Saúde da Mulher
Rede Cegonha

Brasília, 27 de março/2014

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação

Objetivos

Resultados


Implementação
da Rede
Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto e
nascimento,
aborto e
puerpério

 100% dos
municípios
aderidos ao
componente
pré-natal com
recursos
repassados e
qualificação do
cuidado

Adesão de municípios ao componente pré-natal:

 5.488 municípios aderidos ao componente pré-natal (98,5%)
 Municípios que ainda não aderiram

(UF)

 Repasse de recursos para novos exames e teste rápido de
gravidez:
• Portarias


Implantação do SISPRENATAL WEB

 2013 (dez)

• 4.722 municípios utilizando o sistema
• 435.584 gestantes ativas
• 1.222.024 gestantes totais cadastradas no sistema.
 Disponibilizar insumos estratégicos para apoio à
qualificação do Pré-natal.
 Distribuição de CAB pré-natal, balanças e detectores fetais
para todas as UBS (balanças segundo censo ) , cronograma
entrega
 Distribuição e monitoramento de Teste rápido gravidez, de
Sífilis e HIV aos municípios

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos
 100% estados
aderidos a Rede
Cegonha com
85% das regiões
de saúde do
Norte e
Nordeste e 50%
das regiões de
saúde do CentroOeste, Sudeste e
Sul com Planos
de Ação
elaborados e
com portarias
publicadas

Resultados



Adesão Regional:

 2013: 203 regiões de saúde com PAR e Grupos Condutores
Estaduais constituídos, em 85 portarias
PAR em análise/processo no MS  Alagoas: 02, Bahia: 06,
Espirito Santo: 03, Maranhão: 14, Pernambuco: 06, Piauí: 04, Rio
de janeiro: 01, Rio Grande do Norte: 02, São Paulo: 05.
TOTAL = 43 PAR

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos
 Qualificar 3.822
Leitos GAR
 UTI Neonatal:
implantar 683
novos leitos e
qualificar 2.590
 Leitos de UCI
Neonatal:
implantar 1.195
novos leitos e
qualificar 2.632

Resultados



Leitos novos e qualificados:

Tipo de
Leito

Qualificados

% dos
% dos
Novos
previstos
previstos

Leitos GAR

2.031

53%

N/A

UTI NEO

2.204

85%

766

112% R$ 228.482.278,43

UCI NEO

2.020

77%

247

21%

N/A

Valor

R$ 138.625.905,00

R$ 185.799.600,00

Fonte : Planilhas DRAC- novembro 2013

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos
 Monitoramento
e Avaliação da
Implantação da
Rede Cegonha
nos territórios

Resultados

 Planos de Ação Regional publicados em 2011/2013 com
processo de monitoramento e avaliação implantados:
 2013: estados com monitoramento implantado(cronograma)
e atividades realizadas
 Metodologia do M&A



Constituição de Fóruns Perinatais:

 2013:18 fóruns estaduais constituídos, com agendas
sistemáticas, nos estados: AC, AM, AL,AP, BA, CE, GO, MG,
PI, RS, RN, PA, PB, PE, SC, SE, TO e RR

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos
 Implantação de
Centro de Parto
Normal (CPN),
Casa de
Gestante,
Puérpera e Bebê
(CGBP),
Adequação da
Ambiência dos
centros
obstétricos e
construção de
novas
maternidades

Resultados


CPN: hiperlink

 2011 / 2012: 44 propostas aprovadas e empenhadas
•

17 ampliações; 13 construções ; 14 reformas

•

4 obras em andamento, 5 em licitação, 23 com projeto a
entregar na CEF e 12 canceladas

2013 (dez): 86 propostas aprovadas
•

51 ampliações e 35 reformas

 CGBP: hiperlink
 2011 / 2012: 30 propostas aprovadas e empenhadas

•

16 ampliações ; 11 construções; 2 reformas

•

1 obra em andamento, 5 em licitação, 17 com projeto a
entregar na CEF e 7 canceladas

2013 (dez): 48 propostas aprovadas

•

33 ampliações e 15 reformas

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos

Resultados


 Implantação de
Centro de Parto
Normal (CPN),
Casa de
Gestante,
Puérpera e Bebê
(CGBP),
Adequação da
Ambiência dos
centros
obstétricos e
novas
maternidades

Ambiência:

 2011 / 2012: 88 propostas aprovadas e empenhadas
•

15 ampliações e 73 reformas

•

04 com obra em andamento, 12 em licitação, 02 aprovado à
licitar, 49 com projeto a entregar na CEF, 19 canceladas e 02
serão encaminhadas para cancelamento.

 2013 (dez) : 99 propostas aprovadas
•

24 ampliações e 75 reformas

 Maternidades:
 2011 / 2012: 12 propostas aprovadas e empenhadas
•

2 ampliações e 10 construções

•

1 obra em andamento, 4 em processo de licitação, 7 com
projeto a entregar na CEF

 2013 (dez): 7 propostas aprovadas
•

6 construções e 1 ampliação

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação

Objetivos

Implementação
 Intensificar o
da Rede Cegonha
processo de
mediante
qualificação da
qualificação do
atenção e da
modelo de
gestão em 32
atenção à
maternidades
gravidez, parto,
prioritárias e
nascimento,
redes
aborto e
locorregionais,
puerpério
para acelerar a
redução da
morte materna e
promover a
maternidade
segura

Resultados


32 maternidades com apoiadores, grupos estratégicos
constituídos e planos de ação elaborados

 Monitoramento dos planos e apoio matricial para
implementação dos dispositivos: ACCR, acompanhante no
parto, cogestão, equipe horizontal de cuidado, ambiência,
monitoramento e avaliação, implantação das boas práticas de
atenção ao parto e nascimento
•

Formsus

•

Mortes maternas nas 32 maternidades

 Seminários de Boas práticas:
 Participação das 32 maternidades nos 6 seminários: total de

400 profissionais

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos
 Qualificação da
atenção ao parto
e nascimento
através da
adoção de boas
práticas
baseadas em
evidências
científicas (OMS,
1996)

Resultados

 Visitas técnicas ao Hospital Sofia Feldman


Constituição de Centros de Apoio ao desenvolvimento de
boas práticas na atenção obstétrica e neonatal
 6 hospitais selecionados para se constituírem como
Centros de Apoio ao Desenvolvimento de Boas Práticas
Obstétricas e Neonatais



PMAQ Maternidades Resumo Executivo

 Desenvolvimento do módulo Parto e Nascimento no
SISPRENATAL WEB
• Cronograma
• Ficha de Monitoramento e avaliação

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede
Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos
 Qualificação da
atenção ao parto
e nascimento
através da
adoção de boas
práticas
baseadas em
evidência s
científicas (OMS,
1996)

Resultados
 Abertura de vagas de residência em enfermagem obstétrica
 142 alunos cursando residência em enfermagem
obstétrica
 2014 previsto 277 vagas
 Abertura de vagas de especialização e residência em
enfermagem obstétrica
 300 vagas conveniadas com UFMG e IES parceiras, com
início previsto para abril de 2014

 Abertura de vagas de Aprimoramento de Enfermeiras
Obstétricas
 40 enfermeiras obstétricas realizaram aprimoramento
em 2013 (UFF e rede municipal RJ)
 184 vagas abertas para 2014 – início 1º semestre
(UFMG e UFRJ)
 Curso ALSO
 200 médicos e enfermeiros obstétricos capacitados
(Amazônia Legal e Nordeste - 2011/2012)
 Curso ALSO / 2014 – previsto 550 vagas
 Formação de Parteiras Tradicionais:

 407 parteiras tradicionais capacitadas (2011/2013), com
entrega do “KIT parteira”

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Implementação
da Rede
Cegonha
mediante
qualificação do
modelo de
atenção à
gravidez, parto,
nascimento,
aborto e
puerpério

Objetivos

 Realizar
pesquisa de
satisfação da
usuária da
Rede
Cegonha

Resultados
 Ouvidoria Ativa da Rede Cegonha
No período de 10/05/2012 a 18/06/2013 foram
entrevistadas 103.905 mulheres no período de até 6
meses de pós-parto – relatório
%

QUESITO AVALIADO

Conquista -Desafio

83%

Receberam uma atenção
respeitosa durante o parto

Serviço público com qualidade. Avançar na
Política de Humanização nas maternidades

73%

O parto foi realizado no primeiro
serviço de saúde que procurou

Vaga Sempre garantida para maioria das
gestantes. Erradicar a peregrinação

99%

Não pagou qualquer valor pela
realização do parto (maternidades
que realizaram cobranças foram
encaminhadas ao DENASUS)

Atenção obstétrica no marco da
universalização/gratuidade

51%

Tiveram a criança colocada em seu
colo ou no peito para mamar
imediatamente após o parto

Boa prática que deve ser melhor difundida

49%

Foram informadas no pré-natal
sobre o local do parto

Consolidar mapas de vinculação –garantia de
acesso

38%

Receberam visita do Agente
Comunitário de Saúde até o
primeiro mês após o parto

Consolidar a visita à gestante e ao bebê nas
primeiras 48h - “tempo de ouro para a visita”

28%

Tiveram acompanhante no parto

Avançar no entendimento do parto como
evento fisiológico

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação

Objetivos

Fortalecimento,  Aquisição e
ampliação do
distribuição dos
acesso ao
contraceptivos
planejamento
reprodutivo e
qualificação da
atenção

Resultados



Pílula Combinada( Etinilestradiol 0,03mg+
Levonorgestrel 0,15mg) (30.696.786 BLISTER)(
ENTREGUE 2 º PARCELAS)



Pílula de Emergência( Levonorgestrel 075 mg)
(1.027.510 BLISTER)( ENTREGUE 1º PARCELA)



Minipílula( Noretisterona 0,35 mg)(3.614.872 BLISTER)(
1º parcela)



Injetável Mensal( Valerato de Estradiol+Enantato de
Noretisterona)(7.411.008 AMPOLA)



Injetável Trimestral(medroxiprogesterona 150mg)
(3.639.279 AMPOLA)



DIU(772.761 UNIDADE)



Diafragma: 63.266 e 6.329 anéis medidores



métodos DIU, Injetável Mensal, Injetável TrimestralHospitais que realizam 150 curetagens -ano

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação
Fortalecimento,
ampliação do
acesso ao
planejamento
reprodutivo e
qualificação da
atenção

Objetivos
 Ampliação do
acesso aos
insumos
estratégicos para a
redução da morte
materna e
qualificação do
cuidado
 Capacitações

 Produção de
material

Resultados
• Distribuição do Misoprostol para 423 hospitais públicos e
filantrópicos- com mais de 1.000 partos/ano – 2012 .
Para 2014 estamos em processo de aquisição e
distribuição para 523 hospitais públicos e filantrópicoscom mais de 600 partos/ano.
•Primeira compra centralizada de AMIU para 179
maternidades que realizam mais de 300 curetagens/ano
•Capacitação em Atenção Humanizada ao Abortamento
•Projeto CGSM-AADS em 7 ESTADOS e 13 maternidades
•Parceria com ABENFO- capacitação realizada para 1.400
enfermeiros em Planejamento Reprodutivo –Amazônia
Legal e Nordeste Curso Ultrassonografia em Saúde da
Mulher- parceria com Hospital do Sírio Libanês (PROADI) 80 profissionais
•Atenção às Mulheres com Gestação de AnencéfalosNorma Técnica - prelo
• Teste Rápido de Gravidez na Atenção Básica-Guia Técnicoprelo

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ação

Objetivos

Fortalecimento,  Reprodução
ampliação do
Humana
acesso ao
Assistida
planejamento
reprodutivo e
qualificação da
atenção

Resultados
Portarias GM/MS nº 3.149/2012 e 1.347/2013 que destinam
recursos financeiros no valor total de R$ 11.500.000,00 para
hospitais que realizam atendimento em RHA pelo SUS:
•Centro de Reprodução Assistida do Hospital Regional da Asa Sul
(HRAS) - DF;
•Centro de Referência em Saúde da Mulher - SP;

•Hospital das Clínicas de São Paulo – SP ;
•Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto -SP;
•Hospital das Clínicas da UFMG - MG;

•Hospital Nossa Senhora da Conceição - RS;
•Hospital das Clínicas de Porto Alegre - RS;
•Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - PE;

•Maternidade Escola Januário Cicco - RN.

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Cenário para 2014

 Ações para qualificação do Pré-Natal, incluindo
regulamentação e incentivos para o pré-natal de alto risco
 Lançamento da Caderneta da Gestante
 Implantação do Módulo Parto e Nascimento do
SISPRENATAL WEB
 Lançamento do PMAQ Parto e Nascimento
 Política de Comunicação para Incentivo ao Parto Normal e
Direito a Acompanhante

Atenção Integral à Saúde das Mulheres
Ações prioritárias para 2014

 Constituição da Comissão Nacional de Mortalidade Materna
 Publicação e distribuição dos cartazes e folders dos métodos
contraceptivos
 Publicação do Manual de Planejamento Reprodutivo para
Gestores
 Publicação do Manual de funcionamento de CPN e do Projeto
de Referência para construção de CPN e CGBP

 Elaboração e Pactuação da regulamentação da política de
Reprodução Humana Assistida no SUS

