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Indicadores do PPA fase 2
Dentre os indicadores que serão utilizados na
fase 2 do PPA destacam-se dois
1. Porcentagem de partos vaginais na população
Robson I – IV
2. Porcentagem de partos vaginais no hospital
Os dados serão reportados mensalmente por
cada hospital

Indicadores do PPA fase 2
Para saber se estamos melhorando (caminhando
na direção do objetivo) com as mudanças que
serão feitas precisamos construir a linha de base
de cada hospital.
A linha de base será construída com dados
mensais de janeiro de 2016 a abril de 2017
(assumindo que o projeto terá início em maio de
2017)

Indicadores do PPA fase 2
Para construir a linha de base cada hospital precisa
obter os seguintes dados em forma de tabela
Mês

N de
partos

N de partos
vaginais

N de partos
Robson I-IV

N de partos vaginais
Robson I-IV

Jan/16
Fev/16
...
Mar/17
Abr/17

Esses dados serão inseridos na EXTRANET do IHI e o
cálculo do percentual será feito pelo EXTRANET, que irá
também gerar os gráficos de tendência respectivos.

Como obter os dados?
Os hospitais são obrigados a preencher a DNV (Declaração
de nascido vivos) para cada parto.
Esses dados são inseridos na base de dados SINASC.
Na base de dados há informações suficientes para classificar
cada parto em uma das classes de I a X de Robson.
Os depositário dessa base de dados é um órgão do município
no qual o hospital está localizado.
Cada hospital pode solicitar os dados do SINASC de seu
hospital.

Cenários possíveis (a serem testados)
1. O órgão responsável pode fornecer a tabela pronta com
dados mensais (Mês, N partos do Hospital, N partos
vaginais do Hospital, N partos Robson I-IV do hospital, N
partos vaginais Robson I-IV do hospital
para serem inseridos na EXTRANET
2. O órgão responsável pode fornecer a tabela no formato do
slide anterior com os partos já classificados. Nesse caso,
cada hospital terá que calcular os dados acima para montar
a Tabela de Linha de Base para a EXTRANET

Cenários possíveis (a serem testados)
3. O órgão responsável pode fornecer os dados sem a
classificação de Robson. Nesse caso iremos instruir cada
hospital como fazer a classificação e como obter a Tabela
de Linha de Base para a EXTRANET

O que sabemos até agora
1. A Prefeitura Municipal de São Paulo compila os
dados dos hospitais do munícipio e pode fornecer
os dados na forma de tabela para a EXTRANET
2. O Centro Hospitalar UNIMED conseguiu a
tabela no formato apresentado no slide 6 com os
partos já classificados (desde janeiro de 2015).
Eles terão que montar a tabela para a EXTRANET

NUMERADOR:
SOMA
Robson 1, 2, 3, 4
PARTOS VAGINAIS
Atenção: não
somar
novamente
2a, 2b, 4a, 4b

DENOMINADOR
SOMA Robson
1, 2, 3, 4
PARTOS TOTAIS
Atenção: não
somar
novamente
2a, 2b, 4a, 4b

O que cada Hospital tem que fazer

Verificar qual é sua situação (seu cenário) junto ao
município e informar a coordenação do projeto o
mais rápido possível para que possamos dar os
próximos passos. Isso será pedido também a cada
hospital novo na primeira virtual.

O que cada Hospital tem que fazer
Se houver necessidade de treinamento para a
obtenção/tratamento dos dados ele será fornecido
para os Hospitais Hub, os quais terão a
incumbência de repassar o treinamento para os
hospitais a eles conectados.
É aconselhável que cada hospital identifique um
técnico com conhecimentos de informática (Excel,
base de dados) para realizar o treinamento e ajudar
a equipe do projeto.

Exemplo de planilha preenchida
MÊS
PARTO
01/15
02/15
03/15
04/15
...
08/16
09/16
10/16
11/16

N_PV N_PARTOS
N_PV
N_PARTOS
Total
Total
Rob_I_IV
Rob_I_IV
31
122
25
78
29
112
23
70
40
148
31
98
33
138
30
86
34
27
28
17

137
122
110
85

30
23
24
11

87
71
72
53

Exemplo de planilha preenchida
com as porcentagens
MÊS
PARTO
01/15
02/15
03/15
04/15
08/16
09/16
10/16
11/16

N_PV
N_PARTOS
Total
Total
31
122
29
112
40
148
33
138
34
27
28
17

137
122
110
85

N_PV
Rob_I_IV
25
23
31
30
30
23
24
11

N_PARTOS
Rob_I_IV

%
%PV
PV_Total Rob_I_IV
78
25.41
32.05
70
25.89
32.86
98
27.03
31.63
86
23.91
34.88
87
71
72
53

24.82
22.13
25.45
20.00

34.48
32.39
33.33
20.75

As porcentagens serão calculadas pela Extranet,
embora cada hospital, de posse dos dados possa
calculá-las

Gráficos de Tendência das porcentagens –
Linha de Base
Com os dados coletados serão gerados Gráficos de
Tendência dos dados da linha de base pra cada hospital
e também gráficos consolidados (Total, por Hub, por tipo
de hospital, etc.)
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Esses gráficos permitirão saber se as mudanças estão
gerando melhoria.

Porque medir?
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Indicadores do PPA que serão
acompanhados mensalmente na Extranet
Percentual de Partos Vaginais nas gestantes com
classificação de Robson I a IV
Percentual de Partos Vaginais dentre todos os partos
realizados
Taxa de Admissões em UTI Neonatal com peso maior ou
igual a 2,5 kg por 1000 nascidos vivos, exceto RN com
malformação "Major“
Taxa de eventos adversos por mil nascimentos
Escore Ponderado de Eventos Adversos (EPEA)
Índice de Severidade
Índice de satisfação com a equipe (NPS)
Índice de satisfação com o hospital (NPS)
Escala de Progresso do Projeto

Tipos de eventos adversos que devem
ser registrados
Morte materna
Morte fetal intraparto ≥
2,5kg
Ruptura uterina
Admissão materna em
UTI
Trauma do RN no parto
(para cada RN contar
separadamente)

Retorno materno à sala de
parto
Admissão UTI neonatal ≥
2,5kg ( para cada RN
contar separadamente)
APGAR < 7 no 5º minuto
(para cada RN contar
separadamente)
Transfusão de sangue
Laceração perineal de 3º ou
4º

Tipos de eventos adversos que devem
ser registrados:
OBSERVAÇÕES:
1.No mesmo parto é possível ocorrer mais de um
evento adverso. Se ocorrer mais de um evento
adverso deve-se contar TODOS os eventos
adversos
2.Em partos com mais de um nascido vivo
considera-se cada feto como um nascido vivo
para cálculo do numerador e para a contagem
de eventos adversos

Indicadores de Satisfação
Satisfação com a Equipe
Em uma escala de 1 a 10, como você avalia sua satisfação geral com o atendimento prestado
pela equipe (médicos e enfermeiras) durante o nascimento do seu filho (a) ?
Faça um círculo no número que você acha que melhor expressa sua satisfação.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
Muito insatisfeita

10

10
Muito satisfeita

Satisfação com o Hospital
Em uma escala de 1 a 10, como você avalia sua satisfação geral com o atendimento prestado
pelo Hospital durante o nascimento do seu filho (a)?
Faça um círculo no número que você acha que melhor expressa sua satisfação
1

2

1
Muito insatisfeita

3

4

5

6

7

8

9

10

10
Muito satisfeita

Definições Operacionais – Como medir?
Será entregue a cada hospital participante a
definição operacional de cada indicador.
A Definição Operacional
• Contém instruções claras de como medir cada
indicador.
• É importante para que todos meçam da mesma
forma, garantindo a consistência dos dados

Indicadores do PPA que serão
acompanhados mensalmente na Extranet
Número Nome
Categoria Numerador (N)
Percentual de
Número de partos normal ou
Partos Vaginais
vaginal operatório em gestantes
1
nas gestantes com Resultado
com classificação Robson I a IV
classificação de
no período (mensal)
Robson I a IV
Percentual de
Número de partos normal ou
Partos Vaginais
2
Resultado vaginal operatório no período
dentre todos os
(mensal)
partos realizados
Taxa de Admissões
em UTI Neonatal
Número de nascidos vivos com
peso maior ou igual a 2.5kg,
com peso maior ou
igual a 2,5 kg por
exceto RN com malformação
3
Resultado
1000 nascidos
"Major", que tenham sido
admitidos na UTI Neonatal no
vivos, exceto RN
com malformação
período (mensal)
"Major"

4

Taxa de eventos
adversos por mil
nascimentos

Número de eventos adversos
maternos e fetais no período
Equilíbrio
(mensal)

Denominador (D)

Cálculo

Número total de partos
em gestantes com
(N/D)*100
classificação Robson I a
IV no período (mensal)
Número total de partos no
(N/D)*100
período (mensal)

Número total de nascidos
vivos com peso maior ou
igual a 2.5kg, exceto RN (N/D)*1000
com malformação "Major"
no período (mensal)

Número total de
nascimentos no período (N/D)*1000
(mensal)

Indicadores do PPA que serão
acompanhados mensalmente na Extranet
Número Nome
5

6

Categoria Numerador (N)

Escore Ponderado
Soma dos pontos dos eventos
de Eventos
Equilíbrio adversos nos nascimentos do
Adversos (EPEA)
período (mensal)

Índice de
Severidade

7

Índice de
satisfação com a
equipe (NPS)

8

Índice de
satisfação com o
hospital (NPS)

Soma dos pontos dos eventos
adversos nos nascimentos no
Equilibrio período (mensal)

Denominador (D)
Número total de
nascimentos no período
(mensal)

Cálculo
N/D

Número total de
nascimentos com pelo
N/D
menos um evento adverso

Numero de respostas no
questionário de Satisfação com a
Numero de questionários
Equipe com escore 9 e 10 menos
Equilibrio
de Satisfação com a
(N/D)*100
o numero de respostas no no
Equipe respondidos
questionário de Satisfação com a
Equipe com escore entre 1 e 6
Numero de respostas no
questionário de Satisfação com o
Numero questionários de
Hospital com escore 9 e 10 menos
Satisfação com o Hospital (N/D)*100
Equilibrio
o numero de respostas no
respondidos
questionário de Satisfação com o
hospital com escore entre 1 e 6

Expectativa em relação a obtenção de dados
históricos em relação aos indicadores
Indicador

Mês de
início

Requisito

Fonte de dados
históricos

Fonte a partir do
início do projeto

Percentual de
Partos Vaginais
nas gestantes
com classificação
de Robson I a IV

Janeiro de
2016

Mandatório

SINASC ou o
Hospital

Aplicativo do PPA

Percentual de
Partos Vaginais
dentre todos os
partos realizados

Janeiro de
2016

Mandatório

Hospital

Aplicativo do PPA

Desejável

Hospital

Aplicativo do PPA

Taxa de
Janeiro de
Admissões em
2016
UTI Neonatal por
1000 nascidos
vivos, exceto RN
com malformação
"Major"

Expectativa em relação a obtenção de dados
históricos em relação aos indicadores
Indicador

Mês de
início

Requisito

Fonte de dados
históricos

Fonte a partir do
início do projeto

Taxa de
eventos
adversos por
mil
nascimentos

Janeiro de
2016

Desejável

Hospital

Aplicativo do PPA

Outros

Maio de
2017

Mandatório

1.Aplicativo do PPA
para Índice de
Severidade de Escore
Ponderado de Eventos
adversos
2. Hospital para
Satisfação com a
Equipe e Satisfação
com o Hospital

Como será feita a coleta de dados a
partir do início do projeto
O Einstein está fazendo alterações no
aplicativo que foi utilizado na fase 1 do PPA.
Cada hospital terá acesso ao sistema para
inserir os dados dos partos no aplicativo. A
inserção dos dados será obrigatória para todos
os hospitais. Será fornecido treinamento para
todos os hospitais sobre a utilização do
aplicativo.

Como será feita a coleta de dados a
partir do início do projeto
Os Hospitais Hubs, terão a incumbência de
dar suporte para os hospitais a eles
conectados no preenchimento dos dados
(tirar dúvidas, referenciar ao suporte do
aplicativo na TI do HIAE e outros
problemas).
O aplicativo irá gerar automaticamente os
dados necessários para serem inserido na
EXRANET

DADOS GERADOS AUTOMATICAMENTE PELO
FORMULÁRIO/APLICATIVO

Percentual de Partos Vaginais nas gestantes
Robson I a IV
Percentual de Partos Vaginais totalizado de
todo o hospital (população geral)
Admissões em UTI Neonatal por 1000
nascidos vivos
Admissões em UTI Neonatal acima de 2,5 kg
por 1000 nascidos vivos, exceto malformados
Taxa de eventos adversos por mil nascimentos
Escore Ponderado de Eventos Adversos
Índice de Severidade

Haverá a geração
automática também
de um relatório em
word para o CEO do
hospital com o
resumo dos
indicadores do mês.
Este aplicativo fará
parte de um site
denominado REDE
PARTO ADEQUADO,
semelhante à rede
Vermont Oxford para
RN.

DADOS COLETADOS SEPARADAMENTE E COLOCADOS NA
EXTRANET

Satisfacao com equipe
Satisfacao com hospital
Project Progress Score

