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17 de setembro - DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE

A celebração do Dia Mundial da Segurança do Paciente foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir 

de 2019, firmando o reconhecimento da segurança do paciente como uma prioridade global de saúde.

Segurança do Paciente : aja agora em favor do parto seguro e respeitoso

2019: O tema da campanha, 
escolhido pela OMS, foi Segurança 

do Paciente: uma prioridade global 
de saúde, e o slogan “Fale pela 

Segurança do Paciente”. 

2020: o tema da campanha, 
escolhido pela OMS, foi Segurança 

do Trabalhador da Saúde: uma 
prioridade para a segurança do 
paciente, adotando-se o slogan 

“Trabalhadores da saúde seguros, 
pacientes seguros”. O chamado para 

ação foi “Fale pela Segurança do 
Trabalhador da Saúde! 

2021, a seguir...
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O tema escolhido para o Dia Mundial da Segurança do Paciente de 2021 foi “Cuidado materno e neonatal seguro”. 

Uma vez que os cuidados com a maternidade também são afetados por questões de igualdade de gênero e violência, as 

experiências das mulheres durante o parto têm o potencial de empoderar ou infligir danos e traumas emocionais a elas.

Portanto, o slogan da campanha deste ano - “Aja agora para um parto seguro e respeitoso!” - apela a todas as partes 

interessadas para que acelerem as ações necessárias para garantir um parto seguro e respeitoso. 
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“Considerando a significativa carga de riscos e danos aos quais as 

mulheres e recém-nascidos estão expostos devido à assistência 

insegura, agravada pela interrupção dos serviços essenciais de saúde 

causada pela pandemia COVID-19, a campanha é ainda mais 

importante neste ano.” (OMS, 2021).

Cinco complicações 
diretamente 

relacionadas são 
responsáveis por mais 

de 70% das mortes 
maternas: hemorragias, 

infecções, abortos 
inseguros, eclâmpsia e 

parto obstruído.

Cerca de 6700 recém-
nascidos morrem todos 

os dias, o que 
representa 47% de 
todas as mortes de 
menores de 5 anos.

Aproximadamente 810 
mulheres morrem todos 

os dias de causas 
evitáveis relacionadas à 

gravidez e ao parto.

Cerca de 2 milhões de 
bebês nascem mortos 

todos os anos, com mais 
de 40% ocorrendo 

durante o trabalho de 
parto.
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Tema:
❑ Cuidado materno e neonatal seguro (“Safe maternal and newborn care”)

Slogan:
❑ Aja agora para um parto seguro e respeitoso! (“Act now for safe and respectful childbirth!”)

Chamado para ação:
❑ Cuidado seguro para mãe e para o recém-nascido 
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❑ Aumentar a conscientização global sobre as questões de segurança materna e neonatal, especialmente durante o 

parto;

❑ Envolver várias partes interessadas e adotar estratégias eficazes e inovadoras para melhorar a segurança materna 

e neonatal;

❑ Chamar por ações urgentes e sustentáveis por todas as partes interessadas para intensificar os esforços, alcançar 

a todos e garantir cuidados maternos e neonatais seguros, especialmente durante o parto;

❑ Defender a adoção das melhores práticas no local de atendimento para prevenir riscos evitáveis e danos a todas 

as mulheres e recém-nascidos durante o parto.

Objetivos do Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021:
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Agentes da campanha – Trabalhando juntos para tornar o parto mais seguro

A campanha global para o Dia Mundial da Segurança do Paciente 2021 propõe uma ampla gama de atividades a serem 

implementadas em e por volta de 17 de setembro de 2021, incluindo:

❑ organização de eventos técnicos e de defesa de direitos;

❑ Iluminação de monumentos icônicos, pontos de referência e locais públicos em laranja (a marca registrada da 

campanha);

❑ lançamento das metas do Dia Mundial da Segurança do Paciente para 2021–2022. 

A OMS incentiva todas as partes interessadas a se unirem ao mundo nesta 

campanha para promover esforços coletivos para cuidados maternos e neonatais 

seguros, especialmente durante o parto.
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Ações desenvolvidas pela SOBRASP:

Depoimentos de 
usuárias

Demonstração através 
dos relatos das 

usuárias, as suas 
experiências positivas e 

de aprendizado, nas 
organizações de saúde, 
públicas e/ou privadas.

E-book

Conteúdo de referência 
para compartilhar 

durante a Campanha 
visando a educação de 

pacientes e 
profissionais.

Webinares e Lives

Ambiente online para 
compartilhar conteúdo 

sobre o tema da 
Campanha visando 

disseminar 
informações e permitir 

a interação com 
pacientes e 

profissionais.

Experiências exitosas

Demonstração através 
de dados e relatos de 

organizações de saúde 
públicas e/ou privados, 

os seu resultados 
positivos. 

Divulgação e parcerias

Visibilidade para a 
Campanha através da 

iluminação de 
monumentos e apoio 

de organizações e 
lideranças de 

referência na área, 
pessoas públicas e 

influenciadores.

Todas as ações terão documentos oficiais e peças para divulgação elaboradas pela SOBRASP.
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Programação SOBRASP:
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Aliança para o Parto Seguro e Respeitoso

A definição do tema do Cuidado Materno e Neonatal Seguro pela Organização Mundial da Saúde 

para o Dia Mundial da Segurança do Paciente em 2021 é uma resposta efetiva aos desafios globais 

de redução da mortalidade materna e neonatal, agravados no contexto da pandemia pela 

Covid19. A complexidade dos problemas no Brasil exige não apenas que as organizações de saúde 

tomem iniciativas específicas, mas principalmente demanda uma resposta coletiva, abrangente, 

multiprofissional, que seja capaz de reunir em torno de uma Aliança Nacional para o Parto Seguro 

e Respeitoso todos os segmentos interessados. Essa Aliança, por meio da força de sua 

representatividade e comprometimento com a causa, pode estabelecer dialogo frutífero com toda 

a população e com a sociedade civil em prol da redução da mortalidade materna e neonatal e da 

garantia de direitos básicos para o parto e para o nascimento em nosso país. 
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(Hotsite - https://aliancapartoseguro.org.br)

(Logo)

(Vídeo veiculado no lançamento
da Aliança Nacional)

Cuidado seguro para a mãe e o recém nascido – ano 2021  



Cuidado seguro para mãe e o recém-nascido

#DiaMundialDaSegurançaDoPacienteSOBRASP

Membros da Aliança:
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Equidade: Os princípios da equidade e da 
não discriminação apresentam um papel 

relevante nas políticas, programas e ações 
referentes ao cuidado em saúde seguro e 

respeitoso e à redução da mortalidade 
materna. Importante garantir o cuidado à 
saúde equitativo, com especial atenção a 

mulheres em situação de extrema 
vulnerabilidade social.

Respeito: As mulheres no contexto do pré-
natal, parto e pós-parto devem ser tratadas de 
forma respeitosa e em conformidade com seus 

direitos à vida, à saúde, à privacidade, à 
integridade física e à não discriminação, sendo 
vedada a realização de práticas não indicadas, 
abusos, desrespeito e maus-tratos durante o 

todo o período gestacional, trabalho de parto e 
pós-parto em toda a rede de atenção à saúde. 

Redes de atenção: O fortalecimento das Redes 
de Atenção à Saúde Materna e Neonatal é 
essencial para garantir o acesso ao cuidado 
continuado, equitativo, seguro, integral e 

multiprofissional a toda mulher no contexto do 
pré-natal, parto e pós-parto.

Parto Adequado: A redução do número de 
cesarianas sem indicação clínica e a promoção 

do parto normal são medidas fundamentais 
para ofertar à mulher e aos neonatos o cuidado 

em saúde oportuno, seguro e respeitoso, 
durante todo o período gestacional, durante o 

trabalho de parto e puerpério.

Prevenção à Mortalidade Materna: Para a 
prevenção dos danos e óbitos maternos devem 
ser estabelecidos cuidados oportunos, através 
de políticas, protocolos e procedimentos com 

identificação dos riscos, fatores contribuintes e 
ações, ferramentas ou pactos baseados em 

evidências clínicas e de qualidade, garantindo 
processos assistenciais seguros às gestantes, 

parturientes e puérperas.

A Aliança Nacional estabeleceu suas 10 diretrizes para o Parto Seguro e Respeitoso:
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Pré-Natal: Toda mulher tem direito a um pré-natal com 
o olhar integral para a sua saúde e do neonato. 

Reafirmamos que seja garantido o número mínimo de 
consultas, exames indicados conforme a idade 
gestacional, educação em relação à gravidez, 

preparação ao parto e puerpério minimizando as 
dúvidas, medos e mitos com relação ao futuro, também 
é o momento de identificação de condições de risco e 

condições ameaçadoras à vida da gestante e do 
neonato, assim como planejamento do trabalho de 

parto, evitando desfechos não esperados, internações e 
procedimentos cirúrgicos desnecessários.

Prevenção da prematuridade: É consenso mundial que 
a identificação dos fatores de risco para o parto 
prematuro é o primeiro passo para a prevenção. 
Devemos conhecer as comorbidades prévias da 

gestante e desencorajar o uso de álcool, drogas e 
cigarro durante o período gestacional, sendo fatores 

que aumentam as chances de um nascimento 
prematuro. A saúde materna e a identificação de 

condições especificas do feto são determinantes para a 
prevenção da prematuridade.

Letramento: A capacidade da gestante de acessar, 
compreender, analisar e usar informações em saúde na 

tomada de decisão sobre seu cuidado e na sua 
transição pela rede de atenção à saúde é fundamental 

para contribuir com a sua segurança no pré-natal, parto 
e puerpério.

Empoderamento e engajamento: Todas as interações 
com as gestantes devem promover o engajamento para 
o autocuidado, a sua participação ativa nas tomadas de 

decisão, assim como na busca ativa de informações 
acerca de sua condição. A gestante deve ser 

empoderada para tornar-se a protagonista durante a 
gestação e o parto.

Participação da família e comunidade: A gestante tem 
direito à presença de um acompanhante durante todo 

o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato, nos serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde, da rede própria ou conveniada. O direito ao 
acompanhamento da gestante durante o pré-natal, 

parto e puerpério garante a continuidade do cuidado 
seguro e respeitoso.
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A Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso desenvolveu recomendações em consonância com as 
diretrizes da OMS. Entre as ações recomendadas, destacamos:

Iluminar na cor laranja (que representa 
a cor da segurança) o maior número 
possível de monumentos e prédios, 

especialmente as unidades de saúde, 
no dia 17 de setembro, para 

demonstrar/ratificar o compromisso 
com a segurança dos pacientes.

Elaborar estratégias e atividades para 
despertar consciência e engajamento 
em prol do Parto Seguro e Respeitoso.

Planejar e implementar ações para 
envolver gestantes/puérperas e 

familiares como parceiros em seus 
cuidados.

Estruturar iniciativas para o trabalho 
em rede em favor do Cuidado Materno 

e Neonatal Seguro. 

Desenvolver programas sistêmicos 
de educação profissional para 

melhorar habilidades e 
conhecimentos sobre o Cuidado 
Materno e Neonatal Seguro nas 

organizações de saúde.

Fortalecer a cultura de segurança 
aberta e transparente, para garantir 
o aprendizado, a melhoria contínua 

e as melhores práticas na saúde.

Comunicar e divulgar em todos os 
canais de comunicação, e nas 

mídias sociais, os postulados para o 
Parto Seguro e Respeitoso, 

disseminando as práticas exitosas..

Trabalhar para que a Carta 
Compromisso a ser proposta pela 

Aliança Nacional para o Parto 
Seguro e Respeitoso seja assinada e 
endossada pelo Poder Executivo e 
Poder Legislativo em nosso estado, 
e nos municípios que o compõem.
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Ações propostas para cada organização de saúde

Você pode contribuir com uma ou mais ações das listadas a seguir:

Ilumine sua organização de saúde e um monumento ou local representativo da sua cidade
Em colaboração com as autoridades locais ou nacionais, organize para que sua instituição e um monumento, um espaço público e/ou 
uma paisagem sejam iluminados com a cor laranja.
Dê visibilidade à campanha!

Dê reconhecimento aos trabalhadores da saúde pela atuação em prol da Segurança do Paciente (Mãe e Recém-nascido)
Organize cerimônias e reconhecimento dos trabalhadores da saúde que demonstrem seu comprometimento com a cultura de segurança
da mãe e do recém nascido em suas ações.
Valorize o bom exemplo!

Contacte as diversas mídias (TV, Rádio, Jornal)
Produza conteúdo com base científica e de referência para envio às mídias acessíveis, visando dar voz à campanha e ao tema.
O acesso à boa informação é um direito de todos!
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Use as mídias sociais
Utilize a hashtag #DiaMundialDaSegurancaDoPacienteSOBRASP
Siga a OMS em nossos perfis oficiais do Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e You Tube.
Produza vídeos curtos e objetivos com depoimentos marcantes e positivos de profissionais e/ou mães que queiram contribuir com a sua 
experiência. Compartilhe as ações realizadas em seu local de atuação, seja ele sua cidade, estado ou organização.
Boas histórias inspiram!

Promova eventos para troca de experiências
Realize eventos em nível nacional, estadual e local. Usufrua do momento de intensificação de eventos online (webinar, fórum, workshop, 
talkshow) para alcançar um grande número de agentes (instituições, profissionais, pacientes) com uma pauta que possa fomentar a 
discussão, a troca de experiências e a expansão de iniciativas que demonstrem o engajamento de forma complementar entre a 
segurança para mãe e para o recém-nascido.
Dê voz à campanha!

Ação “adote uma organização pela segurança”
Realização de um evento online em outra organização de saúde, além da que você atua, para um fórum, roda de conversa, webinar ou 
outro formato que possibilite a discussão da temática de forma agregadora, e se possível, com a participação de mães. 
Dissemine a reflexão sobre a segurança!
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Peça o apoio de pessoas públicas, influenciadores e lideranças
Contacte pessoas ou empresas da sua rede de relacionamento que tenham visibilidade nacional, local ou em sua organização e solicite 
que façam um breve vídeo (máximo de 1 minuto). Estimule que lideranças da sua organização falem sobre o tema como forma de apoio
e estímulo à causa. O momento e o tema são propícios para a participação mais ativa de pessoas formadoras de opinião.
Referências e lideranças podem influenciar positivamente!

Realize eventos que unam arte e ciência
Identifique uma ONG, um artista ou entidade cultural que possa apoiar o tema e realizar uma live em conjunto com um profissional da 
saúde, visando não apenas esclarecer dúvidas sobre o tema, mas arrecadar recursos destinados a organizações mais carentes, ou até 
mesmo aumentar o time de voluntários. Estas parcerias ajudam a disseminar a ideia entre os diversos grupos sociais.
Exercite a cidadania!

Utilize elementos visuais e do cotidiano
Utilize o material visual disponibilizado para apresentar elementos do cotidiano e das ações desenvolvidas em sua organização ou
cidade em prol do cuidado seguro para mães e recém-nascidos, com divulgação em áreas comuns e locais de grande circulação.
A busca por um ambiente seguro deve ser uma prática diária!
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Crie parcerias para produção de conteúdos científicos
Realize parceria com as sociedades científicas afins com o objetivo de produzir materiais e conteúdo que apoie a disseminação do
tema e a educação de pacientes e profissionais.
Valorize a ciência!

Instituições de ensino e pesquisa
Produza vídeos curtos e objetivos com depoimentos marcantes e positivos de estudantes que queiram contribuir com a sua 
experiência. Promova eventos científicos que abordem os temas e crie fóruns de discussão para os estudantes.
Uma formação profissional mais consciente contribui para a segurança do paciente!

Indústria do segmento de saúde
Se sua companhia produz equipamentos médico-hospitalares, insumos, dispositivos e outros produtos para a saúde, divulgue para 
seus consumidores como você está priorizando o apoio a uma prestação de um cuidado seguro para mães e recém-nascidos. 
Boas práticas merecem divulgação!
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Peças para divulgação: 

❑ Carta da Presidência da SOBRASP, direcionada às entidades governamentais, de classe e afins, bem como figuras públicas pleiteando 

participação

❑ Logo oficial para o dia 17 de setembro e selo para a campanha de 2021

❑ Arte para cartazes, banners, camisas, caneca, wallpaper, totem, site

❑ Filtro e Avatar para mídias sociais.

SOBRASP GRUPO BAHIA

DIA MUNDIAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE - 2021 
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SOBRASP GRUPO BAHIA 

DIA MUNIA LDE SEGURANÇA DO PACIENTE
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