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Introdução
A sistematização da assistência de enfermagem caracteriza-se por um conjunto de ações inter-relacionadas focado no cuidado da equipe
de enfermagem, organizando o cuidado. A assistência ao parto implica aos profissionais envolvidos um olhar direcionado. Estudos
comprovam que a maior taxa de mortalidade materna e neonatal ocorre nas primeiras 24 horas pós parto, onde a maioria de suas causas
podem ser evitadas. Implantado em 2016, o Checklist de Parto Seguro trouxe o enfoque à quatro pontos principais: Admissão da
parturiente, pré parto, primeira hora de pós parto (período de Greenberg) e antes da alta. A utilização de protocolos norteadores que
direcionam o cuidado são ferramentas essenciais e barreiras que asseguram a qualidade de assistência. Ao realizar a checagem dos itens
considerados como essenciais no cuidado, o profissional adquire um instrumento essencial para nortear suas ações.
Objetivo

Método

Demonstrar a aplicabilidade e implantação de um instrumento de Trata-se de um relato de experiência, retrospectivo e qualitativo
sistematização de assistência de enfermagem Peri operatória relatando a implantação de um instrumento de sistematização de
integrado ao Checklist de parto seguro como barreira para enfermagem associado ao Checklist de Parto Seguro.
diminuição de eventos.
Resultados
O instrumento possibilitou condensação de informações pertinentes ao processo de assistência ao parto em um único impresso, onde os
profissionais de enfermagem envolvidos na assistência podem visualizar todas as etapas e conclusão dentro dos protocolos preconizados.

Imagem 1: Admissão

Imagem 3: Período de Greenberg

Imagem 2: Intraparto

Imagem 4: Prescrição de enfermagem

Conclusões
A implantação deste impresso possibilitou otimização da assistência no centro obstétrico, condensando informações e unificando os
impressos, trazendo maior fidelidade e segurança ao cumprimento das etapas do Checklist de parto seguro e do processo de enfermagem
no período operatório, adequando a comunicação e trazendo efetividade no cuidado realizado.
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