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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 
 

ATO ADMINISTRATIVO nº 128/2019 
 

 
Considerando a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 

profissionalizada, pública, sustentável e transparente;  

 

Considerando o advento do Contrato de Programa entre a FESF-SUS, Secretaria de 

Saúde da Bahia (SESAB) e Municípios, instrumento este que regula as obrigações entre o 

Estado da Bahia, a Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS e os Municípios que 

celebram Convênio de Cooperação para a Gestão Associada dos Serviços Públicos na 

Área da Saúde Pública; 

 

Considerando a necessidade de elaboração e tramitação de concurso público, 

estabelecido no Termo de Ajuste de Conduta, nº 49.2019, com prazo concedido para 

realização de 120 dias a contar do dia 20.03.2019; 

 

Considerando a urgência na criação do emprego de Enfermeiro Obstetra no âmbito da 

FESF-SUS para atender aos Serviços de Obstetrícia, Centro de Parto Normal e/ou Casa 

de Parto, Hospitais de Pequeno Porte (HPP) ou outro local onde ocorra a assistência em 

obstetrícia, no âmbito da FESF-SUS; 

 

O Diretor Geral Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso de suas 

atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar, ad referendum, a criação e regulamentação do emprego de 

Enfermeiro(a) Obstetra de que trata este Ato, mediante a remuneração abaixo apontada, 

por meio de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado pautado na prévia 

comprovação da existência de recursos financeiros para suprir as despesas correlatas: 

 

Emprego Carga Horária  Remuneração Bruta (Salário + GPQ + 
Insalubridade) 

 
Enfermeiro(a) Obstetra 

 
40 horas 
semanais 

 
R$ 2.963,34 + R$ 785,29 (Remuneração 

Variável 26,5% de GPQ sobre o salário base) + 
R$ 199,60 (20% sobre o salário mínimo)  

  

Remuneração Bruta R$ 3.948,23 
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Art. 2º São pré-requisitos para a seleção e contratação do profissional tratado nesta 

Deliberação: 

 
Enfermeiro(a) Obstetra:  
 

 Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em Enfermagem 

e Especialização ou Residência em Enfermagem Obstétrica, fornecido por 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou ter concluído residência em 

enfermagem obstétrica e registro no conselho de classe e na carteira profissional 

de Especialista.  

 

Todas as atribuições que competem ao Enfermeiro(a) Obstetra estão de acordo com: 

 

 A Lei Federal nº 7.498 de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da enfermagem e dá outras providências; 

 O Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei nº 7.498; 

 A Resolução COFEN nº 516/ 2016 que Normatiza a atuação e a responsabilidade 

do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, 

parturientes, puérperas e recém-nascidos (....); 

 A Resolução Cofen nº 524/2016 que altera o caput do parágrafo 3º do artigo 1º da 

Resolução Cofen nº 516/ 2016. 

 
São atribuições do emprego de que trata este ato, conforme Resolução COFEN, nº 

516/2016, em seu Art. 3º: 

 

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes; 

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim 

como as do feto; 

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da 

consulta de enfermagem; 

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, 

ambiência favorável ao parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a 

presença do acompanhante de escolha da mulher, conforme previsto em Lei; 

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos 

não farmacológicos de alívio da dor, liberdade de posição no parto, preservação da 

integridade perineal do momento da expulsão do feto, contato pele a pele mãe 
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recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem 

como o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família; 

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, 

adotando tecnologias apropriadas na assistência e tomada de decisão, 

considerando a autonomia e protagonismo da mulher; 

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e 

ao recém-nascido; 

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais 

complexo, caso sejam detectados fatores de risco e/ou complicações que 

justifiquem; 

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da 

articulação entre os pontos de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde 

e os recursos comunitários disponíveis; 

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações 

inerentes ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa; 

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo - DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de 

junho de 2012, que regula a expedição e a validade nacional da Declaração de 

Nascido Vivo. 

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias 

ao acompanhamento e avaliação do processo de cuidado; 

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e 

de cidadania; 

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os 

estágios de formação profissional sejam realizados em conformidade com a 

legislação de Enfermagem vigente; 

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente 

e qualificação da equipe de enfermagem, considerando as evidencias cientificas e 

o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, centrado na 

mulher e na família; 

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de 

Parto Normal ou Casa de Parto, como: comissão de controle de infecção 

hospitalar, de investigação de óbito materno e neonatal, de ética, entre outras; 

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que 

promovam a saúde materna e infantil; 

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade 

Materna e Infantil/Neonatal da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em 
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atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, de 05 de junho de 2008, 

ou outra que a substitua; 

 

Parágrafo único. Aos Enfermeiros(as) Obstetras além das atividades dispostas nesse 

artigo compete ainda: 

 

a) Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o 

procedimento de parto normal sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, 

da tabela do SIH/SUS; 

b) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, 

até a chegada do médico, devendo intervir, em conformidade com sua capacitação 

técnico-científica, adotando os procedimentos que entender imprescindíveis, para 

garantir a segurança da mãe e do recém-nascido; 

c) Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e 

segundo grau) e aplicação de anestesia local, quando necessária; 

d) Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, 

da internação até a alta. 

 

Art. 4º A jornada de trabalho do Enfermeiro Obstetra de que trata este ato será de 40 

(quarenta) horas semanais. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.   

 

 

Salvador-Bahia, 19 de junho de 2019. 

 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 
 


