DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO
COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DA QUALIDADE
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO
GRUPO INTERNO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

LISTA DE VERIFICAÇÃO: CENTRO OBSTÉTRICO (PARTO NORMAL)

1 - NOME DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: ______________________________________
2 – RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO: ___________________________________________

N°

PADRÃO AVALIADO

SIM

NÃO

EVIDÊNCIAS

A infraestrutura física do serviço atende aos requisitos constantes na
RDC 50/02? Conta com:
-Área de recepção, sala de acolhimento da parturiente e seu
acompanhante, sala de exame, admissão e higienização de parturiente,
sala de pré-parto, posto de enfermagem, sala de parto normal, área para
assistência de RN, área para prescrição médica;

Observação direta:
- Verificar a existência dos referidos ambientes;
- Verificar se a estrutura física está em boas condições de higiene e em
bom estado de conservação (ausência de infiltrações, perda de
revestimento, trincas e corrosão).
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Possui recursos humanos necessários à operacionalização do serviço de
acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a
legislação vigente?

-Analisar escalas de serviço, em local acessível: enfermeiro exclusivo,
técnico de enfermagem, enfermeira obstetra, pediatras/neonatologistas,
obstetras, funcionários da limpeza.
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Possui equipamentos necessários à operacionalização do serviço de
acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a
legislação vigente?

- Testar funcionamento de alguns equipamentos;
- Entrevistar funcionários sobre Capacitação para manuseio dos
equipamentos.
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Possui materiais necessários à operacionalização do serviço de acordo
com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação
vigente?
Dispõe de pias e álcool gel para higienização das mãos conforme
legislação vigente?

-Verificar se os materiais estão acondicionados em embalagem
adequada e íntegra, identificados com data de esterilização e prazo de
validade.
-Observar a existência de um lavatório/pia por quarto;
-Observar a existência de sabonete líquido e papel toalha com
gramatura conforme legislação da ANVISA;
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Possui responsável técnico (RT) e um substituto, legalmente habilitado?
Tem implantado e mantém em funcionamento comissões, comitês e
programas definidos em normas pertinentes, em especial a comissão ou
comitê de análise de óbitos maternos, fetais e neonatais?
O serviço dispõe ou garante o acesso, em tempo integral, aos seguintes
recursos assistenciais, diagnósticos e terapêuticos: laboratório clínico e
anatomopatológico, serviço de ultrassonografia, de ecocardiografia, e de
assistência hemoterápica?
Garante em caso de necessidade de transferência da mulher ou do
recém-nascido, transporte em veículo, contendo: cilindro com oxigênio,
incubadora para transporte do RN e suporte ventilatório?

É permitida a presença de acompanhante de livre escolha da mulher no
acolhimento, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato?
Há garantia da privacidade da parturiente e seu acompanhante?
Adota o sistema de alojamento conjunto, bem como o estímulo ao
aleitamento materno?
O serviço garante o atendimento imediato ao recém-nascido no mesmo
ambiente do parto, sem interferir na interação mãe e filho, exceto em
casos de impedimento clínico?
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Existe carro de emergência que contemple: medicamentos, ressuscitador
manual com reservatório, máscaras, laringoscópio completo, tubos
endotraqueais, conectores, cânulas de Guedel e fio guia estéril e outros
materiais apropriados para o atendimento a mulher e ao recém-nascido?

15

São realizados testes de triagem neonatal e imunização, conforme
normas vigentes?

-Observar dispensação de preparações alcoólicas na entrada da
unidade, entre os leitos e outros locais estratégicos definidos pela CCIH;
-Verificar existência de cartazes estimulando as práticas de higienização
das mãos pelos profissionais e demais usuários.
-Solicitar documentação comprobatória (Portaria).
-Analisar documentos.

-Observação direta da estrutura e funcionamento dos serviços
(equipamento/materiais);
-Observar registro em prontuários.
-Observação direta (transporte);
-Entrevista com gerente de enfermagem;
-Verificar existência de protocolo de transferência: documento contendo
minimamente dados de identificação, resumo clínico com dados que
justifiquem a transferência e descrição ou cópia de laudos de exames
realizados.
-Entrevistar mulher e acompanhante.
-Observar presença de divisória em quarto coletivo.
-Observação direta;
-Entrevista com as parturientes.
-Observar suporte para primeiro atendimento: aspirador, oxigênio, berço
aquecido, credeização, identificação do RN;
-Entrevistar a parturiente sobre estimulo ao contato pele-a-pele, da mãe
com o RN e da amamentação ainda no ambiente do parto.
-Verificar presença do lacre no carro;
-Fazer conferência do CPCR;
-Realizar monitoramento dos impressos de checagem do carro de PCR;
-Observar condições de acondicionamento dos produtos para a saúde;
-Observar os medicamentos de alta vigilância.
-Entrevistar coordenador ou funcionário de enfermagem;
-Observar prontuário e impressos.
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O serviço dispõe de kits de teste rápido para detecção de HIV para
parturientes sem acompanhamento pré-natal?
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Dispõe de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) atualizado e
acessível aos funcionários?
O serviço dispõe de EPIs para os funcionários conforme a atividade
realizada?
O serviço cumpre as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS)?
Cumpre as diretrizes da identificação correta do paciente do hospital?
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Estabelece critérios seguros para uso de medicamentos?
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Estabelece critérios para a prática de movimentação segura de
pacientes?

23

Adoção do Protocolo para higienização das mãos?

24

Cumpre as diretrizes
biossegurança?
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de prevenção e controle de

infecção e

-Observar existência do kit;
-Entrevistar a enfermeira do serviço;
-Observar anotação em prontuário.
-Analisar POPs disponíveis aos funcionários (02);
-Entrevistar funcionários.
- Observação direta;
-Entrevista com os funcionários.
-Observar segregação dos resíduos;
-Se o recipiente para descarte dos perfurocortantes atende a legislação.
-Entrevistar os profissionais para checar o conhecimento dos
identificadores selecionados pelo hospital para identificar corretamente
os pacientes;
-Leitura dos impressos para checagem da presença dos dois
identificadores.
-Entrevistar funcionários em relação ao cumprimento das etapas do uso
seguro de medicamentos: prescrição, dispensação, armazenamento,
preparo e administração;
- Determinar os valores representativos das doses administradas.
-Observar implantação do Protocolo de prevenção de quedas no setor,
reconhecimento dos pacientes em riscos e adoção de medidas
preventivas;
- Observar cuidados ao paciente e entrevista com os profissionais.
-Possui orientações para:
1) - 5 momentos para a higiene das mãos: (antes de tocar o paciente,
antes de realizar procedimento limpo/asséptico, apos o risco de
exposição a fluidos corporais ou excreções, apos tocar o paciente e
apos tocar superfícies próximas ao paciente);
2) -Técnicas para higiene de mãos (lavagem simples, antissepsia com
álcool gel, antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos);
-Higienização das mãos;
- Uso de EPIs;
-Protocolo de limpeza e desinfecção do ambiente e dos equipamentos;
-Protocolo de Isolamento;
-Avaliar a Implantação das Medidas de Precaução Padrão e por Via de
Transmissão;
-Observar implantação das Medidas de Prevenção de Infecção de Trato
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Urinário, Acesso Venoso;
-Avaliar Notificação em caso de acidente ocupacional.
25

Realiza ações de gerenciamento de riscos no serviço em parceria com o
NSP?

-Estabelece ações preventivas para os eventos sentinelas;
-Notifica e trata os incidentes notificados;
-Promove melhorias a partir dos riscos e incidentes identificados (plano
de ação de melhorias).
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