; & Francisco et al., 2014).
No estudo transversal realizado por Francisco et al. (2014), em que foram incluídas 473
mulheres pós-parto normal, sem parto vaginal anterior e com feto vivo, avaliou a ocorrência e
a intensidade da dor perineal, demonstrando que a episiotomia foi o trauma mais frequente
(46,7%). O estudo concluiu que as primíparas estiveram mais expostas ao trauma perineal,
principalmente à episiotomia, e a dor perineal afetou, aproximadamente, um terço desse grupo
e as complicações associadas incluíram o aumento do risco de trauma perineal posterior,
necessidade de sutura, complicações na cicatrização, risco de infecção, incontinência anal,
urinária, dispareunia e dor perineal, aumento de perda sanguínea e prolapso de colo uterino.
A respeito das cesáreas, de acordo com Leão et al. (2013), a taxa ideal para o
procedimento deve ser considerada com base na maximização dos melhores resultados
maternos e neonatais, levando em conta os recursos médicos disponíveis e as preferências
maternas. Podendo variar no decorrer do tempo de acordo com os diferentes contextos e
circunstâncias individuais, considerando também que o uso abusivo do procedimento pode
causar mais danos do que benefícios.
A taxa de cesárea é um importante indicador na avaliação da qualidade da assistência
perinatal. A adoção desse indicador tem por objetivo avaliar a correção da indicação da
cesariana, fato que se relaciona diretamente à morbidade materno-infantil (Hoffmeister et al.,
2015).
Segundo Salgado (2017), o grande problema acerca das discussões sobre as cesáreas no
Brasil é o uso rotineiro e desnecessário do procedimento em que mulheres e bebês são expostos,
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no qual os riscos se sobrepõem aos benefícios esperados nos casos de risco iminente para a mãe
e bebê.
Os problemas atribuídos à qualidade em cuidados em saúde podem ser classificados
como: subutilização de intervenções benéficas e embasadas cientificamente, quando ocorrem
falhas na prática do cuidado adequado ou quando é realizado inadequadamente, incluindo erros
médicos; e o uso excessivo que é a provisão de serviços médicos sem benefícios ou para os
quais prejudicam e superam os benefícios (Gee & Winkler, 2013).
Cuidados de saúde de alta qualidade potencializam os benefícios das intervenções
baseadas em evidências e reduzem os danos. É amplamente comprovado que ter sistemas
adequados para implementar o cuidado eficaz e seguro possibilitam aos pacientes oportunidade
de melhores resultados. Para isso, é importante salientar que a avaliação da qualidade precisa
incluir os resultados clínicos e, também, a experiência do paciente (Collins & Draycott, 2015b).
Sobre o componente avaliado Hemorragia Pós-Parto: a prevalência da perda
sanguínea > do que 1000 ml foi de 9,6% e a de transfusão sanguínea de 3,2% de acordo com o
dados preenchidos, todavia, em 67,7% dos instrumentos aplicados, não havia registros da perda
sanguínea estimada, os dados também não foram encontrados no prontuário.
As taxas de mortalidade pelo sangramento pós-parto variam bastante nas diversas
regiões do mundo, um importante fator de risco atribuído ao problema é a falta de protocolo de
conduta. As principais causas associadas são atonia uterina, traumas como laceração de canal
de parto, inversão uterina, retenção de restos placentários e distúrbios de coagulação. Mais da
metade das mortes maternas está associada à hemorragia ou a condições médicas preexistentes
agravadas durante gestação (Dias et al., 2014).
O relatório da OMS, com foco nas causas globais das mortes maternas, destaca os óbitos
por hemorragias graves durante a gravidez ou o parto, como a principal causa da morte materna
no mundo. Entre mais de 60 mil disfunções maternas em 115 países, as causas de morte materna
são: hemorragia grave (especialmente durante e depois do parto): 27%, hipertensão na gestação:
14%; infecções: 11%; parto obstruído e outras causas diretas: 9%; complicações de abortos:
8%; coágulos sanguíneos (embolias): 3% (Brasil, 2014).
As principais causas dos óbitos maternos no Brasil, nos anos de 2000 a 2009 foram:
outras doenças da mãe que complicaram a gravidez, o parto e o puerpério (17,1%); eclâmpsia
(11,8%); hipertensão gestacional com proteinúria significativa (6,2%); hemorragia pós-parto
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(5,8%); infecção puerperal (5,1%); descolamento prematuro de placenta (4,2%) (Martins &
Silva, 2018).
Em relação à ausência de registros, alguns fatores são atribuídos à inadequação dos
registros e dificuldades encontradas no preenchimento de dados referentes à assistência
prestada à paciente como sobrecarga de trabalho para a equipe, não valorização dos registros
como parte do processo de trabalho e desconhecimento da importância devido a falta de
educação permanente (Claudino, Gouveia, Santos, & Lopes, 2013 & Françolin, Brito, Gabriel,
Monteiro, & Bernardes, 2012).
Sobre o componente Infecção: a taxa de infecção apresentada no período da aplicação
do instrumento foi de 12,8%, sendo 01 (3,2%) referente à infecção do trato urinário, 01 (3,2%)
sítio cirúrgico após cesariana; 01 (3,2%) infecção uterina e 01 (3,2%) infeção por herpes genital
em atividade.
A vigilância ativa colabora na identificação de infecção e a literatura aponta a
necessidade de estudos que utilizam o risco cirúrgico para avaliação de infecção de ferida
operatória em cesáreas. As infecções de ferida cirúrgica são uma das principais complicações
pós-operatórias e a falta de vigilância ativa é uma das principais causas da subnotificação, que
ocorre muitas vezes devido à alta precoce e retorno da mulher em serviços diferentes de onde
ocorreu o parto. A identificação adequada dos casos de infecção contribui para que medidas
necessárias sejam tomadas em período oportuno.
As taxas de infecção de um hospital devem ser as mais baixas possíveis, uma vez que
causam aumento da morbidade, mortalidade e tempo de internação dos pacientes além de
provocar mudanças nos padrões de resistência microbiana e, consequentemente, elevação nos
custos assistenciais. Trata-se de um indicador relevante de ser analisado, do qual requer
esforços administrativos e assistenciais para colaborar na prevenção e controle dos fatores
possíveis de intervenção (Vecina Neto & Malik, 2016).
Sobre o componente avaliado Bebê: em relação aos dados obtidos dos recém-nascidos,
1 (3,2%) apresentou Apgar no 5º minuto ≤ 6, 14 (45,5%) foram transferidos para UTIN, sendo
que 11 transferências (35,5%) foram previstas. Analisar esses dados é fundamental no processo
de compreensão e determinação dos fatores relacionados à morbimortalidade neonatal.
Em um estudo prospectivo observacional tipo caso controle com 222 gestantes, em uma
maternidade pública, com proposta de determinar os fatores de risco materno que levam recémnascidos à necessidade de cuidados em UTIN, foram apresentados como resultados a alta taxa
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de prevalência de prematuros que foi responsável por 61 casos (55,5%), seguido de risco de
infecção intraparto com 46 casos (41,8%). Dentre a história materna, a hipertensão apresentou
significância estatística (p=0,0). O estudo demonstrou que a ruptura prematura de membranas
e as doenças hipertensivas apresentaram forte associação para a transferência dos recémnascidos para UTIN (Costa et al., 2014).
Em outro estudo transversal realizado com 4.440 recém-nascidos por Melo & Carvalho
(2014), com o objetivo de verificar fatores de riscos associados entre as variáveis
sociodemográficas maternas, obstétricas e neonatais, foi demonstrado que as variáveis tipo de
gravidez, número de consultas de pré-natal, escore de Apgar no 1º e no 5º minutos e o baixo
peso ao nascer estão diretamente associadas à ocorrência de prematuridade. Assim, os autores
enfatizam a necessidade do compromisso no acompanhamento obstétrico e neonatal e da
atenção com o prematuro pelos riscos inerentes à prematuridade, com vistas a fomentar a
organização de estratégias e esforços dirigidos aos grupos que apresentam maior risco.
Em relação à Percepção da Puérpera: do quesito avaliado sobre segurança, 9 (39,1%)
referem terem sido separadas do bebê a termo a partir do nascimento, as queixas foram
separação para cuidados imediatos logo após o nascimento no Centro Obstétrico e para a
realização de exames no alojamento conjunto. 2 (7,4%) mulheres referem terem sido deixadas
sozinhas durante o trabalho de parto ou parto quando sentiram algum tipo de preocupação e 5
(38,4%) responderam sim para a questão “se expressou preocupação sobre segurança, não
considera que foi levada a sério”. É importante informar que nenhuma mulher expressou desejo
de falar ou conversar com o médico/enfermeira obstetra ou outro profissional a respeito.
Na maternidade, é importante incentivar e aprimorar estratégias de acolhimento por
parte dos profissionais. O acolhimento da mulher, a qualidade da interação entre a equipe e a
parturiente são cuidados essenciais na prática assistencial e uma recepção humana e atentiva,
permite identificar queixas, preocupações, angústias e dúvidas das mulheres durante o processo
de parto e nascimento (Apolinário, Rabelo, Wolf, Souza, & Leal, 2016).
A avaliação da satisfação do paciente tem sido amplamente adotada pelas instituições
de saúde como estratégia para obter um conjunto de percepções relacionado à qualidade da
atenção recebida, que muitas vezes foge da percepção da equipe profissional, com o qual se
adquire informações que beneficiam a organização desses serviços (Freitas, Silva, Minamisava,
Bezerra, & Sousa, 2014).
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O período gestacional e o processo de parto e nascimento são eventos significativos e
simbólicos, muitas vezes caracterizados por fortes crenças e convicções. Para muitas mulheres,
a interação com a saúde durante essas fases pode ser percebida como uma experiência
satisfatória e elas podem sentir a necessidade de mudança. Essas mulheres podem ser menos
propensas a responder convites para informar um processo de revisão do que aquelas que estão
insatisfeitas e buscam ativamente a mudança (Gee & Winkler, 2013).
Conforme já discutido, o Termômetro de Segurança na Maternidade surgiu após o
resultado de sucesso com o Termômetro de Segurança ter sido implementado pelo NHS, em
que a segurança do paciente é o foco principal para a criação de uma cultura de segurança e é
de responsabilidade dos serviços de saúde e de suas lideranças (Buckley et al., 2014).
Outro ponto que merece destaque é que as organizações de saúde, formuladores de
políticas e pacientes têm exigido cada vez mais responsabilidades pelo dinheiro gasto e pela
qualidade dos cuidados prestados na área da saúde (Gee & Winkler, 2013).
Inúmeros estudos têm evidenciado que os pacientes recebem pouco mais da metade de
cuidados baseados em evidências científicas. E, nas mais diferentes regiões e contextos, há uma
tendência no enfoque apenas dos resultados sobre eventos adversos (Gee & Winkler, 2013).
De acordo com Vecina Neto & Malik (2016), o uso de protocolos clínicos com base em
evidências científicas, apresentam vantagens como o incremento significativo na segurança e
na qualidade, diminuindo a variabilidade de condutas clínicas, o que possibilita melhor
previsibilidade de custos na internação.
Um problema identificado sobre o conceito de qualidade é a dificuldade de mensurá-la,
já que é multifacetada e a medida deve ser realizada de forma ampla, levando em consideração
diversos aspectos. Todavia os sistemas atuais, muitas vezes, avaliam a qualidade de forma
unidimensional, priorizando pontos negativos e prejudiciais da assistência do passado, em vez
de avaliar o quanto são seguros no momento atual (Collins & Draycott, 2015b).
Para Gomes et al. (2015), dentre as estratégias levantadas pelos autores para atingir a
qualidade da clínica, estão o desenvolvimento e implementação de protocolos, em um dos
estudos utilizados em sua revisão, eles identificaram que a auditoria é um dos pontos-chave da
governança clínica, entre os sinônimos para explicar a expressão estão: abordagem sistemática
para revisar a clínica, avaliação regular dos procedimentos operacionais; e regulação da prática
médica.
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O TSM pode ser usado para estabelecer uma linha de base que auxilia no rastreamento
de padrões com propósito de melhoria. Os profissionais responsáveis pela auditoria deverão
dispor de definições operacionais do instrumento e obter registros do prontuário do paciente
(Buckley et al., 2014).
O acompanhamento sistemático dos indicadores de qualidade assistencial possibilita a
identificação de oportunidades de melhorias no contexto de trabalho e a compreensão de
fenômenos complexos, tornando-os quantificáveis e possíveis de analisá-los em conjunto com
outros indicadores para melhor apreensão do processo de trabalho e análise do cumprimento
das metas e objetivos propostos (Rossaneis, Gabriel, Haddad, Melo, & Bernardes, 2015).
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6 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o Protocolo Termômetro de Segurança
na Maternidade no formato de procedimento operacional padrão apresentou indicadores de
validade de conteúdo aceitáveis, corroborando para o uso do instrumento de modo padronizado,
sendo de fácil aplicação, permitindo a produção de indicadores de segurança da assistência
obstétrica e neonatal, de diagnósticos de danos e resultados assistenciais que podem auxiliar no
planejamento e execução de ações relacionadas à segurança das mulheres e recém-nascidos em
unidades obstétricas conforme proposta do National Health Service.
A validação do conteúdo realizada neste estudo foi uma ferramenta eficaz para avaliar
a adequação do procedimento operacional padrão para aplicação do instrumento TSM de acordo
com o julgamento realizado pelo comitê de especialistas com experiência na área obstétrica.
A padronização do instrumento TSM auxilia na interação entre especialistas,
profissionais de saúde, pesquisadores, estudantes e gestores, possibilitando uma visão integrada
sobre os principais eventos adversos provenientes do cuidado perinatal e colabora na inovação
para elaboração do planejamento da assistência obstétrica na unidade de estudo de modo
pontual, a ferramenta pode ser utilizada em outras instituições de saúde no Brasil.
A partir aplicação do protocolo foi possível evidenciar que a assistência na unidade
obstétrica do hospital estudado apresentou maior número de danos do que o cuidado livre de
danos. Os componentes que apresentaram a “temperatura de danos” relacionados ao parto mais
elevadas foram: cesáreas 20 (64,5%); necessidade de transferência do bebê para UTIN 14
(45,2%); infecção 4 (12,8%); lipotimia ou desmaio 4 (12,8%); lacerações de 2º grau 3 (9,6%);
e dos componentes psicossociais: percepção da mulher sobre segurança 9 (39,1%) e mulheres
que foram deixadas sozinhas durante o trabalho de parto quando se sentiram preocupadas 5
(38,4%) e a assistência livre de danos 3 (9,6%).
Conhecer esses dados auxilia no monitoramento de agravos relacionados ao cuidado, na
compreensão de causas e fatores relacionados às ocorrências dos eventos adversos (danos),
permite revisar processos assistenciais, traçar novas estratégias, implementar novos métodos
gerenciais que colaborem com a governança clínica da instituição, alinhados às boas práticas
da gestão do cuidado, para promoção de uma cultura organizacional de segurança direcionados
para a assistência perinatal.
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No Brasil, atualmente, 55% dos partos realizados são cesarianas. No Sistema Único de
Saúde (SUS), a taxa é em torno de 40% e chega a 84% na rede privada. Para reduzir esses
números, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde têm adotado inúmeras medidas
para estimular a realização de partos normais e reduzir o alto índice de cesáreas desnecessárias
no país (Brasil, 2015). O parto vaginal espontâneo é o que mais protege a mulher de um ou
mais danos (Salgado, 2017).
A adoção de boas práticas na atenção ao parto e nascimento visa a qualidade do
atendimento, redução de intervenções desnecessárias e a redução da morbimortalidade materna
e neonatal no país (Apolinário, Rabelo, Wolf, Souza, & Leal, 2016).
Sobre as falhas de registro identificadas no componente Hemorragia e prontuários,
denota necessidade de intervenções que possibilitem identificar as falhas e refletir sobre a
importância destes dados, uma vez que representam, atualmente, a segunda causa de morte
materna no país.
De acordo Vecina Neto & Malik (2016), os registros clínicos adequados, detalhados e
informatizados das parcelas clínicas dos prontuários são fundamentais no processo de
desenvolvimento de sistemas de monitoramento de indicadores, que ainda é incipiente no nosso
sistema de saúde e que tem aumentado em resposta às pressões dos usuários e financiadores.
Este fato demonstra, por meio de dados, informações, indicadores de efetividade, qualidade e
segurança assistencial que o tema tem sido pauta importante no setor.
Para o acompanhamento desses indicadores com vistas a tornar o cuidado mais seguro,
é necessário que todos os envolvidos na prestação do cuidado das instituições de saúde avaliem
todos os aspectos que envolvem o processo assistencial, desenvolvam uma cultura e sistema de
aprendizagem; a fim de gerenciar os riscos e melhorar a segurança de forma proativa
(Illingworth, 2015).
A criação de um sistema de aprendizado contínuo sobre os eventos adversos e danos
decorrentes da assistência prestada é um importante recurso para mitigar os riscos de novos
episódios e melhorar a segurança do paciente. Esse processo deve ser ativo e envolver a
colaboração e engajamento dos formuladores de políticas, das instituições de saúde, de ensino
e pesquisa, profissionais e pacientes para trabalhar coletivamente de forma construtiva com o
propósito de elucidar questões relacionadas aos riscos à saúde e promover uma assistência
segura e livre de danos.
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6.1. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE FUTURAS PESQUISAS

As limitações da pesquisa encontradas foram a aplicação do processo em um único local
de estudo e com apenas um tipo de especialista. Falhas de preenchimentos no instrumento e
prontuários que impossibilitaram de completar os dados subestimando os resultados.
Há necessidade de aplicação do instrumento em outras instituições e contextos de
assistência ao parto e nascimento para estudos comparativos e de correlação de dados.
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APÊNDICES E ANEXOS
APÊNDICE A – CARTA CONVITE

Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado em Gestão e Sistemas de Saúde
Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade - São Paulo – SP

CARTA CONVITE
A mestranda, Elizienne de Sousa Costa Horvath, gostaria de convidá-la (o) a ser um dos juízes na
validação de conteúdo do protocolo Termômetro de Segurança na Maternidade (TSM). Trata-se de uma ferramenta
que auxilia na obtenção de dados para o cálculo da prevalência instantânea dos danos (eventos adversos)
relacionados à assistência maternidade e neonatal e do indicador composto assistência livre de danos, ambos
sugeridos e formulados pelo National Health Service (NHS) da Inglaterra.
As respostas individuais serão manuseadas apenas pela pesquisadora e sua orientadora. O resultado será
amplamente divulgado pela dissertação e periódicos científicos, porém as identidades dos participantes serão
preservadas, com o sigilo das respostas garantido.
Ao responder o questionário será solicitado o preenchimento de um cadastro, para fins gerenciais. Vale
destacar que a pesquisa é acadêmica.
Respostas honestas e completas são cruciais para tornar os resultados da pesquisa uma representação
precisa das experiências.
A participação é anônima e voluntária. A cooperação nesse estudo é de grande valia para a comunidade
acadêmica e profissionais da saúde e para a unidade de obstetrícia em que o estudo será desenvolvido.
A pesquisadora agradece a disponibilidade e o tempo gasto nesse estudo.

Atenciosamente,

______________________________________
Elizienne de Sousa Costa Horvath
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APÊNDICE B – TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TCLE - Termo de Consentimento para Participação em Pesquisa Clínica:
Nome do participante:_____________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________
Telefone para contato:__________________Cidade:________________CEP:_________
E-mail: _________________________________________________________________

1. Título do Trabalho Experimental: Validação do Protocolo Termômetro de Segurança na Maternidade de
um Hospital Universitário no município de São Paulo - SP

2. Objetivo: Avaliar o protocolo Termômetro de Segurança na Maternidade na Unidade de Obstetrícia

3. Justificativa: A ferramenta Termômetro de Segurança na Maternidade é um instrumento utilizado nos serviços
de saúde do Reino Unido que avalia a temperatura de danos (eventos adversos) relacionados à assistência obstétrica
que engloba problemas que são comuns em todo o mundo e permite ações e intervenções imediatas pelos
profissionais que prestam assistência e gestores. No Brasil, não há nenhum instrumento padronizado que avalie
tais danos. Considerando a inexistência, na atualidade, de um instrumento que mensure os eventos adversos
relacionados à assistência à maternidade na instituição, este estudo tem o propósito de contribuir neste sentido.
4. Procedimentos da Fase Experimental: Sua participação está relacionada ao processo de validação deste
instrumento, portanto, caso aceite participar, você deverá responder a um questionário elaborado pelas
pesquisadoras, a fim de avaliar o instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade, acerca dos critérios
objetividade, eficácia, necessidade, praticidade e melhorias. O tempo médio previsto para a coleta dos dados é de
15 minutos. Sua assinatura neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtida pela pesquisadora
responsável, no momento da coleta de dados, caso você aceite participar da pesquisa.
5. Desconforto ou Riscos Esperados: Os riscos dos quais você estará exposto em participar seria sua
identificação, no entanto, nós pesquisadoras responsáveis, assumimos o compromisso de manter em absoluto
sigilo seus dados e suas respostas e algum possível constrangimento ao responder alguma pergunta do
questionário. Os benefícios decorrentes de sua participação neste estudo serão contribuir no processo de validação
do instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade para que possa ser implementado na instituição de
modo a promover uma assistência mais segura e livre de danos às puérperas e seus bebês.

6. Retirada do Consentimento: Sua participação neste estudo é voluntária, e, portanto, você é livre para recusar
participar e para desistir de continuar participando a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.
7. Garantia do Sigilo: Garantimos a você que as informações obtidas só serão utilizadas na realização deste
estudo, nós pesquisadoras responsáveis, assumimos o compromisso de manter em ABSOLUTO SIGILO seus
dados e suas respostas.

8. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação na Pesquisa: Não haverá nenhum tipo
de gasto ou remuneração pela sua participação
9. Local da Pesquisa: A pesquisa será desenvolvida no Hospital São Paulo – Hospital Universitário da Unifesp
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10. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente que deve existir nas
instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos
participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento das pesquisas
dentro dos padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos – Res.
CNS nº 466/12). O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e acompanhamento dos protocolos de pesquisa
no que corresponde aos aspectos éticos.

Endereço do Comitê de Ética da Unifesp: Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050 São Paulo/SP – Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162
e-mail: cep@unifesp.edu.br
Horário de atendimento telefônico e presencial:
Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9:00 às 13:00hs

11. Nome Completo e telefones dos Pesquisadores para Contato: Prof. Dr. Chennyfer Dobbins Abi Rached (011) 2633.9000, Aluna Elizienne de Sousa Costa Horvath - (011) 97266.1612

12. Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão ser discutidas pelos meios
próprios.
São Paulo,

de

de 2018.

13. Consentimento Pós-Informação:

Eu, ________________________________________________, após leitura e compreensão deste termo
de informação e consentimento, entendo que minha participação é voluntária e que posso sair a qualquer momento
do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a realização
do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos somente neste estudo no meio científico.

_______________________________
Assinatura do Participante
14. Eu, (Nome Completo do Pesquisador), certifico que:
a)

Considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos
participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos;
b) Este estudo tem mérito científico e a equipe de profissionais devidamente citados neste termo é treinada,
capacitada e competente para executar os procedimentos descritos neste termo;
c) A resolução CNS nº 466/12 dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais,
cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os
participantes.
____________________________________
(Nome completo do pesquisador responsável)
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APÊNDICE C – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TERMÔMETRO DE
SEGURANÇA NA MATERNIDADE

Procedimento Operacional Padrão (POP) - Termômetro de Segurança na Maternidade
1. OBJETIVO: Monitorar Eventos Adversos (danos) relacionados à assistência materna e neonatal; produzir dados e elaborar
indicadores de assistência obstétrica e de assistência livre de danos.
2. APLICAÇÃO: Todas as puérperas após no mínimo 12h pós-parto, respeitando o período para recuperação da mesma.
3. RESPONSABILIDADE: Enfermeira Obstetra de acordo com a escala para realização da SAE, respeitando o item 2.
4. MATERIAIS: Instrumento Termômetro de Segurança da Maternidade, prontuário, caneta, prancheta.
DESCRIÇÃO

4.1
1

AÇÕES

AGENTES
A enfermeira avalia o prontuário da paciente, identifica se a Enfermeira Obstetra(o)
puérpera se encaixa nos pré-requisitos para aplicação do
instrumento TSM.

REFERÊNCIAS
Prontuário da paciente
Instrumento TSM

A enfermeira preenche os dados solicitados nos itens do Enfermeira Obstetra
instrumento TSM.

Prontuário
Instrumento TSM

O instrumento TSM está dividido em 6 partes, na Primeira Enfermeira Obstetra
Parte refere-se ao Local e Tipo de Parto:
Primeiro tópico do instrumento que inclui questões sobre a
gestação e o parto.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
instrumento TSM

No 1º subitem da 1ª parte Local da Pesquisa refere-se onde Enfermeira Obstetra
são coletados os dados das mulheres e recém-nascidos no
período puerperal: Comunidade/Hospital/Centro de Parto
Normal.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM
Fórmula IMC

No 2º subitem Data da pesquisa Dia, mês e ano em que são Enfermeira Obstetra
coletados os dados: escrever o dia, mês e o ano

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

No 3º subitem Cor da pele das puérperas: Preencher Enfermeira Obstetra
conforme autodeclarado pela mulher as opções:
branca/preta/parda/amarela / indígena/não declarada.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

No 4º subitem Idade da Puérpera: Preencher em número de Enfermeira Obstetra
anos completos 19 anos ou menos; 20-34 anos; 35-39 anos;
40 anos ou mais.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

2

3

4

5

6

7
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8

9

10

11

12

13

14

No 5º Subitem Idade gestacional: Preencher o número de Enfermeira Obstetra
semanas completas de gestação na data do parto: menos de 28
sem./28-36 sem./37-38 sem./ 39-42 sem./ mais de 42 sem.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

No 6º subitem Paridade: Preencher o número de partos Enfermeira Obstetra
realizados, incluindo o último. Escrever em numeral cardinal.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

No 7º subitem Gestação: Preencher a quantidade de fetos Enfermeira Obstetra
referente à gestação atual: Única quando se trata de um feto
único. Múltipla quando se trata de mais de um feto.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

No subitem 8º Índice de Massa Corporal (IMC) (na Enfermeira Obstetra
admissão) o índice deve ser calculado por meio dos dados da
puérpera referentes ao peso e a altura. Após isso, aplicar a
fórmula universal IMC=kg/m2, dividindo o peso (em
quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado 18.5 ou
menos/ 18.6-24.9/ 25–29.9/ 30-34.9/ 35–39.9/ 40 ou mais.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM

No 9º subitem Onde ela teve o bebê? Preencher o setor da Enfermeira Obstetra
instituição em que o parto foi realizado Centro obstétrico/
Centro de Parto Normal intra hospitalar ou peri
hospitalar/casa de parto/em casa/outro.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

No 10º Subitem Data de nascimento do bebê ___/___/___:_ Enfermeira Obstetra
Preencher as informações do Parto (marque todas as opções
que se aplicam) Data de nascimento do bebê. Descrição dos
detalhes sobre o parto (tipo e necessidade de transferir a
puérpera para unidade assistencial de maior Complexidade.
Anotar dia, mês e ano de nascimento do bebê. Tipo de Parto:
Normal/ Vácuo extrator/ Fórceps/ Falha Instrumental
(tentativa frustrada de vácuo extrator ou fórceps)/ Cesariana.
Admissão da mulher em Unidade Semi-intensiva/UTI/UTI
Cardíaca após o parto.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Na Segunda Parte Trauma Perineal Incisão Cirúrgica Enfermeira Obstetra
Abdominal do instrumento, que inclui questões sobre trauma
perineal e/ou incisão cirúrgica abdominal sofrida (s) pela
puérpera.

Prontuário da paciente
Carteira de Pré-natal
Instrumento TSM
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Preencher se a mulher teve trauma perineal e/ou incisão Enfermeira Obstetra
cirúrgica abdominal. Marcar todas as opções que se aplicam:
Ocorrência de Trauma Perineal ou Incisão Cirúrgica
Abdominal durante o trabalho de parto ou no puerpério. Em
caso de resposta afirmativa definir o local do dano e o grau de
comprometimento tissular do trauma ou o tipo de incisão
cirúrgica: Laceração de 1º grau Laceração de 2º grau
Laceração de 3º grau/4º grau Episiotomia; Cesariana: Incisão
cirúrgica abdominal.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Terceira Parte Hemorragia Pós-Parto Parto inclui Enfermeira Obstetra
questões sobre a ocorrência de Hemorragia pós-parto.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

17

No 1º subitem: da 3º Parte: Preencher qual foi a perda Enfermeira Obstetra
sanguínea estimada quantidade por avaliação visual, pesagem
de compressas, por dispositivos coletores e sinais clínicos, em
número de mililitros (ml) de sangue, que se estima ter sido
perdida durante o trabalho de parto e puerpério imediato,
considerando que este é o intervalo em que mais
frequentemente ocorre a hemorragia. Gradua a estimativa em
mililitros. 499ml ou menos 500 - 999ml 1000 - 1999ml
2000ml ou mais.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

18

No 2º subitem: Preencher dados referentes ao pós-parto Enfermeira Obstetra
(marcar todas as opções que se aplicam) preencher
informações sobre sinais, sintomas, resultados de exames
e/ou condutas adotadas, que estão relacionadas com a
ocorrência da hemorragia pós-parto. Houve algum episódio
de lipotimia ou desmaio?/ Alguma vez a medida da Hb
(hemoglobina) foi inferior à 7,0g%?/ Recebeu transfusão de
sangue?/ Recebeu ferro intravenoso?/ Nenhuma das
alternativas.
Quarta Parte do instrumento TSM: Infecção que inclui os Enfermeira Obstetra
mais frequentes tipos de infecções que podem acometer a
puérpera entre o início do trabalho de parto e o pós-parto.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Preencher se a mulher teve algumas das seguintes infecções Enfermeira Obstetra
desde o início do trabalho de parto até 10 dias pós-parto? (até
o momento da entrevista) (marque todas as opções que se
aplicam). Questionar acerca da ocorrência de infecções que
são mais frequentes na puérpera entre o início do trabalho de
parto e o pós-parto: Infecção do trato urinário; Infecção na
incisão da cesariana/cirúrgica abdominal; Mastite; Infecção
Uterina Infecção no trauma perineal.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Quinta Parte do instrumento TSM: Bebê Quinto tópico do Enfermeira Obstetra
instrumento que inclui questões sobre as condições clínicas
do bebê e a necessidade de assistência mais especializada ou
de maior complexidade.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

15

16

19

20

21
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No 1º subitem da 5ª Parte: Preencher o escore de Apgar do Enfermeira Obstetra
bebê se foi menor ou igual a 6 no 5º minuto após o
nascimento. Avaliação das condições clínicas do bebê por
meio do escore de Apgar Sim ou Não.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

No 2º subitem preencher se o bebê precisou ser Enfermeira Obstetra
transferido/admitido em Unidade de Cuidado Intermediário
Neonatal/Unidade Neonatal/UTI Neonatal. Diz respeito a
transferência do recém-nascido para outro setor de assistência
mais complexa e separação da mãe e recém-nascido Sim ou
Não e se a transferência era prevista ou imprevista.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Na Sexta Parte Percepção da Mulher sobre Segurança Enfermeira Obstetra
Perguntar à Mulher do instrumento TSM inclui questões a
serem perguntadas diretamente à puérpera, acerca da
percepção dela sobre segurança durante o trabalho de parto e
parto.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

No 1º subitem da 6ª parte após apresentar-se a puérpera e Enfermeira Obstetra
explicar sobre o procedimento e a importância do mesmo para
o processo de melhoria contínua da assistência, perguntar se
alguma vez a mesma foi separada do seu bebê, exceto se ele
foi internado em uma Unidade Neonatal para receber o
tratamento necessário. O tópico diz respeito a situações em
que a puérpera tenha sido separada do bebê, exceto quando
houve necessidade de transferência do bebê para unidades
neonatais especializadas. (Exemplo: ao nascer para a sala de
reanimação, exames, etc.) Sim ou Não.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

No 2º subitem: Perguntar se a puérpera foi deixada sozinha Enfermeira Obstetra
pelos médicos/enfermeiras obstétricas/obstetrizes em algum
momento em que estava se sentindo preocupada (durante o
trabalho de parto ou parto). Diz respeito a situações em que a
puérpera tenha ficado desassistida por profissionais de saúde
da instituição em que se encontra internada durante o trabalho
de parto: Sim ou Não.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

22

23

24

25

26

83

27

28

No 3º subitem: Perguntar se a puérpera expressou Enfermeira Obstetra
preocupação sobre segurança durante o trabalho de parto ou
parto, e se a mesma considera que se levada a sério.
Questionar a mulher em relação à forma como foi atendida
pelos profissionais de saúde da instituição em que se encontra
internada durante o trabalho de parto e parto, quando
expressou a eles suas dúvidas de segurança: Sim/Não/. Sem
preocupação (quando não houver preocupação sobre os
pontos abordados).

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

No 4º subitem: Preencher caso a puérpera identificar alguma Enfermeira Obstetra
situação específica, avaliar a necessidade da mesma ser
atendida por outro profissional da equipe e se necessário e a
mesma desejar perguntar se a puérpera gostaria de falar sobre
alguma das perguntas anteriores com outro profissional.
Questionar à puérpera em relação ao desejo de conversar com
profissionais de saúde, que não a tenham assistido
adequadamente, segundo sua percepção Sim ou Não (Em caso
afirmativo, favor referencie a mulher para o profissional que
melhor atenda a necessidade para dar seguimento).

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Notas opcionais diz respeito às observações consideradas Enfermeira Obstetra
relevantes e registradas pelo profissional responsável pela
coleta dos dados.

Prontuário da paciente
Instrumento TSM

Ao finalizar o preenchimento arquivar em pasta própria.

Pasta
para
arquivo
Instrumentos TSM

29

30

Enfermeira Obstetra

de
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Avaliação
(G; P)*

Assistenciais:
 Não realização do procedimento por falha de preenchimento adequado dos
dados em prontuário;
 Não realização do procedimento por recusa da paciente.

Mitigação
(nº passo)
1-24

(4;1)
(1;1)

24-29

Legais:
 Falha no registro em prontuário.

(4,1)

RISCOS:

1-30

*Gravidade (G): 1 a 4 e a Probabilidade (P): 1 a 4

•
•
•

OBSERVAÇÕES
Considere os desejos e valores da mulher neste processo adotando postura sensível e ética.
Os indicadores devem ser calculados conforme fórmulas recomendadas pelo NHS (2014), utilizando-se como numerador
o número de pacientes com dano e como denominador o número de pacientes expostos ao dano, multiplicando o resultado
por 100.
Enfermeira (o) responsável pelas orientações de alta, observará se o instrumento foi preenchido adequadamente antes da
liberação da puérpera, caso não esteja, a mesma ficará responsável pelo preenchimento.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
MELO, C. R. DE. Adaptação transcultural do maternity safety thermometer para o português do Brasil.
Tese de Doutorado—Universidade Federal de Santa Catarina: [s.n.].
National Health Service. (2014). Maternity safety thermometer pilot data 09/04/2014. Recuperado de
http://safetythermometer.nhs.uk/index.php?
OPAS, O. P.-A. DA S.; OMS, O. M. DE SAÚDE. Manual OPAS zero morte materna. Disponível em:
<http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34880/9788579671258por.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 set. 2018.
SALGADO, H. DE O. Cuidado materno livre de danos e prevalência de depressão pós-parto:
inquérito/’nascer no Brasil/`, região Sudeste, 2011 e 2012. Tese de Doutorado—[s.l.] Universidade
de São Paulo, 2017.

Elaborado por*:
Enfermeira Obstetra Elizienne de Sousa
Costa Horvath
COREN/SP: 148534

ELABORAÇÃO
Revisado por*:

Aprovado por*:
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
Carta de Anuência da Instituição
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS JUÍZES
Questionário de Avaliação dos Juízes

Questionário de Avaliação (Juízes) N°. _________ DATA: ___/ ___/ ______
PARTE I:
IDENTIFICAÇÃO
Nome do avaliador: ___________________________________ Idade: _____ Sexo: _____ Profissão:
_______________ Tempo de formação: _____
Área de trabalho: ____________ Função / cargo na instituição: ___________________ Tempo de trabalho na
área: _______ Titulação: especialista ( ); Mestre ( ); Doutor ( ).
Especificar: ________________________
Tema do trabalho de conclusão (Monografia / Dissertação / Tese): ___________________
_________________________________________________________________________ Publicação de
pesquisa envolvendo a temática: ________________________________________
PARTE II:
INSTRUÇÕES:
Tendo em vista que o procedimento operacional padrão deve descrever cada passo crítico que deverá ser dado pelo
operador para garantir o resultado esperado da tarefa, leia minuciosamente cada questão e, em seguida, analise-o,
marcando um X em um dos números que estão na frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a
abreviação que melhor represente o grau em cada critério abaixo:
Valoração:

1 – inadequado; 2 – parcialmente adequado;
3 – adequado; 4 – totalmente adequado.

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo, pelo qual considerou esse item no espaço destinado.
OBS: não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião.
Por favor, responda todos os itens.
1.RESULTADOS ESPERADOS: Refere-se aos objetivos, metas ou fim do procedimento
AFIRMAÇÕES: VALORAÇÃO
1
2
3
11. É coerente com a proposta do procedimento
1.2. Está redigido cientificamente
1.3. Atende aos objetivos propostos
1.4. É claro para o profissional executante

4

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.ATIVIDADES: Descrição das principais atividades ou passos para a execução da tarefa (só precisam
ser descritas as atividades críticas que comprometem o resultado final do trabalho)
AFIRMAÇÕES: VALORAÇÃO
1
2
3
4
2.1. Os itens estão dispostos pela sequência
lógica da atividade
2.2. Os itens permitem ao profissional
executante realizar uma ação precisa
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2.3. Os itens estão apresentados de maneira
clara e objetiva
2.4. Cada item expressa uma ação única
2.5. Os itens expressam apenas ações críticas ao
processo da execução da tarefa
2.6. Contém todos os itens necessários à
execução da tarefa
2.7. A redação dos itens corresponde ao nível de
conhecimento científico do profissional
executante
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. CUIDADOS ESPECIAIS: Eventuais cuidados a serem tomados na execução da tarefa
AFIRMAÇÕES: VALORAÇÃO
1
2
3
3.1. Os itens estão apresentados de maneira
clara e objetiva
3.2. Os itens representam passos da tarefa
relevantes cientificamente
3.3. A redação dos itens corresponde ao nível de
conhecimento científico do profissional
executante
3.4. Os itens retratam aspectos-chaves que
devem ser observados para o sucesso do
procedimento

4

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Eficiência: Descrição
AFIRMAÇÕES: VALORAÇÃO 1 2 3 4
4.1. O protocolo tem aplicabilidade
4.2. O protocolo é relevante cientificamente
4.3. O protocolo possui relevância clínica
4.4 O protocolo é indispensável

1

2

3

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fonte: Quaglio (2018)
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ANEXO

C

-

INSTRUMENTO

TERMÔMETRO

DE

SEGURANÇA

MATERNIDADE
Instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade
LOCAL E TIPO DE PARTO
Local de Pesquisa
 Comunidade  Hospital  Centro de parto normal
Data da Pesquisa
___/___/_____
Cor da Pele
 Branca  Preta  Parda  Amarela  Indígena  Não declarada
Fala Português
 Sim
Não
Idade
 19 anos ou menos  20-34 anos  35-39 anos  40 ou mais
Idade Gestacional
 Menos de 25 sem.  25-36 sem.  37-42 sem.  mais de 42 sem.
(Semanas Completas)
 a paridade deve ser igual ou maior a 1
Gestação
 Única
 Múltipla
Índice de Massa
 18.5 ou menos  18.6-24.9  25–29.9  30-34.9
Corporal
 35–39.9  40 ou mais
Onde ela teve o
 Centro Obstétrico  Centro de Parto Normal intra-hospitalar ou peri
bebê?
hospitalar  Casa de Parto  Em Casa  Outro________________
Data de nascimento
 Normal  Vácuo extrator  Fórceps  Falha Instrumental (tentativa
do bebê
frustrada de vácuo extrator ou fórceps)  Cesariana  Admissão da mulher
___/___/____
em Unidade Semi-intensiva UTI/UTI Cardíaca após o parto
Informações do Parto
(marque todas as opções
que se
aplicam)
TRAUMA PERINEAL INCISÃO CIRÚRGICA ABDOMINAL
A mulher teve trauma
 Laceração de 1º grau
perineal e/ou incisão
cirúrgica abdominal?
 Laceração de 2º grau
 Não

 Sim

 Laceração de 3º grau
 Laceração de 4º grau
 Episiotomia

(marque todas as opções que se aplicar).
 Cesariana
HEMORRAGIA PÓS-PARTO
Qual foi a perda
 499ml ou menos  500 - 999ml  1000 - 1999ml  2000ml ou mais
sanguínea estimada?
 Sem registro
Desde o parto a mulher
 Teve algum episódio de lipotimia ou desmaio?
teve: (marque todas as
 Teve alguma vez a medida da Hb (hemoglobina) foi inferior à 7,0g%?
opções que se aplicam)
 Recebeu transfusão de sangue?
 Recebeu ferro intravenoso?
 Nenhuma das alternativas
INFECÇÃO
A mulher teve algumas
 Infecção do trato urinário
das seguintes infecções
 Infecção na incisão da cesariana
desde o início do
 Cirúrgica abdominal
trabalho de parto até 10
 Mastite
dias pós-parto?
Infecção Uterina
 Infecção no trauma perineal

NA
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(até o momento da
entrevista)
 Outro(a)_________________________
(Marque todas as opções que se aplicar).
 Não
 Sim
BEBÊ
O bebê teve escore de
 Sim
 Não
Apgar menor ou igual a
6 no 5º minuto após o
nascimento?
O bebê precisou ser
 Não
transferido/admitido em  Sim – previsto
Unidade de Cuidado
 Sim – imprevisto
Intermediário
Neonatal/Unidade
Neonatal/UTI Neonatal?
PERCEPÇÃO DA MULHER SOBRE SEGURANÇA - PERGUNTAR À MULHER
Alguma vez você foi separada do seu bebê, exceto se
 Sim
 Não
ele foi internado em uma Unidade Neonatal para
receber o tratamento necessário?
Você foi deixada sozinha pelos médicos enfermeiras
 Sim
 Não
obstétricas/obstetrizes em algum momento em que
estava se sentindo preocupada (durante o trabalho de
parto ou parto)?
Se você expressou preocupação sobre segurança
 Sim
 Não  Sem Preocupação
durante o trabalho de parto ou parto, você considera
que foi levada a sério?
Você gostaria de falar sobre alguma das perguntas
 Sim
 Não
anteriores com o médico/enfermeira
obstétrica/obstetriz ou outro profissional?
(Em caso afirmativo, por favor referencie a
mulher para um médico/ enfermeira
obstétrica/obstetriz para dar seguimento)
NOTAS OPCIONAIS

Fonte: Melo (2015)
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ANEXO D – BASE PARA CÁLCULO DOS INDICADORES TSM
Base para Cálculos dos Indicadores TSM
Definição do indicador

Composição do indicador
Dados Demográficos
O numerador corresponde ao total individualizado
Local da pesquisa por categoria
de cada opção de resposta (Hospital, Comunidade
e/ou Centro de Parto) e o denominador é o
número total de puérperas incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Cor da pele das puérperas por categoria
de cada opção de resposta (Branca; Preta; Parda;
Amarela; Indígena; Não declarada) e o
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Idade das puérperas por categoria
de cada opção de resposta (faixas etárias) e o
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Locais do parto por categoria
de cada opção de resposta (Centro Obstétrico;
Centro de Parto Normal intra hospitalar ou peri
hospitalar; Casa de Parto; Em casa; Outro) e o
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra.
O numerador é o total de mulheres que fala
Proporção de puérperas que falam Português
Português e o denominador é o número total de
sem a utilização de um intérprete
mulheres entrevistadas da amostra.
Detalhes sobre o parto
O numerador corresponde ao total individualizado
Idade Gestacional por categoria
de cada opção de resposta (menos de 28 sem.; 2836 sem.; 37-38 sem; 39-42 sem.; Mais de 42
sem.) e o denominador é o número total de
puérperas incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de gestantes com gestação única ou
de cada opção de resposta (única; múltipla) e o
múltipla
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de detalhes do parto por tipo
cada opção de resposta (Normal; Vácuo extrator;
Fórceps; Falha Instrumental (tentativa frustrada
de vácuo extrator ou Fórceps; Cesariana
Admissão da mulher em Unidade Semiintensiva/UTI/UTI Cardíaca após o parto) e o
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Paridade pelo número
de cada resposta coletada e o denominador é o
número total de puérperas incluídas na amostra.
IMC das puérperas na admissão por categoria O numerador corresponde ao total individualizado
de cada opção de resposta (18.5 ou menos; 18.624.9; 25– 29.9; 30-34.9; 35–39.9; 40 ou mais) e o
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra.
Danos (eventos adversos) físicos
Proporção (o numerador é o total somado de
Infecção Materna
todos os tipos de infecção materna: Infecção do
trato urinário; Infecção na incisão da cesariana;
Infecção na Incisão cirúrgica abdominal; Mastite;
Infecção Uterina; Infecção do trauma perineal,
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dividido pelo denominador que é o número total
de puérperas incluídas na amostra e o resultado
multiplicado por 100).
Proporção (o numerador é o total somado de
Laceração perineal de 3º/4º grau
lacerações perineais de 3º/4º graus dividido pelo
denominador que é o número total de puérperas
que sofreram algum tipo de trauma perineal lacerações perineais de 1º, 2º, 3º/4º graus ou
episiotomia e o resultado multiplicado por 100).
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Hemorragia Pós-parto, com perda sanguínea
com perda sanguínea estimada maior que 1000ml
estimada maior que 1000ml
dividido pelo denominador que é o número total
de puérperas incluídas na amostra e o resultado
multiplicado por 100).
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Puérperas protegidas de danos físicos
sem nenhum tipo de dano físico dividido pelo
denominador que é o número total de puérperas
incluídas na amostra e o resultado multiplicado
por 100).
Danos psicossociais
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Puérperas deixadas sozinhas em algum
que referiram terem sido deixadas sozinhas em
momento em que se sentiam preocupadas
algum momento em que se sentiam preocupadas
dividido pelo denominador que é o número total
de puérperas incluídas na amostra e o resultado
multiplicado por 100).
Separação entre mães e bebês a termo a partir Proporção (o numerador é o total de puérperas
que referiram terem sido separadas dos seus bebês
do nascimento
a termo, exceto quando os bebês foram admitidos
em unidades neonatais, dividido pelo
denominador que é o número total de bebês a
termo incluídos na amostra e o resultado
multiplicado por 100).
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Puérperas com preocupações que não foram
com preocupações que não foram levadas a sério
levadas a sério
dividido pelo denominador que é o número total
de puérperas que expressaram preocupação e o
resultado multiplicado por 100).
O numerador é o número de puérperas que
Proporção de puérperas que tiveram
expressaram o desejo de falar sobre alguma
seguimento de questões sobre a Percepção de
questão com o médico/enfermeira
segurança por um profissional de sua escolha
obstétrica/obstetriz ou outro profissional e o
denominador é o número total de puérperas
incluídas na amostra e o resultado multiplicado
por 100.
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Puérperas protegidas de danos psicossociais
sem nenhum tipo de dano psicossocial dividido
pelo denominador que é o número total de
puérperas incluídas na amostra e o resultado
multiplicado por 100).
Trauma perineal/Trauma Abdominal
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Proporção de puérperas com um trauma
que teve um trauma perineal, submetida a cirurgia
perineal, cirurgia cesariana ou outra cirurgia
cesariana ou outra cirurgia abdominal durante a
abdominal
internação para o parto, dividido pelo
denominador que é o número total de puérperas
incluídas na amostra e o resultado multiplicado
por 100).
Proporção (o numerador é o total de puérperas
Proporção de puérperas com uma incisão
submetida a uma cirurgia abdominal, exceto
cirúrgica abdominal, excluindo as cesarianas
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cesarianas durante a internação para o parto,
dividido pelo denominador que é o número total
de puérperas incluídas na amostra e o resultado
multiplicado por 100).
Proporção de puérperas com trauma perineal, O numerador corresponde ao total individualizado
de cada categoria de trauma perineal (laceração de
discriminada por categoria de trauma
1º, 2º, 3º/4º grau e episiotomia) e o denominador é
o número total de puérperas incluídas na amostra.
Hemorragia Pós-parto
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de mulheres com uma perda
de cada intervalo de quantidade da perda
sanguínea estimada superior a 500ml,
discriminadas por intervalos de quantidade da sanguínea estimada superior a 500ml e o
denominador é o número total de puérperas
perda sanguínea estimada
incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total somado de
Proporção de mulheres que tiveram uma
todas as complicações ou tratamento decorrente
Hemorragia Pós-parto seguida de
da Hemorragia Pós-parto - episódio de lipotimia
complicações ou tratamento)
ou desmaio? Medida da Hb foi inferior à 7,0g%?
Recebeu transfusão de sangue? Recebeu ferro
intravenoso? E o denominador é o número total
de puérperas incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de mulheres que tiveram uma
de cada complicação ou tratamento decorrente da
Hemorragia Pós-parto seguida de
complicações ou tratamento, discriminada por Hemorragia Pós-parto - episódio de lipotimia ou
desmaio; medida da Hb foi inferior à 7,0%;
categoria de complicação ou tratamento
Recebeu transfusão de sangue; Recebeu ferro
intravenoso e o denominador é o número total de
puérperas incluídas na amostra.
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de puérperas com uma perda
sanguínea estimada maior que 1000ml pela via de cada via de nascimento: parto normal, parto
vaginal com instrumentação (fórceps ou vácuo
de nascimento
extrator), falha instrumental ou por cirurgia
cesariana e o denominador é o número total de
puérperas incluídas na amostra.
Tratamento do Bebê
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de bebês que receberam
de cada tipo de tratamento (Apgar no 5º minuto
tratamento, discriminada por tipo de
menor ou igual a 6; transferência para uma
tratamento
unidade neonatal) e o denominador é o número
total de bebês incluídos na amostra.
Infecção
O numerador corresponde ao total individualizado
Proporção de puérperas que tiveram infecção
de cada tipo de infecção que a puérpera teve do
do início do trabalho de parto até 10 dias pósinício do trabalho de parto até 10 dias pós-parto
parto
(ITU, Infecção da incisão cirúrgica
abdominal/cesariana, Infecção do trauma perineal,
mastite, infecção uterina ou outras) e o
denominador é o número total de bebês incluídos
na amostra.
Feedback
O numerador corresponde ao total de puérperas
Proporção de puérperas com um dano,
que sofreram danos agrupadas pela quantidade de
discriminada pelo número de danos
danos (por ex.: puérperas com 1 dano, puérperas
com 2 danos, etc.) e o denominador é o número
total de puérperas incluídas na amostra.
Fonte: Melo (2015)

