
CUIDADO MATERNO  
E NEONATAL
Aja agora para um parto  
seguro e respeitoso! 

EVITE INCIDENTES

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE
HTTPS://WWW.SOBRASP.ORG.BR/DIA-MUNDIAL-SP.PHP

SIGA OS PASSOS PARA O CUIDADO 
MATERNO E NEONATAL SEGURO

Mulheres com suspeita ou  confirmação de COVID-19

disponível em 
https://www.sobrasp.org.br/dia-mundial-sp.php

SIGA OS PASSOS PARA ALEITAMENTO  
MATERNO SEGURO
Mulheres com suspeita ou confirmação de COVID-19

disponível em 

RAZÃO DE MORTALIDADE  
MATERNA - RMM NO BRASIL

Em 2019, estima-se que ocorreram  
58 óbitos maternos para cada  
100 mil nascidos vivos. A meta estabelecida  
para os Objetivos de Desenvolvimento  
do Milênio (ODM) era de redução da RMM  
para 35,8 até 2015.

Até 2030, a meta é 30 por 100 mil nascidos 
vivos (Brasil. MS. SVS. Boletim Epidemiológico. 

Volume 52 | Ago. 2021)

EVITE INCIDENTES COMUNS

> Erros na identificação dos pacientes;

> Quedas da mãe e do bebê e eventos 
danosos causados pelas práticas 
inadequadas;

> Desrespeito e maus-tratos às parturientes;

> Ausência de notificações dos eventos; 
restrições de pessoal e recursos;

> Limitações no conhecimento da equipe 
e apoio da gestão às ações de segurança 
do paciente (Rodrigues GT et al, Principais 
incidentes Escola Anna Nery 25(2)2021).APLIQUE O CHECKLIST DO PARTO 

SEGURO DA OMS

> Na Admissão

> Antes do parto normal ou antes da 
cesariana

> Logo após o nascimento (dentro de 1 hora) 
Antes da alta

Disponível em: 
<http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/
uploads/2016/07/Checklist-do-Parto-Seguro.pdf

APLIQUE “MELHORES PRÁTICAS  
EM SEGURANÇA OBSTÉTRICA” - 
PPO14

 

Disponível em: 
<https://https://drive.google.com/file/d/15rmsgtUBXr
ak8f9ogsNilEA_Y_5rDrFW/view>

PREVINA INCIDENTES NO 
ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS 
PARTURIENTES E PUÉRPERAS

> Identifique corretamente as pacientes;

> Sigas as boas práticas para prevenir  
quedas de mães e bebês;

> Trate com respeito e ofereça  
segurança às parturientes;

> Notifique os eventos adversos relacionados  
à assistência à mãe e ao bebê

> Disponibilize recursos financeiros  
e humanos  proporcionando um cuidado  
seguro para a mãe e o bebê;

> Apoie, como gestor, as ações  
de segurança do paciente.


