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Desafio atual do modelo materno-infantil vigente:
Elevadas taxas de morbi-mortalidade
materna e infantil

Rede de atenção fragmentada e pouco
resolutiva
Modelo inadequado de atenção, não
respeitando as evidências científicas, os
princípios de humanização do cuidado e os
direitos da mulher e da criança

Implantar um Novo Modelo de Atenção à
Saúde da Mulher e à Saúde da Criança

SÃO
OBJETIVOS
DA REDE
CEGONHA:

 Atenção ao Parto;
 Nascimento;
 Crescimento e desenvolvimento da
criança de 0 a 24meses

ORGANIZAR

Organizar a Rede de Atenção à Saúde
Materna e Infantil para que esta garanta acesso,
acolhimento e resolutividade

Reduzir Mortalidade Materna e
infantil

PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011
Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha.

Dispositivos utilizados para organizar-implementar a Rede
Cegonha na 4ªªCRS
(1) Instituição do Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha com
representantes da CRS (papel disparador) – AGOSTO 2014
(2) Realização de Fóruns Perinatal (03)
(3) Construção de Linha de cuidado Materno-Infantil do Alto Risco
(elaboração Protocolos e Fluxos integrados entre atenção basica e atenção
hospitalar dos municípios da 4CRS) ( EM ANDAMENTO)
(4) Criação e acompanhamento de Comitês de prevenção e análise dos
óbitos

Estratégias e Potencialidades do município de Santa Maria para
Institucionalização da Rede Cegonha
QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO:
 Implantação de 01 Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica (MEC/MS) e 01
Programa de Residencia Multiprofissional (áreas Materno-infantil; atenção basica; vigilancia e
gestão);
 Criação Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica;
 Fomento de Projetos de integração ensino-serviço
QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Instituição de um novo organograma e regimento de gestão/coordenação da rede de serviços

Participação efetiva das coordenações na construção e implementação de Linhas de Cuidado

Requalificação do processo de captação e utilização de dados epidemiológicos

Qualificação das equipes para utilização e acompanhamento dos Indicadores da Rede
Cegonha

Captação precoce de 100% das gestantes em ares de atuação dos ACS com aumento
cobertura das ESF

Fomento de teste Rápido de Gravidez, Pezinho, Sífilis e HIV em 100% das UBS/ESF

Capacitação das equipes para qualificar pré-natal com utilização de indicadores de avaliação
por unidade;

Aumento do percentual de Acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica
com visita domiciliar na primeira semana após o parto/nascimento

Busca ativa de crianças vulneráveis;

Expansão do PIM e integração das ações com demais programas do municipio

Implantação SISPRENATAl realizado em todas as Unidades de Saúde

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada
do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das
pessoas” (Cora Coralina)

Obrigada!

