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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O MS tem dentre suas prioridades a saúde da
mulher, com o objetivo de reduzir a
morbimortalidade por causas preveníveis e
evitáveis;
População feminina – 51,6% (principais usuárias do
SUS) (PNAD, 2014);
Expectativa de vida maior que os homens, porém
adoecem
mais
frequentemente
(fatores
condicionantes).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 SAÚDE: relação com o meio ambiente, lazer,
alimentação, condições de trabalho, moradia e
renda.
 SAÚDE DA MULHER É AGRAVADA POR:
Discriminação nas relações de trabalho;
Jornada dupla – trabalho/casa;
Raça e etnia;
Situação de pobreza;
Relações assimétricas – relações de poder.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 Relatório sobre situação da população
mundial (PNAD,2017):
População, Educação e Mercado de Trabalho
Embora as mulheres jovens tenham, em média, mais anos de
estudo que os homens, elas ainda participam menos da força
de trabalho remunerado. São elas também as que mais
acumulam horas de trabalho doméstico não remunerado.
Acumulando trabalhos dentro e fora de casa, a consequência
é uma jornada de trabalho maior semanal para as mulheres
que para os homens.

SITUAÇÃO DA MULHER
Brasil: queda na taxa de mortalidade e queda
abrupta na taxa de fecundidade: década 70 (5,8
filhos por mulher) para 1,7 em 2017;

População mais velha: expectativa de vida na
década de 70 era de 54 anos, em 2013 já era de
74,9 anos (IBGE, 2014) – demandas para
doenças crônicas e degenerativas;
População feminina representa 51,6% (65%
deste total são mulheres em idade fértil).
Estimativa 2014: existem 5,8 milhões de
mulheres a mais que os homens;

SITUAÇÃO DE SAÚDE DA
MULHER NO BRASIL
Principais causas de morte:

1.Doenças cardiovasculares – IAM – AVC;
2.Neoplasias – mama, colo do útero;
3.Doenças respiratórias;
4.Doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas (DM);
5.Causas externas.
DataSUS (2001-2014)

SITUAÇÃO DE SAÚDE DA
MULHER NO BRASIL
Principais causas de morte:

A mortalidade associada ao ciclo gravídicopuerperal e ao aborto não aparece entre as dez
primeiras causas de óbitos em mulheres em
idade fértil. No entanto, a gravidade é
evidenciada pelo fato de não ser doença e que
em 92% dos casos, as mortes maternas são
evitáveis.

SAÚDE DA MULHER
Conceitos sobre saúde da mulher até a década
de 70:
Restritos: aspectos biológicos e anatomia do
corpo feminino;
Corpo visto apenas na função reprodutiva:
gravidez e parto;
Exclusão dos direitos sexuais e reprodutivos;

SAÚDE DA MULHER
Mudanças a partir da década de 80:
Amplos – interagem com dimensões de
direitos humanos e de cidadania;

Questões de gênero passam a ser consideradas
como um dos determinantes da saúde na
formulação de políticas públicas.

POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE
DA MULHER

POLÍTICAS DE ATENÇÃO A
SAÚDE DA MULHER
Década de 80:
Movimento Feminista:
Lutas:

Pela apropriação do próprio corpo;
Pelo reconhecimento da mulher como ser
social e requerente de mais atenção nas
políticas de saúde.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
 1984: MS cria o Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher (PAISM);
 PAISM: incluía ações educativas, preventivas, de
diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando
a assistência à mulher em clínica ginecológica, no
pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em
planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero
e de mama, além de outras necessidades
identificadas a partir do perfil populacional das
mulheres (BRASIL, 1984).

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
MULHER
 Em 1994, na Convenção do Cairo, criou-se uma
linguagem mais condizente dos direitos sexuais e
reprodutivos, afastando a ideia das políticas
demográficas.
 Esta Conferência conferiu papel primordial à saúde e
aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos,
ultrapassando os objetivos puramente demográficos,
focalizando-se no desenvolvimento do ser humano. A
CIPD provocou transformação profunda no debate
populacional ao dar prioridade às questões dos direitos
humanos.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
MULHER

.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
MULHER
2000: Objetivos do Desenvolvimento do Milênio – 8
objetivos
internacionais
de
desenvolvimento
estabelecidos após a Cúpula do Milênio e o compromisso
era alcancá-los até 2015. Entre eles: promover igualdade
de genêro e empoderar as mulheres, reduzir a
mortalidade infantil e melhorar a saúde materna.
2015: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável –
processo iniciado em 2013, os ODS devem orientar as
políticas nacionais nos próximos 15 anos, substituindo os
ODM.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
MULHER
Lacunas:

atenção
ao
climatério;
queixas
ginecológicas; infertilidade e reprodução assistida;
saúde da mulher na adolescência; doenças crônicodegenerativas; saúde ocupacional; saúde mental;
doenças infectocontagiosas e a inclusão da
perspectiva de gênero e raça.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
MULHERES

PNAISM – Política Nacional de Atenção Integral a
Saúde da Mulher.

Estratégias Propostas
1. Consolidar os avanços no campo dos direitos
sexuais e dos direitos reprodutivos. Melhorar a
Atenção Obstétrica, o acesso ao planejamento
familiar, a atenção ao abortamento inseguro e a
violência sexual e doméstica;

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
MULHER
2. Incorporar a prevenção e o tratamento das
DST e de mulheres vivendo com HIV/aids, assim
como das portadoras de doenças crônicas não
transmissíveis e de câncer ginecológico;
3. Ampliar as ações para grupos historicamente
excluídos das políticas públicas;
4. Ampliar e qualificar a Assistência Integral à
Saúde da Mulher (Estados e Municípios).

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Gestação, parto, puerpério e abortamento;
Anticoncepção;
Doenças sexualmente transmissíveis;
Câncer cérvico-uterino e de mama;
Violência doméstica e sexual;
Atenção a mulheres com mais de 50 anos;
Fortalecimento do pré-natal na atenção básica;

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Implementação da assistência ao parto;
Redução das taxas de cesárea;
Capacitação de enfermeiras obstétricas;
Estabelecimento de parâmetros de qualidade da
assistência;
Organização de sistema de referência para
gestante de alto risco;
Centros de parto normal;

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Implementação da lei do planejamento familiar
(ampliação do acesso dos métodos cirúrgicos no
SUS; Fornecimento de métodos);
 Implementação da atuação do Comitês
Estaduais de Morte Materna;
Investimento em informação, educação e
comunicação;
Apoio a pesquisa;
Assessoria técnica aos Estados e Municípios;

ÁREAS ESTRATÉGICAS
Estratégia de implementação da atenção a
mulher vítima de violência;
Estratégia de implementação da assistência a
mulher portadora de DST/aids;
-Promoção da Abordagem Sindrômica;
-Estímulo ao diagnóstico precoce;
-Ampliação do acesso ao centro de testagem.

Estratégias para prevenção do câncer cérvicouterino e mama.

Atenção Integral à Saúde da
Mulher
 Fortalecimento da Política Nacional de Atenção Integral da
Saúde da Mulher no componente de atenção obstétrica;
 Princípios
defesa dos direitos humanos da mulher e
crianças com respeito à diversidade cultural, étnica e racial, as
diferenças regionais, a equidade, o enfoque de gênero, dos
direitos sexuais e direitos reprodutivos
de mulheres e
homens, jovens e adolescentes e a participação social.

PARADOXO PERINATAL
BRASILEIRO
 Mortalidade infantil e materna elevadas
 Causas evitáveis por ações de saúde
 Asfixia intraparto: grande porcentagem dos óbitos infantis

 Intensa medicalização do nascimento
 98% partos hospitalares
 88% por médicos
 46,5% cesariana (Brasil, 2007)

 Avanços tecnológicos, porém práticas sem respaldo científico:
 Banalização da cesariana
 Parto com intervenções desnecessárias que comprometem
sua fisiologia

PARTO E NASCIMENTO
SAUDÁVEIS
 Promoção da saúde infantil e materna

 Prevenção da morbidade e mortalidade evitáveis

Normalidade do processo de parto e nascimento
Protagonismo e autonomia da mulher
Não causar dano
Responsabilidade ética

Cuidado centrado na mulher, bebê e na família
Parto como evento fisiológico e social

Modelo Hegemônico de Atenção
ao Parto e Nascimento no Brasil
 Grandes maternidades, sem equipes horizontais do
cuidado
 Foco no procedimento e não no cuidado
 Foco nos aspectos biológicos do parto e
nascimento, em detrimento das dimensões afetivaemocional, sexual, social-comunitária do parto e
nascimento
 Violência institucional, violação dos direitos da
mulher e da criança, abusos de poder
 Parto traumatizante X cesária desnecessária

REDE CEGONHA

Rede de cuidados que assegura


às mulheres: direito à gravidez, parto e pós-parto seguros e
humanizados; acesso ao planejamento familiar



às crianças: direito ao nascimento seguro e humanizado; e
crescimento e desenvolvimento saudáveis

REDE CEGONHA

Objetivos:
 Novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à saúde da criança
 Rede de atenção que garanta acesso, acolhimento e resolutividade
 Redução da mortalidade materna e neonatal

REDE CEGONHA
Pré-Natal

Parto e Nascimento
Puerpério, Planejamento Reprodutivo e
Criança até 2 anos
Rede – governança, sistema logístico


Alterando os modelos de atenção (boas práticas de atenção ao pré-natal, parto e
nascimento) e gestão (formação, contratualização – novos arranjos na relação
interfederativa)

 Aumentando o acesso a informação e a participação cidadã


Mobilizando a sociedade

Espaços coletivos: Fóruns, Colegiados,
Rodas, Comitês

PRÉ-NATAL
Acesso com vinculação e
acolhimento
Qualificação da atenção pré-natal:
 Aumento da autonomia e protagonismo da mulher, da
sua auto-confiança
 Avaliação da vulnerabilidade e risco
 Práticas educativas
 Exames em tempo oportuno
 Capacitação das equipes
 Promoção da vinculação ao local do parto

TRANSPORTE SEGURO
Gestante não peregrina: garantia de vaga à mulher e ao bebê
 Apoio para o deslocamento durante o pré-natal
 Apoio ao transporte para a maternidade (“Vale-Taxi”)
 Central de regulação reservará o leito que será usado
SAMU Cegonha à disposição:
1. ambulâncias de suporte avançado
2. incubadoras e respiradores para RN
3. profissionais capacitados
Descumprimento da Lei nº 11.634/2007 que estabelece que toda gestante
deve saber em qual serviço de saúde será realizado o parto
•Parturientes peregrinando à procura de vaga
•Mulheres dando à luz em trânsito
•Ineficiente regulação leitos obstétricos

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO

Modelo tecnocrático do parto
Autoridade e responsabilidade centradas no médico, não na mulher
Ambiente hostil, frio, estéril e impessoal
Normas e rotinas rígidas

Parto encarado como doença
Tecnologia superior ao corpo feminino
Mulher separada do seu contexto familiar, seus afetos, suas raízes culturais,
- Distanciada do seu corpo e sua fisiologia
- Retirada do papel de protagonista
- Deitada, despersonalizada
Descumprimento da Lei nº 11.108/2005 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
estabelecem o direito ao acompanhante
27% das mulheres que deram a luz na rede pública reportaram alguma forma de
violência (Pesquisa da Fundação Perseu Abramo e do Sesc - ago/2010)
Cerca de 25% dos óbitos infantis no país ocorrem no primeiro dia de vida, demonstrando
relação direta com a qualidade de assistência ao parto

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E
NASCIMENTO
“GRAVIDEZ NÃO É DOENÇA”

necessidade de mudança de modelo

1. Mudança nas estruturas/ambientes que
atendem parto
2. Boas práticas de atenção e gestão

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E
NASCIMENTO

1. Mudança nas estruturas/ambientes que atendem parto

 Adequação da ambiência das maternidades de acordo com a RDC
36
 Criação de Centros de Parto Normais peri ou intra-hospitalares





Criação de casas de gestantes, puéperas e bebês

Garantia de cobertura de leitos de Alto Risco, Canguru, UTI Materna e
UTI/UCI Neonatal – cuidado integral ao RN de risco

CASAS DA GESTANTE E DO BEBÊ
Serão instaladas junto a todas as maternidades de alto risco

Abrigam:



Gestantes que precisam de vigilância constante em ambiente não hospitalar
e/ou não podem retornar ao domicílio
 Mães que têm bebês internados na UTI/UCI ou em tratamento clínico que
não exija internação hospitalar; puérperas em regime de observação

 Recém-nascidos que demandam
atenção diária da alta complexidade

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E
NASCIMENTO
2. Boas práticas de atenção e gestão

 Acolhimento com classificação de risco
 Direito a acompanhante durante a internação
 Apoio durante o parto

 Oferta de métodos de alívio da dor
 Liberdade de posição no parto, privacidade
 Restrição de episiotomia, amniotomia , ocitocina e outras
 Contato pele a pele mãe – bebê – proteção do período
sensível
 Acolhimento
culturais


adequado

às

especificidades

étnico-

Equipes horizontais do cuidado

 Presença de enfermeira
assistência ao parto

obstetra/obstetriz



Colegiados gestores materno-infantis



Discussão e publicização dos resultados

na

CUIDADO À CRIANÇA
 Promover aleitamento materno
 Garantir acompanhamento da criança na atenção
básica
 Garantir atendimento especializado para casos de
maior risco
 Busca ativa dos faltosos, sobretudo de maior risco
 Garantir acesso às vacinas disponíveis no SUS

O desempenho das crianças nestes dois primeiros anos (crescimento
e desenvolvimento) vai repercutir para o resto da vida do indivíduo,
incluindo aquisição cognitiva e capacidade de trabalho

INSTRUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA
REDE
 Apoio institucional do Ministério da Saúde para estruturar a Rede

nas regiões de saúde e municípios
 Elaboração de diagnóstico e plano de ação
 Contrato de adesão com Estados e Municípios
 Obrigatoriedade em alimentar Sistema de Controle e Indicadores
 Contratação de Investimentos e equipamentos
 Certificação da Rede Cegonha por etapas de implantação
 Comitês e conselhos para monitorar ações da Rede Cegonha
 Mobilização comunitária
 Ouvidoria do Ministério da Saúde no monitoramento

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Implantar a Rede Cegonha é compromisso
de gestores e profissionais de saúde para
garantia da universalidade, equidade e
integralidade pretendida;
As mulheres continuam tendo seus direitos
desrespeitados
assim
como
as
suas
necessidades específicas;
Identificar as características de saúde da
população feminina é fundamental para o
avanço das políticas de saúde sexual e
reprodutiva.

Obrigada!!

