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1 - Finalidade
A finalidade desse protocolo é determinar as medidas a serem implantadas para aumentar a segurança no parto e puerpério por meio do uso da Lista de
Verificação para o Parto Seguro da Organização Mundial da Saúde adaptada e validada para o contexto brasileiro.

2 - Justificativa
Diariamente cerca de 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo, sendo que 99% de todas as mortes maternas
ocorrem em países em desenvolvimento.
A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é reduzir
a taxa global de mortalidade materna para menos de 70 por cada 100 mil nascidos
vivos até 2030 e mortalidade neonatal para menos de 12 por 1.000 nascidos vivos. No
entanto, a taxa de mortalidade materna nos países em desenvolvimento em 2015 é
de 239 por 100 mil nascidos vivos, enquanto nos países desenvolvidos é de 12 por 100
mil nascidos vivos (ROSA-MANGERET ET AL, 2022).
As principais complicações, que representam quase 75% das mortes maternas, são: Hipertensão (pré-eclâmpsia e eclâmpsia); Hemorragias graves (principalmente após o parto); Infecções; Complicações no parto; Abortos inseguros. Cerca
de 80% de todas as mortes neonatais são devidas a três causas principais: prematuridade e baixo peso ao nascer; complicações perinatais e asfixia; sepse e infecção com
variações de acordo com a região e período neonatal (ROSA- MANGERET ET AL, 2022).
Em 2021 ocorreram no Brasil 12.422 óbitos neonatais precoces; 2.857 óbitos
maternos declarados, sendo 1.023 por causas diretas; 107 mortes maternas a cada
100 mil nascimentos e no Estado do Rio de Janeiro 177 mortes maternas a cada 100
mil nascimentos e 1.146 óbitos neonatais precoces (https://datasus.saude.gov.br/
mortalidade-desde-1996-pela-cid-10; https://www.saude.rj.gov.br/informacao-sus/
dados-sus/2020/11/estatisticas-vitais-obitos-e- nascimentos ).
As Listas de Verificação são instrumentos úteis para organizar esses complexos e importantes processos e são usadas há muito tempo, para que os seus
utilizadores se lembrem das tarefas que são essenciais, para prestarem cuidados
melhores e mais seguros em diversos contextos. A Lista de Verificação da OMS para
Partos Seguros foi concebida como um instrumento para melhorar a qualidade dos
cuidados prestados às mulheres que dão à luz.
A Lista de Verificação é uma lista organizada de práticas essenciais de
parto, baseadas em evidências, que visa as principais causas de morte materna, de
natimortos por causas intraparto e das mortes neonatais que ocorrem em unidades
de saúde, em todo o mundo. Cada item da Lista de Verificação é uma ação crítica
que, se não for cumprida, poderá provocar sérios danos à mãe, ao recém-nascido
ou a ambos.
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A experiência com outros instrumentos de segurança do paciente, incluindo a Lista de Verificação para a Segurança Cirúrgica da OMS, mostra que apenas
fornecer a Lista de Verificação a um profissional de saúde ou pedir que uma unidade
ou sistema usem um instrumento de segurança do paciente não resulta num uso
generalizado e consistente da Lista de Verificação ou do instrumento, nem essas estratégias conduzem a melhoria no cuidado aos pacientes.
O parto é um processo complexo, com muitos passos que são necessários,
mas, por vezes, difíceis e, por vezes, complicados, para assegurar que tanto a mãe
como o recém-nascido receberão os cuidados mais seguros possíveis.
Está comprovado que estas práticas seguras de parto reduzem os danos
para as mães e os recém-nascidos. A Lista de Verificação da OMS para Partos Seguros ajuda os profissionais de saúde a desempenharem as práticas essenciais de
parto, nos momentos críticos durante o nascimento, em todos os partos. O parto caracteriza-se por eventos que tanto são de rotina como inesperados, podendo ocorrer
complicações imprevisíveis para a mãe, o recém-nascido, ou ambos. Embora não
seja possível, numa única Lista de Verificação, enumerar todas as práticas que são
necessárias em cada parto, a Lista de Verificação apresenta um conjunto de práticas
essenciais que, comprovadamente, reduzem os danos possíveis para mães e recém-nascidos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017).
A Lista de Verificação da OMS para Partos Seguros foi adaptada e validada
para o contexto brasileiro (CARVALHO, 2018) e a adesão dos profissionais de saúde de
maternidade pública brasileira avaliada (PRAXEDES, 2017).
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro tornou obrigatório a utilização da Lista de Verificação da OMS para Partos Seguros em todas as
maternidades do Estado do Rio de Janeiro (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2022), sendo o padrão para implantação a Lista de Verificação para o Parto Seguro adaptada e validada para o contexto brasileiro (GAMA, 2018).
Em um contexto de complexidade da assistência à saúde, o trabalho em
equipe eficaz é essencial para a redução dos eventos adversos relacionados a falhas
na comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e os mal-entendidos
quanto aos papéis e responsabilidades de cada profissional. A associação entre habilidades não técnicas, como o trabalho em equipe e os eventos adversos, encontra-se bem fundamentada na literatura científica. A realização de treinamento de trabalho em equipe e a adoção de técnicas de comunicação efetivas são fundamentais
para a melhoria da segurança do paciente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016).

3 - Abrangência
O Protocolo de Implementação da Lista de Verificação para o Parto Seguro
deverá ser aplicado em todos os hospitais que realizam parto no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro.
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4 - Definições
• Lista de Verificação: lista utilizada no processo de avaliação de riscos de
modo a auxiliar na compreensão do contexto, na identificação de riscos e no agrupamento de riscos.
• Profissional de saúde (médico ou profissional da enfermagem) Condutor
da Lista de Verificação: responsável por conduzir a aplicação da lista de verificação,
de acordo com as diretrizes da instituição de saúde.

5 - Intervenção
Muitos fatores concorrem para que o trabalho de parto e parto sejam realizados de forma segura: trabalho em equipe; profissionais capacitados; adoção de
técnicas de comunicação efetiva; ambiente, equipamentos, protocolos assistenciais,
procedimentos operacionais e materiais adequados para os cuidados no pré-parto,
parto e pós-parto; respeito aos protocolos e diretrizes clínicas baseados em evidências
científicas; implementação dos protocolos de segurança do paciente e das medidas
de prevenção e controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e resistência
microbiana; implementação das medidas de prevenção das infecções puerperais em
parto vaginal e cirurgia cesariana; notificação de eventos adversos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros, de acordo com a legislação vigente (BRASIL,
2008; BRASIL, 2016; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2014b; BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; BRASIL, 2022a;
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2016a; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2018).
A presença junto à parturiente de um acompanhante, indicado pela parturiente, durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato é um direito
garantido na legislação brasileira. Todos os hospitais que realizam parto no país são
obrigados a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando esse direito (BRASIL, 2005; BRASIL, 2013). Para as gestantes com deficiência auditiva deve ser
assegurado o direito à presença de seu atendente ou intérprete pessoal de Libras, ou
fornecido o Serviço de Intérprete de Libras (BRASIL, 2015).
Este protocolo trata especificamente da utilização sistemática da Lista de
Verificação para o Parto Seguro como uma estratégia voltada para a prevenção das
principais causas de óbitos maternos, de natimortos por causas intraparto e de óbitos
neonatais. O objetivo é assegurar que as equipes sigam de maneira consistente as
etapas de segurança críticas de maneira a minimizar os riscos mais comuns e evitáveis que colocam em risco as vidas e o bem-estar da parturiente e do recém-nascido
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009).
Baseia-se na Lista de Verificação para o Parto Seguro adaptada ao contexto
brasileiro (GAMA, 2018) (Anexo 1) e no Guia de Implementação da Lista de Verificação
da OMS para Partos Seguros (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017). A Lista de Verificação para o Parto Seguro deve ser padronizada em cada instituição e integrar o
prontuário da mãe e do recém-nascido. Todas as instruções contidas neste protocolo
deverão ser adequadas à realidade de cada instituição, respeitando-se os princípios
de segurança no parto e puerpério.
A Lista de Verificação para o Parto Seguro (LVPS) é constituída por práticas
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essenciais ao parto baseadas em evidências e organizada em quatro diferentes pontos de pausa:
Ponto de pausa 1: na admissão
Ponto de pausa 2: antes da expulsão (ou antes da cesariana)
Ponto de pausa 3: logo após o nascimento (no espaço de uma hora)
Ponto de pausa 4: antes da alta

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2017
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Em muitas instituições de saúde os PONTOS DE PAUSA não se realizam no
mesmo local, portanto cada instituição deve determinar em que local os profissionais farão a verificação de cada item previsto nos PONTOS DE PAUSA.
Para a utilização da Lista de Verificação, uma única pessoa deverá ser responsável por conduzir a checagem dos itens em cada PONTO DE PAUSA. O condutor
da Lista de Verificação deverá ser um profissional integrante da equipe de coordenação, ou seja, do grupo responsável pela gestão operacional do dia a dia, com funções
de coordenação e gestão de recursos operacionais para as equipes principais. Os
enfermeiros geralmente assumem essas funções nos hospitais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016).
O condutor da Lista de Verificação deverá confirmar verbalmente se a
equipe completou todas as etapas para assegurar que as ações-chave previstas
em cada PONTO DE PAUSA foram realizadas.
Ter uma única pessoa na liderança do processo da Lista de Verificação
é essencial para seu sucesso. No complexo cenário da assistência ao parto, quaisquer etapas podem ser esquecidas ou realizadas de maneira inadequada durante
o pré-parto, parto e pós-parto imediato. Designar uma única pessoa para confirmar
a conclusão de cada item da Lista de Verificação visa assegurar que etapas de segurança não sejam omitidas. Até que os membros da equipe estejam familiarizados
com os itens previstos em cada PONTO DE PAUSA, o coordenador da Lista de Verificação deverá guiar a equipe no processo de aplicação da Lista de Verificação. Cada
equipe deverá procurar incorporar o uso da Lista de Verificação às suas atividades
com máxima eficácia e mínima interrupção, buscando efetuar as etapas de maneira
efetiva (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009).

6 -Procedimento Operacional
6.1 - Ponto de Pausa 1: na admissão
Proceder o acolhimento e orientação sobre as demandas da gestante e
seus direitos previstos na legislação vigente quanto à livre demanda, direito à presença de acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto imediato.
O acolhimento e a orientação são elementos importantes para uma atenção de qualidade e humanizada às mulheres gestantes e puérperas, oferecendo um
cuidado digno e respeitoso. Pode ser considerado como “a hora de ouro” por promover melhor resolutividade da assistência, por pressupor o repasse de informações
sobre a condução de todo o processo do cuidado e ser um momento para o esclarecimento de dúvidas das gestantes, ouvir suas demandas e identificar na história
clínica elementos necessários para orientar o cuidado.
Para informar e acolher a gestante é necessário:
a) Estabelecer uma comunicação efetiva, utilizando linguagem simples,
inteligível e apropriada ao universo da mulher;
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b) Informar sobre os procedimentos, seu estado clínico e possíveis condições de riscos à saúde.
c) Examinar a gestante/parturiente no momento da admissão conforme
protocolo assistencial da instituição para proceder:
a classificação de risco conforme protocolo institucional; detectar e tratar
complicações presentes;
confirmar se a gestante/parturiente precisa ser transferida para outra instituição; orientar a gestante/parturiente e ao seu acompanhante sobre os procedimentos referentes ao pré-parto, parto e pós-parto;
orientar sobre os sinais de alerta para os quais devem solicitar ajuda à
equipe responsável pelos cuidados à gestante/parturiente.

6.1.1 - Verificar se a parturiente necessita ser referenciada para outro hospital
As parturientes com complicações, ou aquelas que estão em risco de
complicações, poderão necessitar ser transferidas para outro hospital, para receberem cuidados adequados. O condutor da LVPS deverá verificar se: os critérios de
transferência definidos pela instituição foram seguidos; se a solicitação de transferência foi realizada de forma oportuna e segura; se a parturiente (e seu acompanhante) foram informados sobre os motivos da transferência; se o hospital de
destino da paciente foi informado adequadamente por meio do preenchimento de
ferramenta de comunicação efetiva, de acordo com os procedimentos operacionais para a transição segura do cuidado. Lista com os critérios para a transferência
da parturiente deverá estar disponível na área de admissão e no setor de internação (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2022a).

6.1.2 - Verificar se o partograma foi iniciado
O condutor da LVPS deverá verificar se o partograma foi iniciado quando
a dilatação cervical da gestante/parturiente for de quatro ou mais centímetros (i.e.,
quando ela já estiver em trabalho de parto ativo), seguindo o procedimento operacional institucional para sua utilização. De 30 em 30 minutos, o profissional de saúde
deverá registar no partograma a frequência cardíaca da mãe, o padrão das contrações e a frequência cardíaca do feto. A temperatura da mãe deverá ser registada de
duas em duas horas e a pressão arterial de quatro em quatro horas ou a cada hora
ou monitorização contínua, se em uso de Sulfato de Magnésio (BRASIL, 2014a).
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6.1.3 - Verificar se a parturiente necessita utilizar antibióticos
O condutor da LVPS deverá verificar se o partograma foi iniciado quando
a dilatação cervical da gestante/parturiente for de quatro ou mais centímetros
(i.e., quando ela já estiver em trabalho de parto ativo), seguindo o procedimento
operacional institucional para sua utilização. De 30 em 30 minutos, o profissional
de saúde deverá registar no partograma a frequência cardíaca da mãe, o padrão
das contrações e a frequência cardíaca do feto. A temperatura da mãe deverá ser
registada de duas em duas horas e a pressão arterial de quatro em quatro horas
ou a cada hora ou monitorização contínua, se em uso de Sulfato de Magnésio
(BRASIL, 2014a).

6.1.4 - Verificar se a parturiente necessita utilizar anti-hipertensivo ou sulfato
de magnésio
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da parturiente a necessidade do uso de sulfato de magnésio e de tratamento anti-hipertensivo no momento da admissão. Se for esse o caso, o sulfato de magnésio
e o agente anti-hipertensivo devem ser prescritos e administrados, de acordo com o
protocolo assistencial de manejo de pré-eclâmpsia e eclâmpsia.

6.1.5 - Verificar se é necessária a prevenção da transmissão vertical de HIV,
sífilis e hepatites virais

O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado
da gestante/parturiente a necessidade de prevenção da transmissão vertical de HIV,
sífilis e hepatites virais. Medidas deverão ser adotadas de acordo com o Protocolo assistencial baseado no Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022b).

6.1.6 - Verificar se foi estimulada a presença de um acompanhante durante o
pré-parto, parto e pós-parto
O condutor da LVPS deverá verificar se foram prestadas as informações sobre a garantia do direito da presença de um acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto imediato, conforme os dizeres do cartaz que deverá estar afixado na entrada da
instituição, setor de admissão/classificação de risco/internação. As informações deverão ser transmitidas para a gestante por meio de entrega e leitura de documento
escrito à gestante e ao acompanhante.
Se o acompanhante não estiver presente no momento da admissão, a gestante/parturiente deverá ser encorajada a identificar um acompanhante
No caso de recusa de acompanhante pela gestante, a decisão deverá ser
registrada em TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PRESENÇA DE
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ACOMPANHANTE DURANTE O PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO, que deve ser padronizado pela instituição considerando as disposições da Recomendação CFM nº 1/2016
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2016b). O condutor da lista de verificação deverá verificar se o documento foi assinado pela gestante.
Todas as instituições deverão criar as condições físicas e operacionais para
garantir o direito ao acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto imediato.

6.1.7 - Verificar se a parturiente e o acompanhante foram orientados quanto
aos sinais de alerta
O condutor da LVPS deverá verificar se foram prestadas as orientações à
parturiente (e ao acompanhante) no momento da admissão sobre os sinais de alerta para que seja solicitada ajuda imediatamente à equipe responsável pelo cuidado,
no caso de surgimento de algum dos seguintes sinais de alertas durante o trabalho
de parto: sangramento, fortes dores abdominais, forte dor de cabeça, distúrbio visual
ou incapacidade de urinar. Procedimento operacional deve ser elaborado pela instituição sobre as medidas que devem ser adotadas na presença dos sinais de alerta.

6.2 - Ponto de Pausa 2: Antes da Expulsão (ou Antes da Cesariana)
Proceder a avaliação da parturiente imediatamente antes da expulsão (ou
antes da cesariana) para detectar e tratar complicações que possam ocorrer durante o trabalho de parto e preparar para eventos de rotina e possíveis situações de crise
que possam ocorrer depois do parto.

6.2.1 - Verificar se a parturiente tem indicação de cesariana
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado se a parturiente tem indicação de cesariana, de acordo com os critérios adotados
pela instituição, e se medidas para a realização do procedimento cirúrgico foram
adotadas de acordo com o Protocolo para Cirurgia Segura (BRASIL, 2013).

6.2.2 - Verificar se a parturiente necessita utilizar antibióticos
O condutor da LVPS deverá confirmar se verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da parturiente a necessidade de uso de antibióticos antes da expulsão (ou antes da cesariana) e, se for o caso, os antibióticos deverão ser prescritos e
administrados, de acordo com o Protocolo de prevenção, diagnóstico precoce e manejo de infecção puerperal (BRASIL, 2017). Os antibióticos devem ser administrados
se a parturiente tiver ruptura das membranas há mais de 18 horas. Caso não tenha
indicação, deverá verificar se é necessária reavaliação clínica ou laboratorial.
Todas as gestantes com cultura positiva na pesquisa de estreptococo do
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grupo B deverão receber antibiótico profilático durante o trabalho de parto, de acordo com o Protocolo de profilaxia de infecção perinatal por Estreptococo do grupo B
da instituição.

6.2.3 - Verificar se a parturiente necessita utilizar anti-hipertensivo ou sulfato de magnésio
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da parturiente a necessidade do uso de sulfato de magnésio e de tratamento anti-hipertensivo antes da expulsão (ou antes da cesariana). Se for esse o caso, o sulfato de magnésio e o agente anti-hipertensivo devem ser prescritos e administrados,
de acordo com o protocolo assistencial de manejo de pré-eclâmpsia e eclâmpsia.

6.2.4 - Verificar se o material essencial está disponível no local de realização
do parto
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da parturiente a disponibilidade do material necessário para a realização do
parto, de acordo com a Resolução Anvisa nº 36 de 03/06/2008 (BRASIL, 2008; BRASIL,
2014) e o kit de emergência para uso na hemorragia pós-parto, segundo as Recomendações assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia
obstétrica da OPAS (ORGANIZAÇÃO PAN- AMERICANA DA SAÚDE, 2018).

6.2.5 - Verificar se um segundo profissional para auxiliar o parto, caso necessário, f oi identificado e informado.
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da parturiente se foi solicitada a presença de um segundo profissional para
auxiliar o parto.

6.2.6 - Verificar a presença de profissional com capacitação atualizada em
reanimação neonatal (máximo 2 anos).
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da parturiente a presença de profissional com capacitação atualizada em reanimação neonatal (máximo 2 anos). A presença de pediatra na sala de parto é
fundamental para a segurança do recém-nascido.

6.3 Ponto de Pausa 3: Logo Após o Nascimento (no espaço de
uma hora)
Proceder a avaliação da mãe e do recém-nascido logo após o nascimento
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(no espaço de 1 hora), para detectar e tratar complicações que possam ocorrer depois do parto e orientar a mãe e o seu acompanhante sobre os sinais de alerta para
os quais deverão solicitar ajuda da equipe responsável pelo cuidado.

6.3.1 - Mãe
6.3.1.1 - Verificar se a puérpera está sangrando além do esperado
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da puérpera se foram adotados os métodos de diagnóstico precoce de hemorragia pós-parto e se no caso de identificação de sangramento acima do esperado
foram iniciadas imediatamente as medidas previstas no Protocolo de prevenção,
diagnóstico precoce e manejo de hemorragia pós-parto (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2018; FEBRASGO, 2020).
Uma hemorragia anormal é definida como uma perda de 500 ml de sangue ou mais, ou qualquer perda de sangue em que a condição da puérpera se deteriore, especialmente se ela for anêmica (se a puérpera tiver anemia grave, o limite
para iniciar a ação poderá ser muito inferior a 500 ml).

6.3.1.2 - Verificar se a puérpera necessita receber antibióticos
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da puérpera a necessidade de uso de antibióticos logo após o nascimento
e, se for o caso, os antibióticos deverão ser prescritos e administrados, de acordo
com o Protocolo de prevenção, diagnóstico precoce e manejo de infecção puerperal (BRASIL, 2017).

6.3.1.3 - Verificar se a parturiente necessita utilizar anti-hipertensivo ou sulfato de magnésio
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da puérpera a necessidade do uso de sulfato de magnésio e de tratamento
anti-hipertensivo logo após o nascimento. Se for esse o caso, o sulfato de magnésio
e o agente anti-hipertensivo devem ser prescritos e administrados, de acordo com o
protocolo assistencial de hipertensão gestacional.

6.3.2 - Recém-nascido
6.3.2.1 - Verificar se o recém-nascido necessita ser referenciado para outro
hospital
Os recém-nascidos com complicações podem necessitar de transferência
para outro hospital de modo a garantir que recebam cuidados adequados. O condu-
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tor da Lista de Verificação deverá verificar se: os critérios de transferência definidos
pela instituição foram seguidos; se a solicitação de transferência foi realizada de forma oportuna e segura; se a puérpera (e seu acompanhante) foram informados sobre
os motivos da transferência do recém-nascido; se o hospital de destino do recémnascido foi informado adequadamente por meio do preenchimento de ferramenta de
comunicação efetiva, de acordo com os procedimentos operacionais para a transição segura do cuidado. Lista com os critérios para a transferência de recém-nascidos
deverá estar disponível na área pós-parto e no setor de internação (BRASIL, 2014b).

6.3.2.2 - Verificar se o recém-nascido necessita de tratamento com antibiótico
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido a necessidade de uso de antibióticos logo após o nascimento (no espaço de uma hora) e, se for o caso, os antibióticos deverão ser prescritos e administrados, de acordo com os Protocolos de tratamento de infecção
perinatal da instituição.

6.3.2.3 - Verificar se o recém-nascido necessita de cuidados especiais ou
de vigilância
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado
do recém- nascido a necessidade de cuidados especiais ou de vigilância logo após o
parto (no espaço de uma hora) e, se necessário, deverá proceder de imediato conforme protocolos assistenciais para os casos de prematuridade, peso ao nascer inferior
a 2500g, necessidade de antibiótico, necessidade de reanimação e outras situações
que necessitem de cuidados especiais e vigilância (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2014b).

6.3.2.4 - Verificar se é necessária a prevenção da transmissão vertical de HIV,
sífilis e hepatites virais
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido a necessidade de prevenção da transmissão vertical de HIV,
sífilis e hepatites virais logo após o parto (no espaço de uma hora). Medidas deverão
ser adotadas de acordo com o Protocolo institucional baseado no Protocolo clínico e
diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022b).

6.3.2.5 - Verificar se o cordão foi clampeado em 1 a 3 minutos
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se o cordão umbilical foi clampeado de maneira oportuna
considerando a situação clínica do recém-nascido (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 2022).
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6.3.2.6 - Verificar se foi realizado contato pele a pele
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém-nascido se foi realizado contato pele a pele entre mãe e recém-nascido e adotadas as medidas necessárias para manter a adequada temperatura do
recém-nascido, conforme procedimento operacional.

6.3.2.7 - Verificar se a amamentação foi iniciada na primeira hora
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se a amamentação foi iniciada na primeira hora, conforme
procedimento operacional.

6.3.2.8 - Verificar se foi administrado Vitamina K
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se foi administrado Vitamina K por via intramuscular no
recém-nascido na primeira hora de vida, conforme procedimento operacional.

6.3.2.9 - Verificar se o recém-nascido está utilizando pulseira de identificação
O condutor da LVPS deverá verificar se o recém-nascido está utilizando
pulseira de identificação e confirmar se os dados estão corretos, de acordo com o
Protocolo de identificação do paciente (BRASIL, 2013b).

6.3.2.10 - Confirmar se a puérpera e o acompanhante foram orientados a
solicitar ajuda no caso de sinais de alerta
O condutor da LVPS deverá confirmar se a puérpera (e acompanhante) foi
orientada logo após o parto (no espaço de uma hora) para alertar à equipe responsável pelo cuidado do recém-nascido imediatamente, se ocorrer algum dos seguintes sinais de alerta para o recém-nascido no período pós- natal: icterícia, respiração
rápida ou dificuldade de respirar, febre, cianose ou palidez, frio extremo, interrupção
da amamentação, menos atividade do que o normal.

6.4 - Ponto de Pausa 4: Antes da Alta
Proceder a avaliação da puérpera e o recém-nascido antes da alta, para
ter a certeza de que ambos estão saudáveis, que está tudo preparado para o seguimento, que as opções de planejamento familiar foram discutidas e oferecidas à mãe
e ao seu acompanhante e que foram prestadas orientações sobre sinais de alerta,
referentes à mãe e ao recém-nascido, para que sejam solicitados cuidados espe-
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cializados imediatos. No momento da alta, a puérpera e o acompanhante deverão
receber orientações sobre quando e onde deverá fazer a consulta de pós-parto e do
acompanhamento do recém-nascido.

6.4.1 - Mãe
6.4.1.1 - Verificar se a pressão arterial da puérpera está normal
O condutor da LVPS deverá verificar se a equipe responsável pelo cuidado
da puérpera antes da alta da mãe, verificou a pressão arterial, certificando-se de
que a pressão arterial está normal, uma vez que a pré-eclâmpsia pode surgir após o
nascimento e convulsões eclâmpticas podem surgir no período pós-parto.

6.4.1.2 - Verificar se o sangramento da puérpera está controlado
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da puérpera se o sangramento da mãe está controlado antes dela ter alta e se a
frequência cardíaca está normal. Se está sangrando além do esperado, a alta deverá ser adiada e a equipe proceder conforme instruções do Protocolo de prevenção,
diagnóstico precoce e manejo de hemorragia pós-parto.

6.4.1.3 - Verificar se a puérpera necessita de antibiótico
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado da puérpera a necessidade de antibióticos antes da alta e, se for o caso, a alta deverá ser adiada e os antibióticos prescritos e administrados, de acordo com Protocolo de prevenção, diagnóstico precoce e manejo de infecção puerperal (BRASIL, 2017).

6.4.2 - Recém-nascido
6.4.2.1 - Verificar se o recém-nascido fez uso de antibiótico e se o tratamento foi finalizado
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se o recém-nascido fez uso de antibiótico e se o tratamento foi
finalizado ou se precisa utilizar antibióticos antes da alta e, se for caso, a alta deverá
ser adiada e os antibióticos deverão ser prescritos e administrados, de acordo com
os Protocolos de tratamento de infecção perinatal da instituição.

6.4.2.2 - Verificar se o recém-nascido está mamando bem
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém-nascido se o recém-nascido está mamando bem e caso não esteja
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amamentando bem, a alta deverá ser adiada e a puérpera ser orientada quanto às
boas práticas de amamentação.

6.4.2.3 - Verificar se a puérpera e o acompanhante foram orientados a solicitar ajuda no caso de sinais de alerta
O condutor da LVPS deverá confirmar se a puérpera (e acompanhante) foi
orientada antes da alta a se dirigir ao serviço de saúde mais próximo de sua residência, se ocorrer um dos sinais de alerta que indicam que o recém-nascido pode estar
com uma doença grave no período pós-natal: icterícia, respiração rápida ou dificuldade de respirar, febre, cianose, frio extremo, interrupção da amamentação, menos
atividade do que o normal, não urina e não evacua, crise convulsiva, regurgitação por
via oral ou vômitos, cordão enrijecido, supurativo e com mau odor.

6.4.2.4 - Verificar se o recém-nascido apresenta icterícia
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se o recém-nascido apresenta icterícia e em caso positivo,
a alta deverá ser adiada ou a puérpera (e acompanhante) orientada a retornar em
48h para reavaliação do recém-nascido.

6.4.2.5 - Verificar se o recém-nascido realizou os testes de triagem neonatal
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se o recém-nascido realizou os testes de triagem neonatal de
acordo com os protocolos institucionais (Sinal de Ortolani, Teste do reflexo vermelho,
Triagem auditiva, Exame de oximetria de pulso (Teste do coraçãozinho), Avaliação do
Frênulo da Língua (Teste da Linguinha), outros).

6.4.2.6 - Verificar se o recém-nascido recebeu as vacinas obrigatórias
ao nascer
O condutor da LVPS deverá verificar junto à equipe responsável pelo cuidado do recém- nascido se foram aplicadas no recém-nascido as vacinas obrigatórias ao nascer.
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7. Estratégias de Monitoramento Mensal e Indicadores
A Taxa de adesão à Lista de Verificação para o Parto Seguro deve ser monitorada mensalmente pelos hospitais que realizam parto. Outros indicadores podem
ser acrescentados pelos hospitais para monitorar a implantação da LVPS.
Taxa de adesão à Lista de Verificação para o Parto Seguro
(Número de partos em que a Lista de Verificação para o Parto Seguro foi
utilizada, dividido pelo número de partos realizados, vezes 100)
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1. No momento da admissão

MÃE
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2. Imediatamente antes da expulsão (ou cesariana) MÃE
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3. Logo Após o Nascimento

MÃE
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4. Antes da Alta

MÃE
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