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Resumo 

 

Objetivos: Realizar um ciclo de melhoria da qualidade em uma unidade de terapia 

intensiva materna (UTIM) e avaliar seu impacto na assistência multiprofissional às 

pacientes com doenças hipertensivas gestacionais (DHG). Métodos: Foi realizado um 

ciclo de melhoria de maio a julho de 2015; os períodos pré e pós intervenção foram 

de janeiro a abril e de agosto a outubro do mesmo ano, respectivamente. Os critérios 

definidos para avaliação foram: (1) solicitação de exames laboratoriais quando da 

admissão na UTIM; (2) solicitação de ultrassom obstétrico quando da admissão na 

UTIM; (3) controle de picos pressórico com uso de Hidralazina intravenosa;(4) uso de 

anti-hipertensivos orais para controle pressórico; (5) uso de Inibidores da Enzima 

Conversora da Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores do Receptor da Angiotensina 

(BRA); (6) restrição hídrica intravenosa; (7) indicação do corticoide Betametasona em 

pacientes com idade gestacional menor que 35 semanas; (8) uso do sulfato de 

magnésio (MgSO4) e (9) manutenção do MgSO4 no pós parto. Todas as mulheres 

admitidas na UTIM com diagnóstico de DHG nos períodos pré e pós intervenção foram 

elegíveis para o estudo. Foram analisadas as admissões antes (50) e após (50) a 

realização do ciclo de melhoria da qualidade. O desfecho avaliado foi a taxa de 

adequação total e individual das recomendações baseadas em evidências nas 

pacientes com DHG. Em cada avaliação foram calculados os intervalos de confiança 

de 95% para as estimativas de conformidade, suas diferenças absoluta e relativa e o 

valor Z (uma cauda), sendo considerado significativo valor de p <0,05. Resultados: 

Houve aumento da taxa total de adequação dos critérios (p1=88+3%, p2=92+1%; 

p=0,018) e solicitação de ultrassom fetal (p1=72+10%, p2=88+4%; p=0,023), e 

redução no uso de anti-hipertensivos orais (p1=100%, p2=94+3%; p=0,039), não 

houve alterações significativas nos demais critérios. Conclusão: A realização de um 

ciclo de melhoria está associado a um aumento na taxa de adesão as recomendações 

baseadas em evidência para o tratamento de pacientes com DHG. 

 

Descritores: Unidades de Terapia Intensiva; Hipertensão Gestacional; Eclâmpsia; 

Gestão da Qualidade; Pré-Eclampsia. 
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Abstract 

Objectives: To conduct a quality improvement cycle in a maternal intensive care unit 

(MICU) and assess their impact on multidisciplinary care for patients with gestational 

hypertensive disease (GHD). Methods: An improvement cycle was conducted from 

May to July 2015; pre and post intervention were from January to April and from August 

to October of that year, respectively. The criteria for evaluation were: (1) request for 

laboratory tests at admission in MICU; (2) obstetrical ultrasound request when 

admission to the MICU; (3) control of pressure peaks with the use of intravenous 

hydralazine; (4) use of oral antihypertensive drugs for blood pressure control; (5) use 

of inhibitors of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitors or Angiotensin 

Receptor Blockers (ARBs); (6) intravenous fluid restriction; (7) indication of 

betamethasone steroids in patients with gestational age less than 35 weeks; (8) use 

of magnesium sulphate (MgSO4) and (9) MgSO4 maintenance postpartum. All women 

admitted in MICU diagnosed with GHD pre and post intervention were eligible for the 

study. The implementation of the recommendations was investigated before (n = 50) 

and after (n = 50) the implementation of the quality improvement cycle. The primary 

outcome was the rate of overall and individual adherence to evidence-based 

recommendations in patients with GHD. In each evaluation were calculated 95% 

confidence intervals for the estimates of compliance, their absolute and relative 

differences and the Z value (one tail), being considered significant an p <0.05. Results: 

There was increase in total adherence ratio (p1 = 88 + 3%, p2 = 92 + 1%; p = 0.018) 

and individual fetal ultrasound request (p1 = 72 + 10%, p2 = 88 + 4%; p = 0.023), and 

a reduced use of oral anti-hypertensives (p1 = 100%, p2 = 94 + 3%; p = 0.039), there 

were no significant changes in other criteria. Conclusion: The completion of a quality 

improvement cycle was associated with an increase in the adhesion rate of the 

evidence-based recommendations for the treatment of patients with GHD. 

 

Keywords: Intensive Care Units; Pregnancy-Induced Hypertension; Eclampsia; 

Quality Management; Pre-Eclampsia. 
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Apresentação 

O presente trabalho descreve a realização de um ciclo de melhoria da 

qualidade e seu impacto na adequação do manejo das pacientes portadoras de 

Doença Hipertensiva Gestacional admitidas em uma Unidade de Terapia Intensiva 

especializada. Sua importância se deve ao fato que este grupo de patologias é a 

principal causa das admissões em unidades de terapia intensiva obstétrica e principal 

responsável pela mortalidade materna no nosso País. Ele foi desenvolvido com 

intensa participação da Equipe Multidisciplinar que atua na UTI Materna da MEJC sem 

a qual não seria possível sua idealização e implementação. 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo 

próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPQualiSaúde/UFRN). Suas referências 

bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas do Vancouver.  

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem 

como o objetivo desta investigação.  

A seção seguinte intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os 

procedimentos metodológicos percorridos para a execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes 

encontrados através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do artigo apresenta um diálogo entre os resultados do presente 

trabalho encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. E as Conclusões 

encerram o artigo científico ao destacar os principais resultados e apontar para novas 

investigações. 
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1. ANEXAÇÃO DO TRABALHO 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de um serviço prestado pode ser definida como o atendimento 

adequado das necessidades e expectativas do usuário ou cliente. Nos serviços de 

maior complexidade, como os de saúde, há além do usuário outros agentes 

envolvidos, os chamados stakeholders ou grupos de interesses como governo, 

gestores, comunidade, colaboradores, sociedade, familiares, dentre outros atores 

envolvidos no processo. 

A qualidade relacionada aos serviços de saúde é então avaliada sob diversos 

aspectos e de forma multidimensional que são priorizadas de acordo com cada tipo 

de instituição ou serviço em que se busca sua melhoria. Entretanto, a mais marcante 

delas, e algumas vezes considerada separadamente devido ao seu destaque, é a 

relacionada a melhoria da segurança do paciente(1). 

Nas últimas décadas esforços tem sido conduzidos no sentido de proporcionar 

a melhoria da qualidade e da segurança nos serviços de saúde através da adaptação 

de ferramentas e sistemas de gestão dos setores da indústria e serviços(2). Nessa 

perspectiva, dentre as ferramentas de melhoria mais utilizadas destacam-se os ciclos 

Plain–Do–Study-Act (PDSA), o uso da metodologia Lean e Seis sigma(3), da 

ferramenta Balanced Score Card (BSC)(4) e mais recentemente, o desenvolvimento 

dos ciclos de melhoria(5).  

Os ciclos de melhorias são considerados como uma metodologia própria para 

melhora da qualidade nos serviços de saúde. Essa ferramenta é descrita como uma 

forma simples e eficaz, sendo executados através das seguintes etapas: Identificação 

e priorização da oportunidade de melhoria; análise do problema de qualidade; 

construção de critérios para avaliar a qualidade; elaboração do estudo sobre o nível 

de qualidade ou sobre causas hipotéticas; análise e apresentação dos dados da 

avaliação; elaboração de intervenções para melhora, implementação da intervenção 

elaborada e; reavaliação e registro da melhoria conseguida, cujo objetivo final é 

entregar um produto ou serviço de saúde melhor que o inicialmente avaliado(5). 

Nesse contexto, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por receberem 

pacientes de maior gravidade, sujeitos a intervenções de elevado risco potencial e 

onde atuam equipes multiprofissionais vem se beneficiando com esses novos 
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conhecimentos. A melhoria da qualidade nas UTI já foi demonstrada através de 

experiências internacionais com a implementação de protocolos e check-list em várias 

doenças e situações de risco específicas, tais como: sepse(6), infarto agudo do 

miocárdio(7), pneumonia associada a ventilação Mecânica(8) e infecções 

relacionadas ao uso do cateter venoso central(9). 

Recentemente, no Brasil, vem sendo colocado em prática, através do Ministério 

da Saúde, várias iniciativas para melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Dentre 

esses, destaca-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que tem 

como objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde. O PNSP visa promover e apoiar a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente, organização e gestão de serviços de 

saúde por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do 

Paciente (NSP); envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do 

paciente; ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do 

paciente; produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre a temática; e, 

fomentar a inclusão desse tema no ensino técnico, de graduação e pós-graduação na 

área da saúde(10).  

Outras iniciativas de destaque foram a publicação da RDC n° 7 de 2010 que 

dispõe sobre os requisitos mínimos de funcionamento das UTI públicas e privadas, 

com ênfase na sua estrutura física, processos de trabalho e composição de recursos 

humanos(11). Assim como a publicação da portaria n° 1.459 de 2011 que instituiu a 

Rede Cegonha que tem como um dos seus objetivos principais a redução da 

mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal e que promove a 

base para estruturação e funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva 

Obstétricas, visando reduzir a mortalidade de mulheres acometidas por doenças 

próprias do ciclo gravido-puerperal ou que apresentam descompensações de doenças 

crônicas durante a gestação(12).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) faz de forma regular o mapeamento 

das principais causas de mortalidade materna em vários países do mundo e destaca 

as doenças hipertensivas gestacionais (hipertensão crônica, hipertensão gestacional, 

pré-eclâmpsia, hipertensão crônica associada a pré-eclâmpsia e eclampsia) como as 

mais importantes na América Latina e Caribe(13). As sociedades internacionais de 

Ginecologia e Obstetrícia junto com a OMS vem realizando revisões sistemáticas com 

o objetivo de desenvolver recomendações baseadas em evidências que guiem a 
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assistência às pacientes portadoras de doenças hipertensivas gestacionais (DHG) 

(14)(15)(16)(17). Várias dessas diretrizes já foram implantadas isoladamente e 

mostram resultados favoráveis no que concerne a redução da morbimortalidade 

materno infantil(18)(19). Apesar disso a maioria das pacientes que morrem por DHG 

recebem assistência  inadequada mesmo em países desenvolvidos(20).  

No Brasil as DHG são responsáveis pela maioria das admissões em terapia 

intensiva obstétricas, chegando a corresponder a 87% do total (21) e também a 

principal causa de mortalidade materna, 13,8 mortes a cada 100.000 nascimentos(22). 

Apesar da sua importância, a literatura nacional carece de recomendações baseadas 

em evidências para o manejo adequado das pacientes portadoras de doenças 

hipertensivas gestacionais (DHG).    

Ainda não foi demonstrado se a implementação integrada dessas 

recomendações promove impacto positivo na redução da morbimortalidade materno 

infantil. No momento um estudo internacional e multicêntrico denominado PRE-EMPT 

encontra-se em andamento com o objetivo de avaliar o impacto da utilização destas 

evidências na redução desses indicadores (23). Torna-se oportuno explicitar que na 

realidade brasileira ainda não há resultados sobre o tema.  

Neste sentido, este trabalho se propôs a avaliar o impacto de um ciclo de 

melhoria que objetiva a implantação integrada destas recomendações no tratamento 

de portadoras de DHG admitidas em uma unidade de terapia intensiva materna 

(UTIM). O objetivo foi realizar um ciclo de melhoria da qualidade da assistência 

multiprofissional às portadoras de DHG na UTIM da Maternidade Escola Januário 

Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC/UFRN) com base nas 

oportunidades identificadas e avaliar seu impacto na taxa de cumprimentos das 

recomendações baseadas em evidencias selecionadas para este grupo de pacientes. 
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1.2 METODOLOGIA 

 

1.2.1 Contexto e Desenho do estudo: 

  

O presente estudo foi desenvolvido na UTIM da MEJC/UFRN em Natal/RN. A 

maternidade apresenta 100 leitos e encontra-se atualmente sob administração da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). A UTIM entrou em 

funcionamento com 6 leitos, em maio de 2010, com a finalidade principal de atender 

mulheres com doenças ligadas ao ciclo gravido puerperal. A média de admissões na 

UTIM ao longo dos anos foi de aproximadamente 500 pacientes/ano, sendo em sua 

maioria (70%) pacientes com DHG. 

Assim, foi realizado um estudo de natureza quantitativa do tipo quase 

experimental antes e depois sem grupo controle para avaliar a taxa de cumprimento 

das recomendações internacionais para o diagnóstico e tratamento de pacientes 

admitidas com DHG na UTIM da MEJC/UFRN. Foram seguidos os passos e 

ferramentas de um ciclo de melhoria da qualidade.  

 

1.2.2 Ciclo de Melhoria 

 

As seguintes etapas definidas para os ciclos de melhorias foram seguidas ao 

longo do estudo.  

 

1.2.2.1 Identificação e priorização da oportunidade de melhoria 

 

Para envolver ativamente os profissionais de saúde desde o início, foi utilizada 

a técnica de Grupo Nominal(24), que corresponde a uma técnica de consenso do 

grupo participativo, para a seleção e priorização das oportunidades de melhoria. 

Participaram 16 representantes do corpo médico, da enfermagem e da fisioterapia que 

atuam na UTIM, correspondendo a 33% dos profissionais que atuavam na unidade. 

Os critérios de priorização do problema utilizados foram: 1 - Impacto na 

melhoria do serviço prestado pela UTI; 2 - Possibilidade de Resolução Interna e 3 - 

Impacto na Evolução das Pacientes, recebendo valores individuais de 0 a 5 (Apêndice 

1). O resultado final por consenso geral para ser submetido ao ciclo de melhoria foi a 
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“Padronização de condutas e procedimentos na Hipertensão Gestacional” (Apêndice 

2).  

 

1.2.2.2 Análise do problema de qualidade 

 

Após a escolha do tema foi desenhado o mapa de fluxo de pacientes admitidas 

na UTIM com DHG (Apêndice 3). Em seguida, procedeu-se a identificação dos passos 

críticos de atuação e as buscas pelos critérios de qualidade definidos em literatura 

para sua posterior implantação. 

 

1.2.2.3 Construção de critérios para avaliar a qualidade 

 

Os critérios de qualidade foram construídos baseados nas recomendações 

presentes nas revisões sistemáticas realizadas pelo American College of 

Obstetricians and Gynecologists(14) e pela International Society for the Study of 

Hypertension in Pregnancy (15), sendo utilizados como critérios de escolha um grau 

de recomendação considerado “forte” e sua aplicabilidade na unidade. 

Os critérios de qualidade definidos foram submetidos a uma avaliação de face, 

de conteúdo e de validade de critério (25). Ao final desse processo elegemos  9 

critérios que foram avaliados nas fases pré e pós intervenção. Os critérios definidos 

nesse estudo foram: (1) solicitação de exames laboratoriais quando da admissão na 

UTIM; (2) solicitação de ultrassom obstétrico quando da admissão na UTIM; (3) 

controle de picos pressórico com uso de hidralazina intravenosa;(4) uso de anti-

hipertensivos orais para controle pressórico; (5) uso de Inibidores da Enzima 

Conversora da Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores do Receptor da Angiotensina 

(BRA); (6) restrição hídrica intravenosa; (7) indicação do corticoide betametasona em 

pacientes com idade gestacional menor que 35 semanas; (8) uso do sulfato de 

magnésio (MgSO4) para prevenção ou tratamento da eclampsia e (9) manutenção do 

MgSO4 no pós parto (Apêndice 4). 

 

1.2.2.4 Elaboração do estudo sobre o nível de qualidade 

 

A definição dos critérios de qualidade permitiu a elaboração de um instrumento 

de coleta de dados para sua avaliação nos momentos pré e pós intervenção. 
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Previamente ao início da pesquisa foi realizado um estudo piloto para o ajuste do 

instrumento de coleta de dados.  

 

1.2.2.4.1 Critérios de inclusão 

 

 Os critérios de inclusão foram: (1) mulheres admitidas na UTIM da MEJC/UFRN 

com um diagnóstico médico de DHG e (2) admissão no ano de 2015. 

 

1.2.2.4.2 População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta por mulheres com diagnóstico de DHG, 

admitidas na UTIM da MEJC/UFRN no ano de 2015.  

As amostragens em estudos de avaliação da qualidade diferem 

substancialmente de outros tipos de pesquisa, sendo habitualmente suficiente um 

número de 50 a 60 casos(26) em cada fase da avaliação do ciclo (pré e pós 

intervenção). No estudo em questão, a amostragem foi de 50 casos pré-intervenção 

e 50 casos pós intervenção.  

 Durante o período de atividades da UTIM no ano de 2015, foram realizadas 337 

admissões cujo diagnóstico médico foi de DHG. Para a avaliação inicial foi realizada 

uma amostragem sistemática dos casos admitidos de janeiro a abril de 2015 (N=149), 

numerados de 1 a 149 e selecionado um caso a cada 3 pacientes admitidas (149/50), 

totalizando uma amostra de 50 casos. No caso em que não foi possível a localização 

do prontuário ou a realização da coleta dos dados necessários devido ao seu 

preenchimento parcial ou incompleto foi selecionado outro imediatamente posterior na 

lista. Na reavaliação foram selecionadas todas as pacientes admitidas na UTIM de 

agosto a outubro de 2015 até atingir o quantitativo de 50 casos, adotando o mesmo 

procedimento em relação a ausência ou preenchimento incompleto dos prontuários 

citados anteriormente. Assim, o número total de casos avaliados foi de 100 

prontuários. 

 

1.2.2.4.3 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados nos prontuários das pacientes selecionadas 

utilizando o instrumento de coleta de dados desenvolvido para esta finalidade 

(Apêndice 4). A coleta de dados foi conduzida por 2 profissionais (médico e 
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enfermagem) devidamente treinados através de simulação no manejo dos prontuários 

e utilização da ficha de coleta. 

 

1.2.2.5 Elaboração e Implementação da intervenção  

 

As recomendações selecionadas foram apresentadas e discutidas em reunião 

realizada no anfiteatro da própia Maternidade Escola Januário Cicco com a 

participação da equipe multidisciplinar da UTIM, sendo também convidados a 

participar os médicos residentes do Serviço de Ginecologia e Obstetricia, plantonistas 

obstetras e equipe de enfermagem do setor de emergência e da Unidade de Parto 

Humanizado (UPH) da instituição. A partir desta reunião, foi criado e amplamente 

distribuido entre a equipe da UTIM o esboço de um Check-list (Apêndice 5)  com os 

principais tópicos referentes ao diagnóstico e tratamento constante nas 

recomendações. Durante o período de uma semana foi estimulado e solicitado 

contribuições de forma ativa a toda equipe para desenvolvimento e adaptações 

necessárias dos tópicos apresentados. Em uma segunda reunião com a equipe 

multidisciplinar da UTIM as intervenções propostas foram organizadas em um 

Diagrama de Afinidade(27)(Apêndice 6). Por fim, foi realizada nova reunião com a 

equipe muldisciplinar da UTIM para apresentação do esboço final e validação do 

Check-list que entrou em uso no dia 18 de maio de 2015.  

Após início do seu uso, foram estimulados o preenchimento do Check-list e anexação 

no prontuário para todas as pacientes internadas com DHG. Paralelamente, os 

coordenadores médico e de enfermagem realizaram auditorias diárias nos prontuários 

das pacientes admitidas para checar a sua utilização.Nos casos onde não houve 

adesão da ferramenta ou violação das recomendações sem justificativa claramente 

explicitada, o profissional médico responsável era alertado imediatamente e solicitado 

esclarecimento através de mensagem eletrônica. 

 

1.2.2.6 Análise e apresentação dos dados da avaliação pré e pós 

intervenção 

 

Em cada avaliação foram calculados os intervalos de confiança de 95% para 

as estimativas de conformidade. Para analisar o efeito das intervenções, foram 

estimados os valores de melhoria absoluta e relativa. As diferenças em conformidade 
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antes e depois da intervenção foram testadas para a significância estatística e foi 

calculado o valor Z (uma cauda) para a hipótese alternativa de existência de melhoria, 

que é aceito quando a probabilidade da hipótese nula é p <0,05.  

Os dados de não-cumprimento das avaliações subsequentes foram analisados 

usando-se um gráfico antes-e-depois de Pareto, a fim de visualizar a melhoria e para 

priorizar critérios de qualidade que ainda necessitavam de melhorias. 

 A avaliação promovida pelo Gráfico de Pareto para os resultados de não 

conformidade utiliza dois eixos verticais: o da esquerda para o número absoluto de 

casos de não cumprimento, e o da direita para as freqüências relativas 

correspondentes calculados como percentual em relação ao número total de casos de 

não conformidade na avaliação). O eixo horizontal é usado para um gráfico de barras 

dos diferentes critérios avaliados, ordenados a partir do mais para menos freqüente 

de não conformidades. As curvas desenhadas nas paradas representam a frequência 

acumulada de falhas de qualidade e podem ser usadas como referência para apontar 

os critérios responsáveis pela maioria dos casos de não cumprimento, que devem ser 

priorizados no projeto da intervenção de melhoria. A melhoria conseguida após a 

intervenção é representada pela diferença dos números absolutos de não 

conformidades entre as avaliações. 

 

1.2.3 Aspectos éticos: 

 

O projeto foi aprovado pelo ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - Número do Parecer: 1.324.733 (Anexo 1). 

 

1.2.4 Financiamento: 

 

O estudo foi financiado com recursos próprios. 
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1.3  RESULTADOS 

 

A análise descritiva mostrou que resultados dos grupos pré-intervenção e pós-

intervenção apresentaram semelhanças nos aspectos relativos a procedência das 

mulheres, o diagnóstico de DHG na admissão ao serviço de saúde e a prevalência de 

patologias sistêmicas e obstétricas previas.  

O principal tipo de parto observado em ambos os grupos foi a cesárea e a quase 

totalidade das pacientes recebeu alta da UTIM. Os dados também mostraram que não 

houve diferenças em relação a idade, número de gestações, idade gestacional na 

admissão na maternidade, tempo para admissão e tempo de permanência na UTIM 

(tabela 1).  

Tabela 1. Características das mulheres atendidas na Unidade de Terapia Intensiva 
Obstétrica da Maternidade Escola Januário Cicco (MJEC/UFRN), nos momentos 
pré-intervenção e pós-intervenção. Natal/RN, 2016. 

 
Variáveis Categóricas Pré intervenção Pós intervenção  

p n % n % 

Local de origem 

 Capital 16 32 17 34 0,61 

 Interior 34 68 33 66 0,45 

Diagnóstico na admissão 

 Presença de DHG 47 94 48 96 0,67 

 Ausência de DHG 3 6 2 4 0,67 

Primiparidade 

 Sim 24 48 31 62 0,08 

 Não 26 52 19 38 0,08 

Tipo de parto 

 Cesárea 48 96 47 94 0,32 

 Vaginal 2 4 3 6 0,32 

Doenças preexistentes 

 Sim 18 36 17 34 0,42 

 Não 32 64 33 66 0,57 

Patologias Obstétrica Previas 

 Sim 3 6 4 8 0,65 

 Não 47 94 46 92 0,34 

Desfecho a UTI 

 Alta 49 98 50 100 0,84 

 Transferência 1 2 0 0 0,15 

Variáveis Contínuas Pré intervenção Pós intervenção  
p Média (+DP) Média (+DP) 

Idade (Anos) 26 ( + 7,4) 24,6 ( + 7,3) 0,17 

Número de gestações 2 ( + 1,2) 2 ( + 1,5) 0,50 

Idade gestacional na admissão na Maternidade 35 ( + 3,8) 35 ( + 4,5) 0,50 

Número de consultas pré-natal 6,3 ( + 2,9) 6,3 ( + 2,7) 0,50 

Tempo para admissão na UTI (dias) 0,6 ( + 1,1) 0,9 ( + 1,5) 0,87 

Tempo de permanência na UTI (dias) 2,9 ( + 2,5) 2,4 ( + 2,2) 0,14 

 

Assim, pode-se observar que os dados apresentados na tabela 1 mostram  que 

não houve diferença entre os grupos pré e pós intervenção. 
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1.3.2 Avaliação basal da qualidade: 

 A análise dos critérios monitorados nos momentos pré e pós intervenção, 

mostrou que na avaliação inicial, a taxa de cumprimento dos nove critérios 

selecionados variou entre 54% (manutenção da infusão de sulfato de magnésio no 

pós-parto) a 100% (avaliação através de exames laboratoriais e prescrição adequada 

de anti-hipertensivos orais). Quatro critérios (uso de corticóide para pacientes com 

idade gestacional menor que 35 semanas, não uso de inibidores da enzima 

conversora da angiotensina para controle pressórico, início adequado de sulfato de 

magnésio e uso de Hidralazina para controle de hipertensão grave) apresentaram uma 

taxa de cumprimento superior a 90%. A solicitação de ultrassom para avaliação fetal 

e a restrição da hidratação intravenosa tiveram taxa percentual superior a 70% 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Percentual de cumprimento dos critérios e efeito observado pré (P1) e pós 
(P2) ciclo de melhoria. Natal, 2016. 
 

 
 
 

n Critérios 

1a Avaliação 

2a 
Avaliação 

Melhoria 
Absoluta 

Melhoria 
Relativa 

p P1(IC95%) P2(IC95%) P2 – P1 (P2-P1)/(1-P1) 

1 
Manutenção do Sulfato de Magnésio 54%(+11%) 68%(+6%) 14% 30% 0,92 

2 
Solicitação de ultrassom obstétrico 72%(+10%) 88%(+4%) 16% 57% 0,02* 

3 Restrição hídrica intravenosa 78%(+9%) 86%(+5%) 8% 36% 0,85 

4 
Uso do Sulfato de Magnésio (MgSO4)  96%(+4%) 98%(+2%) 2% 50% 0,72 

5 
Uso Hidralazina para hipertensão grave 94%(+5%) 96%(+3%) 2% 33% 0,67 

6 
Indicação do corticoide Betametasona 98%(+3%) 98%(+2%) 0% 0% 0,50 

7 
Uso de IECA ou BRA 98%(+3%) 100% 2% 100% 0,84 

8 
Uso de anti-hipertensivos orais 100% 94%(+3%) -6% --- --- 

9 Solicitação de exames laboratoriais 100% 100% 0% 0% 0,50 

10 
Total dos critérios 88%(+3%) 92%(+1%) 4% 35% 0,01* 

P1= percentual de cumprimento na primeira avaliação, P2= percentual de 
cumprimento na segunda avaliação.  
* = houve significância estatística (P < 0,05). 

 

 Em relação as oportunidades de melhorias, na fase pré intervenção foram 

observados uma taxa total de 12% (55 em 450 oportunidades) de não cumprimentos 

dos critérios de qualidade estabelecidos, sendo a distribuição absoluta e relativa 

apresentada no gráfico de Pareto (Figura 1.a). 
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Figura 1. a - Gráfico de Pareto mostrando a prevalência de não cumprimentos antes 
da intervenção e b - Gráfico de Pareto mostrando a prevalência de não cumprimentos 
pós realização do ciclo de melhoria. Natal, 2016. 
 

   

Critério – 1 Manutenção sulfato de 

magnésio 

Critério – 2 Solicitação de ultrassom 

obstétrico 

Critério – 3 Restrição hídrica 

intravenosa 

Critério – 4 Uso do Sulfato de 

Magnésio 

Critério – 5 Uso de Hidralazina para 

hipertensão grave 

Critério – 6 Uso de corticoide 

betametasona 

Critério – 7 Uso de IECA ou BRA na 

gestante 

Critério – 8 Uso de anti-hipertensivos 

orais  

Critério – 9 Solicitação de exames 

laboratoriais 

 

De acordo com o gráfico de Pareto pré-intervenção, os critérios a serem 

priorizados foram a manutenção do sulfato de magnésio, realização de ultrassom 

obstétrico e necessidade de restrição hídrica durante a internação, pois somados 

corresponderam a mais de 85% dos não cumprimentos, sendo os demais de pouca 

interferência em relação a qualidade total. 

 

1.3.3 Avaliação da efetividade do ciclo de melhoria 

 

 Após a realização do ciclo de melhoria pode ser observada uma redução 

significativa da taxa total de não cumprimentos de 12% para 8% (36 em 450 

oportunidades), sendo os critérios manutenção do sulfato de magnésio, realização de 

ultrassom obstétrico e necessidade de restrição hídrica durante a internação, os mais 

prevalentes (80% do total de não cumprimentos) (Figura 1.b). 
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A avaliação de melhora absoluta e relativa após a realização do ciclo de 

melhoria bem como a sua significância estatística estão apresentadas na Tabela 2. 

Houve aumento significativo na taxa total de cumprimentos (p=0,01) e aumentos das 

taxas de conformidades para os critérios individuais foram observados em 6 dos 9 

critérios. A melhora foi estatisticamente significativa no critério solicitação de 

ultrassom obstétrico (p=0,02). 

Na avaliação final, 8 dos 9 critérios apresentaram uma taxa de conformidade 

superior a 85%, dois atingiram 100% e apenas um manteve-se inferior a 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.4  DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou o impacto da realização de um ciclo de melhoria no 

processo de tratamento oferecido as pacientes portadoras de DHG na UTIM da 

MEJC/UFRN e mostrou o efeito positivo da sua implementação na taxa de 

cumprimento das recomendações internacionais para o manejo desta doença. Por 

tratar-se de um conjunto de doenças que representa a principal causa de admissão 

nas UTI Obstétricas(21) e de morbimortalidade materno fetal no Brasil(22), são 

necessários esforços contínuos para melhorar a qualidade do  diagnóstico e do 

tratamento. 

A intervenção foi planejada para ocorrer de forma multimodal com a 

participação efetiva de vários representantes da equipe multidisciplinar que atuam na 

UTIM. A participação dos profissionais de saúde ocorreu de forma ativa durante todo 

o desenvolvimento do ciclo, o que contribuiu para desenvolver uma atitude de 

responsabilidade conjunta em relação ao tratamento adequado dedicado as 

pacientes, fato que pode estar relacionado positivamente com os resultados 

alcançados. 

A taxa total de não cumprimento, considerada baixa, observada na avaliação 

inicial em relação aos critérios selecionados possivelmente deve-se a experiência 

prévia da equipe no manejo deste grupo de pacientes, pois trata-se de uma UTI 

especializada, localizada em uma maternidade escola que é referência para receber 

gestantes de alto risco do Estado. Mesmo assim, houve uma redução significativa 

(8%) após a intervenção (p=0,018). Este resultado evidencia que mesmo em serviços 

especializados, a implementação de um check-list aumenta a adesão de condutas 

clinicas voltadas para a melhoria da qualidade do serviço. 

Ressalta-se que, os critérios “manutenção do sulfato de magnésio no pós-

parto”, “solicitação de ultrassom obstétrico para avaliação fetal” e “restrição hídrica 

intravenosa” foram responsáveis pela maioria dos não cumprimentos nas avaliações 

pré e pós ciclo de melhoria (87% e 80%, respectivamente).  

A manutenção do sulfato de magnésio por tempo menor que o recomendado 

no pós-parto deu-se em parte a elevada taxa de reações adversas relacionada ao seu 

uso (18) e a presença frequente de oliguria nas pacientes, o que é um fator de risco 
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para intoxicação grave (28). Entretanto apesar da alta taxa de suspensão não houve 

nenhum caso de convulsão ou necessidade do uso do gluconato de cálcio como 

antagonista do sulfato de magnésio, durante a realização da intervenção.  

Em relação ao critério solicitação de ultrassom obstétrico, a instituição não 

dispõe de acesso em tempo integral ao serviço de ultrassonografia, o que desencoraja 

a solicitação do exame e pode estar relacionado a maior realização de cesáreas 

devido a impossibilidade de acompanhamento adequado da vitalidade fetal (29). 

Contudo foi estimulada a solicitação do exame independente do momento de 

admissão, como forma de avaliação da real demanda do serviço, o que aumentou 

significativamente a taxa de cumprimento deste critério (p = 0,023).  

As pacientes portadoras de pré-eclâmpsia apresentam em sua maioria uma 

contração do volume intravascular o que leva ao uso liberal de hidratação venosa. 

Recentemente foi observado que esta reposição volêmica aumenta de forma 

significativa a possibilidade de desenvolvimento de edema pulmonar(28), o que 

justifica a adoção de uma restrição de fluidos nessas pacientes. 

Apesar dos resultados positivos, obtidos através do ciclo de melhoria o 

presente estudo apresentou algumas limitações. Durante o ano de 2015 mudanças 

significativas aconteceram na equipe de médicos plantonistas da UTIM. A equipe 

médica foi inteiramente substituída e teve seu vínculo de contratação modificado para 

prestação de serviços via cooperativa médica. Esse fato levou a uma alta rotatividade 

dos profissionais médicos envolvidos, o que possivelmente contribuiu para menor 

efetividade do ciclo de melhoria. E no final do ano de 2015 a UTIM teve suas atividades 

suspensas devido à falta de recursos humanos (médicos plantonistas) o que limitou a 

quantidade de pacientes disponíveis para avaliação do serviço na fase pós ciclo de 

melhoria. 

O principal custo para realização desse trabalho foi relacionado a carga horária 

necessária para as atividades de planejamento das intervenções e reuniões com a 

equipe, sendo o desembolso financeiro mínimo, pois sua execução e os recursos 

materiais necessários já estavam presentes na estrutura e fazem parte das atividades 

de gestão desenvolvidas na unidade. 

Esse trabalho limitou-se a avaliar a taxa de cumprimento das recomendações 

consideradas fortes, presentes nas revisões de literatura realizadas (14) (15) e que 
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podiam ser desenvolvidas no ambiente da UTIM, não fazendo parte do escopo as 

intervenções realizadas nos momentos prévios ou após a admissão das pacientes na 

unidade. Desta forma, não foram avaliadas cuidados e intervenções com alto grau de 

evidência, que interferem de forma positiva no desenvolvimento da gestação e devem 

ser realizadas nos periodos pré natal ou no puerperio tardio. De forma semelhante 

também não foram avaliados os impactos do cumprimentos das recomendações nos 

desfechos de morbimortalidade maternofetal. 

Desde o início da realização da intervenção, esforços foram realizados para 

incluir no planejamento do trabalho as equipes que prestam assistência as pacientes 

com DHG em todos os setores da MEJC/UFRN, notadamente no pronto atendimento 

e na UPH, assim como os médicos assistentes e residentes da Ginecologia e 

Obstetrícia. Foram solicitadas de forma ativa, a opinião de profissionais que 

desenvolvem atividades de ensino e assistência na MEJC/UFRN em setores externos 

a UTIM para que pudessem contribuir com sugestões de melhorias no instrumento de 

check-list. Foram também realizadas reuniões abertas a todos os setores da 

maternidade para apresentação e discussão da nossa proposta de intervenção. 

Entretanto houve um baixo comparecimento desses profissionais às reuniões, o que 

pode ter influenciado na redução da adesão as recomendações no período prévio a 

admissão na UTIM. 

Os resultados desse trabalho mostraram que a desenvolvimento de 

intervenções multimodal de caráter participativo apresentaram potencial de melhoria 

em um serviço de terapia intensiva materna. Essas intervenções apresentam custo 

financeiro baixo, propiciam melhora significativa na qualidade do serviço em um curto 

espaço de tempo e são facilmente incorporadas na rotina de gestão da qualidade da 

unidade. Novos estudos que avaliem a relação entre a maior adesão as 

recomendações propostas e o impacto na morbimortalidade materno fetal podem 

tornar ainda mais significativo o desenvolvimento de ciclos de melhoria nesta área.  
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1.5  CONCLUSÃO 

A realização de um ciclo de melhoria, proposto pelo mestrado profissional 

(Qualisaude) como uma das iniciativas de melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde, resultou em um aumento na taxa de cumprimento das recomendações 

baseadas em evidencias e teve um impacto positivo na assistência multiprofissional 

às pacientes portadoras de doenças hipertensivas gestacionais (DHG) admitidas na 

UTIM da MEJC/UFRN. 
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2 APÊNDICES 

 

2.1 APÊNDICE 1. Priorização do grupo de acordo com a seguinte tabela de 

priorização 

 Critérios (Pontuados de 0 a 5) 

Oportunidade Impacto na 

melhora do 

serviço prestado 

pela UTI 

Possibilidade de 

Resolução Interna 

Impacto na 

Evolução das 

Pacientes 
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2.2 APÊNDICE 2. Resultado da pontuação individual, média geral e resultado da 

votação final para priorização da oportunidade 

 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Média GeralVotação Final

EDUCAÇÃO CONTINUADA - 0 15 13 15 15 14 13 10 15 15 14 13 15 15 15 15 15 14,2 0

PADRONIZAÇÃO DE CONDUTAS E PROCEDIMENTOS NA HAS GESTACIONAL 15 13 15 15 15 11 15 12 11 15 15 15 15 13 15 10 13,8 16

VISITA MULTIPROFISSIONAL DIÁRIA - 15 9 15 11 14 10 15 15 15 14 12 15 14 13 15 13 13,4 0

COMUNICAÇÃO INTERNA 12 10 15 13 13 8 15 15 13 14 13 11 14 14 15 12 12,9

PRIORIZAR O SERVIÇO PARA O PACIENTE E FAMILIAR 14 8 13 15 15 8 15 13 12 9 11 15 15 11 15 13 12,6

DEFINIÇÃO DE TAREFAS MULTIPROFISSIONAL 14 8 12 11 8 8 15 15 15 11 11 10 15 11 15 13 12,0

ADMISSÃO E ALTA MULDISCIPLINAR 13 9 15 6 9 12 15 12 14 11 8 13 14 15 15 10 11,9

REUNIÃO PRA DISCUSSÃO DE CASOS SENTINELA 13 7 13 10 12 10 15 15 15 12 11 7 15 13 7 8 11,4

MELHORAR A RELAÇÃO COM A OBSTETRICIA 12 11 9 12 8 9 15 8 15 9 9 11 13 15 10 13 11,2

PADRONIZAÇÃO DE MATMED 12 3 9 10 6 4 11 12 15 8 10 14 13 15 10 8 10,0

MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DE ÓBITOS EVENTOS ADVERSOS 13 3 14 8 3 10 10 13 9 8 10 15 13 9 7 15 10,0  
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2.3 APÊNDICE 3. Fluxograma do processo de atendimento das pacientes com Doença 

Hipertensiva Gestacional. 
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2.4 APÊNDICE 4. Critérios de qualidade avaliados. 

Ordem CRITÉRIOS EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 

1 
 
 

Solicitação de 
exames laboratoriais 
quando da admissão 
na UTI materna  

Solicitação 
prévia antes da 
admissão 

 Mínimo solicitado:  
Hemograma, Creatinina, TGP e 
LDH 

2 Solicitação de 
ultrassom obstétrico 
quando da admissão 
na UTI materna 

Solicitação 
prévia antes da 
admissão 

 Ultrassom obstétrico com doppler 
vascular fetal  

3 Controle pressórico 
com uso de 
Hidralazina 
intravenosa 

Pacientes que 
foram admitidas 
com PAS < 160 
mmHg e PAD < 
110 mmHg  

 O objetivo terapêutico será atingir 
PAS < 160 mmHg e PAD < 110 
mmHg admissão na UTI Materna. 

 

4 Uso de anti-
hipertensivos orais 
para controle 
pressórico 

PAS < 150 
mmHg ou PAD < 
100mmHg 

 Uso de metildopa, nifedipina ou 
pindolol. 

5 Uso de IECA ou BRA Puerperas  

6 Restrição hídrica 
intravenosa 

 Pacientes 
hipotensas 

 Usar menos de 1.000ml de 
hidratação venosa/dia 

7 Indicação do 
corticoide 
betametasona  

 Pacientes com 
idade 
gestacional < 
24 semanas 
ou > 34 sem. 

 Pacientes entre 24 semanas a 34 
semanas e 7 dias de gestação 
que apresentem risco para 
interrupção prematura da 
gravidez; 

 O uso da betametasona antenatal 
está relacionada a uma 
significativa redução da 
morbimortalidade neonatal.  

8 Uso do Sulfato de 
Magnésio (MgSO4) 
para prevenção ou 
tratamento da 
Eclampsia 

 Pacientes com 
diagnóstico de 
Miastenia 
Gravis. 

 Critérios para indicação do uso do 
MgSO4 em paciente com pré-
eclâmpsia:  

(a) Alterações visuais, alteração do 
nível de consciência ou cefaleia 
não responsiva ao uso de 
analgésicos; 
(b) Epigastralgia persistente que 
não responde ao uso da medicação 
ou dobro da concentração sérica 
normal das transaminases, ou 
ambos; 
(c) PAS > 160mmHg ou PAD > 
110mmHg em 2 ocasiões com pelo 
menos 4 horas de intervalo estando 
a paciente em repouso; 
(d) Plaquetopenia <100.000 
plaq/microL; 
(e) Insuficiência Renal com 
creatinina 
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 > 1.1mg/dL ou o dobro da 
creatinina normal excluindo-se 
doença renal prévia; 
(f) Edema Pulmonar. 

 Pacientes com eclampsia; 
 

9 Manutenção do 
Sulfato de Magnésio 
(MgSO4) 

 Sinais de 
intoxicação 
pelo Sulfato 
de Magnésio 
(MgSO4) 

 Deve ser suspenso sempre que: 
reflexo patelar abolido, sinais de 
intoxicação neurológica ou 
depressão respiratória. 
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2.5 APÊNDICE 5. Ficha de Coleta de Dados Mestrado Qualidade 

Ficha de Coleta de Dados Mestrado Qualisaúde 

1. Identificação e Perfil epidemiológico: 

 

a. Nome: _________________________________ b. Registro na unidade: _____________ 

b. Idade: _____ 

c. Cidade de origem: ________________________ d. Procedência: ___________________ 

d. Endereço: _______________________________________________________________ 

e. Estado civil: (  ) Solteira (  ) Casada (  ) Indeterminada (  ) Outros: ___________________ 

f. Data admissão na mejc: ___/___/_____                g. Hora: ____h ___ min 

g. Diagnóstico de admissão na MEJC: ____________________________________________ 

h. Gestações/Paridade: ________                              i. Idade gestacional: ____s ___d 

i. Doenças prévias:__________________________________________________________ 

j. Patologia obstétrica prévia: _________________________________________________ 

k. Quantidade consultas pré-natal: ______ 

l. Custo da Internação: ___________ 

 

2. Dados de Evolução na UTI: 
a. Data admissão na UTI: ___/___/___ Hora da admissão na UTI: _____h ____min 
b. Diagnóstico de Admissão na UTI: _____________________________________________________ 
c. Via de Parto: (  ) Vaginal (  ) Cesárea (  ) Não Realizado    Data: ___/___/___    Hora: ___h ____min 
d. Data ALTA na UTI: ___/___/___ Hora da ALTA na UTI: _____h ____min 
e. Diagnóstico de ALTA DA UTI: ________________________________________________________ 
f. Desfecho na UTI: (  )Alta  (  )Óbito  (  )Transferência 
g. Alta hospitalar: ___/____/______ 

 

3. Critérios de Qualidade: 

a. Solicitação de exames PELO MÉDICO DA UTI: 

 Exames laboratoriais (pelo menos: Hemograma, Cr, TGP, LDH): 

(  )C = solicitado todos; (  )NC = solicitação parcial ou não solicitar; (  )E= solicitado em outro setor ou 

serviço 

 Ultrassom fetal com doppler:  

(  )C = solicitado; (  )NC = Não solicitado; (  )E= solicitado em outro setor ou serviço/PUÉRPERA 

b. Terapêutica anti-hipertensiva NAS GESTANTES DURANTE TODA ESTADIA NA UTI: 

 Prescrito Hidralazina venosa para tratamento das HAS Severa (PAS>160 ou PAD>110mmHg): 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito; (  )E = Puérpera 

 Prescrito Metildopa, Nifedipina, Metoprolol, Pindolol ou Propranolol para controle 

pressórico: 

(  )C = Prescrito pelo menos 1; (  )NC = usado outro anti-hipertensivo fora desta lista; (  )E = 

Puérpera 

 NÃO PRESCREVER IECA, BRA e inibidores de renina: 

(  )C = NÃO PRESCRITO; (  )NC = PRESCRITO; (  )E = PUÉRPERA 

c. Tratamento geral DURANTE TODA INTERNAÇÃO NA UTI: 
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 Manter restrição hídrica em pacientes com preclampsia: 

(  )C = PRESCRITO hidratação venosa < 1000ml/24h; (  )NC = PRESCRITO H. venosa > 

1000ml/24h;  

(  )E= Hipotensão(PAS<90mmHg) 

 ADMINISTRADO corticoide para maturação fetal se IG < 35s 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito; (  )E= Puérpera, IG > 35s ou feito em outro local 

d. Uso do Sulfato de Magnésio DURANTE A ESTADIA NA UTI: 

 ADMINISTRADO MgSO4 para profilaxia da Eclampsia em pacientes com PRECLAMPSIA 

GRAVE? 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito;  

OU 

 ADMINISTRADO de MgSO4 PARA em pacientes com ECLAMPSIA? 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito;  

E/OU 

 ADMINISTRADO MgSO4 em pacientes com IG <32s PARA NEUROPROTEÇÃO FETAL? 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito; (  ) E= IG > 32s ou PUÉRPERA 

E 

 Manutenção do MgSO4 POR PELO MENOS 12h NO PÓS PARTO? 

(  )C = USADO MAIS DE 12h;  (  )NC = USADO MENOS DE 12h ;  

( )E= Intoxicação pelo MgSO4 (Ausência de reflexo patelar, sonolência ou turvação visual) – 

NÃO CONTA HIPOTENSÃO 

e. Interrupção da Gestação DIAGNÓSTICO X IDADE GESTACIONAL (Puérpera = E): 

 Pressão não controlada POR MAIS DE 12h, Eclampsia; Edema pulmonar; Descolamento de 

placenta; CIVD ou Sofrimento fetal INDEPENDENTE DA IDADE GESTACIONAL: 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito 

 Gestação na PE Severa COM IG < 24s 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito 

 Gestação em PE Severa COM IG > 35s 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito 

 Gestação na síndrome HELLP COM IG > 35s 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito 

 Gestação em Preclampsia COM IG >37s 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito 

 Gestação na HAS CRÔNICA > 38s 

(  ) C = feito;  (  )NC = não feito 
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2.6 APÊNDICE 6. Check-list para admissão da Gestante Hipertensa na UTIM 

 

UTI Materna  - Maternidade Escola Januário Cicco/UFRN 

Check-list para ADMISSÃO da Gestante Hipertensa 

(MANTER NO PRONTUÁRIO) 

 

PACIENTE: ______________________________________ RG: _____________________ DATA: __________ 

 

1. A paciente apresenta no momento da admissão na UTI: 

Proteinúria (> 1+) + PAS > 160 OU PAD > 110mmHg ou uso prévio de anti-hipertensivo 

injetável 

(  )Sim  (  )Não 

Cefaleia de forte intensidade persistente após uso de analgésico (  )Sim  (  )Não 

Alterações visuais / Neurológicas concomitante com diagnóstico da Hipertensão (  )Sim  (  )Não 

Dor em epigástrio ou hipocôndrio direito de início recente (  )Sim  (  )Não 

Edema pulmonar (  )Sim  (  )Não 

Presença de Convulsão inédita ou de início recente (  )Sim  (  )Não 

TGP> 2X o limite superior da normalidade (  )Sim  (  )Não (  )Aguarda 

Creatinina > 1,1mg/dL (  )Sim  (  )Não (  )Aguarda 

Plaquetas < 100.000/mm3 (  )Sim  (  )Não (  )Aguarda 

IDADE GESTACIONAL < 32s COM previsão de interromper a gestação < 24h (  )Sim  (  )Não 

Caso algum item seja marcado como SIM, passar ao item 3. 

2. Na ausência dos itens acima – Diagnósticos prováveis: Pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade (Proteinúria > 1+), HAS 

Gestacional (Iniciada após a 20s + Proteinúria Negativa) ou HAS Crônica (Iniciada antes da 20s + Proteinúria Negativa). 

(  ) NÃO PRESCREVER Hidratação Venosa de rotina; 

(  ) Suspender MgSO4 caso tenha sido iniciado em outro setor/serviço; 

(  ) Iniciar anti-hipertensivos orais - ALVO PAS< 150mmHg; 

i. Medicações de escolha: 1º Metildopa, 2º Nifedipina, 3º Pindolol. 

ii. NÃO USAR IECA ou BRA na gestante. 

(  ) Solicitar USG obstétrico;  

(  ) Iniciar Betametasona 12mg IM 24/24h nas pacientes com IG < 35s; 

(  ) Solicitar avaliação da Obstetrícia para definir a conduta nas pacientes com IG > 37s; 

3. Diagnósticos prováveis: Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade (PECSG)/Eclampsia ou HAS Crônica + PECSG ou Necessidade de 

MgSO4 para Neuroproteção fetal: 

 (  ) NÃO PRESCREVER Hidratação Venosa de rotina; 

(  ) Iniciar Sulfato de Magnésio 50% - 8ml + SG5% - 100ml, IV em 30min;  

(  ) Prescrever  Sulfato de Magnésio 50% - 20ml + SG5% - 500ml, IV em BIC a 50ml/h; 

(  ) Passar SVD para monitorização da diurese; 

Prescrever os seguintes cuidados – Durante o uso do Sulfato de Magnésio: 

 (  ) Controle pressórico de 30/30min; 

 (  ) Avaliação da diurese 2/2h – Avisar se <50ml/2h; 

 (  ) Avaliação do reflexo patelar de 8/8h – SUSPENDER O SULFATO SE ABOLIDO!  

(  ) Prescrever Hidralazina IV (1 amp. + ABD – 9ml) - 2,5ml se PAS>160 ou PAD>110mmHg; 

(  ) Iniciar anti-hipertensivos V.O.  - ALVO PAS< 150mmHg: 

i. Medicações de escolha: 1º Metildopa, 2º Nifedipina, 3º Pindolol. 

ii. NÃO USAR IECA ou BRA na gestante. 

(  ) Solicitar USG obstétrico com Doppler; 

(  ) Iniciar Betametasona 12mg IM 24/24h (duas doses) nas pacientes com IG < 35s; 

(  ) Solicitar reavaliação da Obstetricia para definir a conduta: 

1. Nas pacientes com IG > 35s; 

2. Alterações no USG obstétrico (Oligodrâmnio ou restrição de crescimento) ou Doppler (Alterações no fluxo 

placentário); 

3. Presença de alterações laboratoriais maternas; 

4. Impossibilidade de manter a PAS<160 ou PAD<110mmHg (após início da medicações orais)   

 

______________________    ________________________ 

        Enfermeiro(a)      Médico(a) 

 

 

Obs: Este checklist destina-se a orientação dos casos da nossa UTI e pode ser adaptado para condições específicas. 

Fontes: ACOG 2013-Hyertension in pregnancy: Executive sumary; Canadian Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP) Working Group 2014 e Uptodate acessado 

em 21/02/2015. 
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2.7 APÊNDICE 7. Diagrama de Afinidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ATENÇÃO CENTRADA NO PACIENTE: 

 Valorização das queixas do paciente; 

 Aumentar a interação de outros 

profissionais de apoio à paciente 

(Assistente Social, Psicologia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição). 

 

2. EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR: 

 Melhorar a comunicação entre a equipe; 

 Aumentar a interação de outros profissionais 

de apoio à paciente (Assistente Social, 

Psicologia, Terapia Ocupacional, Nutrição); 

 Ações educativas para e com a equipe 

multidisciplinar: “cinco minutos da 

qualidade”, Discussão multidisciplinar dos 

casos, apresentação sobre casos de “Near 

Miss”, Envolvimento de demais setores 

responsáveis pelo cuidado à paciente 

(obstetrícia, ultrassonografia, anestesiologia, 

etc) 

3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

  Estabelecer fluxograma de ações 

assistenciais; 

  Confeccionar painel de diagnósticos e 

condutas (Banner); 

 Lembretes nas telas de descanso dos 

computadores; 

 Check-list de visita multiprofissional; 

 Enfatizar as condutas baseadas em fortes 

evidências: “Deve ser feito”; 

 Definir condutas específicas do serviço: 

“Pode ser feito”; 

4. ESTRUTURA: 

 Medir (acompanhar) prazos para resultado 

de exames; 

 Estabelecer “contratos de prestação de 

serviços” com os centros de diagnósticos 

visando reduzir o prazo para realização de 

exames; 

5. MELHORIAS DOS REGISTROS: 

 Inserir alertas nos prontuários; 

 Sistema de classificação de 

riscos exposta nos leitos; 

 Implementação da prescrição 

no AGHU; 

 Criar impresso de admissão 

multidisciplinar; 

 

6. ESTATÍSTICA: 

 Divulgação dos dados epidemiológicos da 

Unidade; 

 Fazer diagrama de sobre não cumprimentos dos 

passos críticos do tratamento; 
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3 ANEXOS 

 

3.1 ANEXO 1: Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) 
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