
 
 

Informação sobre estatísticas e gestão de qualidade da Associação de 
Obstetrícia na Suíça 

Excelentíssimas senhoras e senhores, 

Está grávida ou teve recentemente um bebé. A Associação de Obstetrícia na Suíça (SHV) orgulha-se por estar a 
utilizar os serviços clínicos de obstetrícia neste momento importante. 

Pretendemos com esta notificação informar que também são necessárias aplicar medidas de garantia de 
qualidade sobre os serviços de obstetrícia prestados1. Para este fim, estes serviços são sistematicamente 
registados, avaliados e apresentados em estatísticas.  

Objetivos das estatísticas da Associação de Obstetrícia na Suíça  

As estatísticas da SHV são importantes para a apresentação pública do trabalho de obstetrícia e para o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos no contrato, que também estão aprovados pelo Conselho Federal 

(controlo dos serviços de obstetrícia ambulatório e garantia de qualidade). Gostaria de dar uma vista de olhos 

nas estatísticas da SHV? Aqui tem a ligação para o site: https://www.hebamme.ch/qualitaet/statistikberichte-

fph/ 

A sua contribuição  

A SHV e a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW) solicitam o seu consentimento para permitir 

que a sua obstetriz supervisora registe eletronicamente os serviços que utilizou. Juntamente com o registo 

eletrónico e/ou faturação, os seus dados pessoais e de saúde, bem como os dados da análise do seu bebé, 

serão necessários para as estatísticas e garantia de qualidade da SHV. 

Proteção de dados e confidencialidade 

Tratamos os dados recolhidos e transmitidos em conformidade com as disposições da Lei Federal da Suíça 

sobre a Proteção de Dados (DSG) e da Lei da Informação e Proteção de Dados do Cantão de Zurique (IDG) em 

cada caso, na medida em que os regulamentos pertinentes sejam aplicáveis. A ZHAW é responsável pelo 

tratamento de dados enquanto a SHV é responsável pela proteção dos mesmos. Os dados são tratados para 

efeitos das estatísticas acima mencionadas e da garantia de qualidade da SHV e com base no seu 

consentimento voluntário. Para que os dados de diferentes fornecedores de software (programas de 

contabilidade para obstetrizes) se combinem entre si e possam calcular valores característicos importantes, 

estes contêm pouca informação pessoal, como o número AHV reorganizado, o seu ano de nascimento e o seu 

local de residência. Estes dados são transmitidos com segurança ao departamento de investigação do Instituto 

de Obstetrícia da Universidade de Zurique de Ciências Aplicadas (ZHAW) e combinados entre si. Após a 

combinação dos dados, estes são encriptados e os dados originais são apagados dois anos após as análises. Ser 

encriptados significa que os números AHV previamente reorganizados são substituídos por números aleatórios. 

Além disso, será mantido o cantão de residência e não o local de residência e a sua idade será atribuída a uma 

categoria. Não será possível retirar nenhuma conclusão sobre a sua pessoa a partir do registo de dados 

encriptados sem a chave. A chave com a atribuição dos números aleatórios aos seus dados ou aos números 

AHV reorganizados é mantida em separado. Os dados são armazenados eletronicamente na ZHAW, num local 

seguro e protegido contra o acesso de terceiros não autorizados.  

A publicação dos resultados do estudo é anónima, ou seja, não é possível identificar nenhuma pessoa e não é 

possível retirar conclusões sobre as pessoas envolvidas. Também é possível que os dados anónimos sejam 

utilizados numa fase posterior para análise secundária ou para fins pedagógicos. 

Aspetos éticos 

O Comité de Ética de Zurique confirmou que as estatísticas da SHV não se enquadram no âmbito da Lei de 

Investigação em Humanos e, como tal, não é necessária qualquer autorização adicional para recolher estes 

dados. 

 

 
1No âmbito do atual contrato de estrutura de serviços individuais celebrado entre a Associação de Obstetrícia na Suíça (SHV), associações 
de seguradoras santésuisse e curafutura, bem como a comunidade de interesses dos hospitais de nascimento na Suíça (IGGH-CH®), a SHV 
como parte interessada juntamente com as associações de seguradoras é obrigada a controlar os serviços de obstetrícia regulamentados 
contratualmente. Da mesma forma, todas as partes interessadas comprometeram-se a operar um sistema moderno, eficiente e 
mensurável de garantia de qualidade na aceção do Art. 77 KVV e Art. 58 KVG.  
Com o seu consentimento, apoia a SHV no cumprimento destes requisitos oficiais. 

https://www.hebamme.ch/qualitaet/statistikberichte-fph/
https://www.hebamme.ch/qualitaet/statistikberichte-fph/


 
Utilidade 

A participação na recolha de dados estatísticos não representa nenhum benefício ou desvantagem em 

particular, ou de trabalho para si. Porém, contribui para a garantia de qualidade dos cuidados de obstetrícia. 

Direitos 

O fornecimento dos seus dados é voluntário. Se não concordar que os seus dados devam ser incluídos nas 

estatísticas e gestão de qualidade da SHV, a sua obstetriz não irá faturar diretamente o seu seguro por via 

eletrónica e sim enviar-lhe a fatura dos serviços prestados. Neste caso, deve pagar a conta e apresentá-la 

pessoalmente ao seu seguro de saúde para conseguir o reembolso. Isso significa que apenas os dados 

necessários serão registados para a faturação. 

Financiamento das estatísticas da Associação de Obstetrícia na Suíça 

As estatísticas da Associação de Obstetrícia na Suíça são financiadas pela própria. 

Pessoa de contacto 

O gabinete da SHV está à sua disposição para responder a quaisquer perguntas que possa ter.  

E-mail: schweizerischer-hebammenverband@hebamme-hin.ch 

 

 

 

Termo de consentimento 

Apelido, Nome:  

 

Ao assinar este formulário, dá o seu consentimento para que a sua obstetriz envie a fatura eletrónica e, assim, 

os seus dados pessoais e de saúde, bem como os da análise do seu bebé, serão utilizados para as estatísticas da 

Associação de Obstetrícia na Suíça. 

- Concordo que os meus dados sejam utilizados para a estatística e gestão de qualidade da Associação 

de Obstetrícia na Suíça e possam ser transferidos para o Instituto de Obstetrícia da Universidade de 

Zurique de Ciências Aplicadas (ZHAW) para estes fins. 

- Confirmo que li e compreendi a informação sobre estatísticas e gestão de qualidade da Associação de 

Obstetrícia na Suíça. Foi-me dada a oportunidade de fazer perguntas, às quais foram respondidas com 

satisfação. 

- Tomei conhecimento de que a participação neste inquérito é voluntária. 

- Compreendi que os dados serão encriptados e a chave mantida em segurança. Os dados apenas serão 

publicados em formato anónimo.  

- Fui informado de que, em todos os momentos, os meus dados pessoais e de saúde serão avaliados de 

forma encriptada e tratados confidencialmente.  

- Tomei conhecimento de que os meus dados podem ser transmitidos de forma anónima para fins de 

investigação e pedagógicos. 

Local e data   

 

Assinatura  

 

 

Olten, 19 de abril de 2022 
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