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Fórum Perinatal 

    Fórum se constitui em um espaço coletivo, plural, gestor 
interinstitucional onde se firmam acordos éticos do estado com 
instituições, conselhos e sociedade civil para promoção da 
saúde e qualidade de vida da mulher e criança: 

 

     universal, resolutiva, integral e equitativa  

garantia direitos da mulher e da criança 

 

 Redução da mortalidade 

materna, infantil e perinatal 

 

 



Fórum Perinatal 

 
 Fórum Perinatal é  entendido como dispositivo transformador dos 

processos de intervenção em contextos de organização, articulação 
de serviços e qualificação do cuidado em saúde em rede; 

 

 Espaço coletivo capaz de trabalhar a construção, organização e 
fortalecimento de uma rede perinatal, com o estabelecimento claro 
de uma linha de cuidado integral materno-infantil; 

 

  É um lugar e um tempo específico onde ocorrem encontros entre 
sujeitos, construindo-se oportunidades para análise e tomada de 
decisão sobre temas relevantes em relação à atenção de gestantes, 
RN, puérperas e crianças; 

 

 



 

 Espaço de materialização de inquietudes onde se foca o tema da mortalidade 
materna e infantil e se busca construir propostas e estratégias de ação na 
pespectiva de responder á necessidade de mudar modelos de atenção e 
gestão; 

 

 É tambem uma estratégia para atenuar distorções dos serviços e secretarias 
muito burocratizadas, reservando ao Fórum esse lugar, onde várias instancias, 
entidades e instituições e sociedade civil se reúnem para analise de situações, 
análise de dados transformando-os em informações estratégicas, onde se 
exerce a tomada de decisões e implementação de ações, atividades e tarefas.; 

 

 Também um arranjo onde não se fundamentam apenas a noção de controle 
social, ou de multiplicidade de vozes que representam muitos interesses, mas 
que combinam autonomia e compromisso de responderem a necessidades de 
saude de adolescentes, mulheres-gestantes, parturientes, puérperas,  recém 
nascidos e crianças. 

 

 



Fórum Perinatal 
 

     O que norteia nosso compromisso em ampliar estes espaços 
coletivos chamados Fóruns Perinatais, Fóruns Rede Cegonha? 
 

Cogestão 

 

     modo de gerir que se propõe articular ações e serviços, trabalhar 
em rede, compor projetos comuns na diferença, construir 
possibilidades para além dos limites de territórios de saberes e 
práticas estanques e isto é uma exigência ético política para a 
produção de mais e melhor saúde.(PNH) 



 
 
 

 

Premissas 
• Construção da linha de cuidado  integral de qualidade na atenção perinatal  - 

rede de atenção articulada 

– acolhimento 

– garantia de acesso prioritário e cuidado oportuno 

– vinculação, responsabilização, continuidade do cuidado 

– resolutividade 

– regulação da atenção para promoção de equidade 

 

• Modelo humanístico de atenção ao parto e ao nascimento com base nas 
melhores evidências científicas: implementação das boas práticas em saúde, 
promoção do nascimento saudável, prevenção de agravos  

    
mudança do modelo assistencial 

   mudança de paradigma no nascimento 

 



Por que Fórum Perinatal? 

Inicio de implementação do PQM: 

•  compreensão de que não se altera modelos de gestão com o desenvolvimento do 

Plano circunscrito a maternidades de referência, maternidades priorizadas; 

• necessidade de estender o trabalho e apoio institucional e supervisão á atenção 

primária, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, articulação permanente com 

as maternidades da rede municipal e estadual, implicando na busca de dispositivo 

capaz de assegurar esta discussão da rede, em rede; 

 

  Foi-se desenhando modos de funcionar dos fóruns e estabelecendo prioridades em 

consonância com as necessidades expressas pelos estados, municípios e serviços. 



 
Fóruns Perinatais: Aposta para constituição 

da Rede Cegonha 
 

 

     O FÓRUM PERINATAL se constitui como espaço permanente, 

deliberativo e/ou organizativo e gestor das políticas de atenção à 

saúde da gestante e dos  recém-nascidos e da criança até 02 anos, 

executando o planejamento, avaliação, monitoramento, divulgação 

e gestão das ações de saúde. 
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Fóruns Perinatais: aposta para 
constituição de redes 

 

 

• Tem como objetivo discutir e pactuar propostas para organizar uma 

rede de cuidados integral e humanizada de atenção a mulheres e 

aos recém-nascidos, favorecendo o acesso à práticas de saúde que 

defendam e protejam a vida. Para tanto coloca em foco os principais 

problemas e as prioridades de atuação dos diversos setores 

componentes do Sistema Único de Saúde e da sociedade. 
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• Envolve a rede de assistência, a linha de cuidado integral (do 
planejamento familiar e saúde da mulher, ao pré-natal de baixo e 
de alto risco, apoio propedêutico e terapêutico e a rede  
hospitalar com leitos de obstetrícia e de alto risco),a arenção a 

saúde da criança para adequação dos serviços à necessidade da 
população. 

 

• Tem por finalidades: 

 Conhecer e analisar periodicamente o mapeamento da rede de 

atenção perinatal; 

  Conhecer e analisar sistematicamente os principais indicadores 

da atenção perinatal; 
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Fóruns Perinatais: aposta para constituição 
da Rede Cegonha 



Tem por finalidade: 
 

 Discutir as garantias dos direitos da mulher e da criança; 

 

  Propor medidas e estratégias para a redução da mortalidade 
materna, neonatal e infantil, através de atividades que 
contribuam para a melhoria técnica e acadêmica dos 
profissionais envolvidos na assistência obstétrica, além da 
atuação junto aos gestores e serviços de saúde; 

 

  Promover ações de divulgação sobre a atenção à saúde da 
mulher e do RN seus principais indicadores,  em articulação com 
a sociedade civil organizada e instituições de saúde. 
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Fóruns perinatais do PQM: alguns 
resultados 

            A estética do Fórum foi se transformando a partir do seu 

funcionamento regular e do momento ou situação problema  

explicitada,  a postura dos participantes vêm se modificando: 

 

• de um espaço onde eram colocadas, predominantemente, queixas e 

dificuldades para um espaço propositivo, participativo e de análise da 

realidade; 

 

• de um espaço no qual a pauta a ser discutida era escolhida pelos 

gestores, para um espaço no qual a pauta passou a ser escolhida pelo 

coletivo e a partir de suas necessidades; 



 
Fóruns perinatais do PQM: alguns 

resultados 

• de um espaço inicial de justificativas e queixas para a perspectiva 

problematizadora que entre variadas pautas, exige constantes 

(re)contratações das tarefas, mas principalmente dos modos de fazer. 

 

• de um espaço proposto como um desdobramento de um processo 

complexo que é a constituição de rede perinatal, com um caráter 

instrumental de desenvolver e acompanhar Planos de ações, para um 

espaço também pedagógico, de troca e potencial produtor de articulação 

de saberes, práticas e redes as mais diversas. 

 



 
Fóruns perinatais do PQM: alguns 

resultados 

 Construção e validação dos protocolos como do Pré-natal quando se 

decidiu pela divulgação e implantação dos protocolos a partir de reuniões 

nas Regiões de saúde, via colegiados, Comissão Intergestora Regional – 

CIR, do Tele-saúde e de capacitação/qualificação de equipes de saúde nos 

municípios com piores indicadores de qualidade do pré-natal no estado.  

 

 Construção e validação do protocolo de pré-natal de alto-risco, para 

reorganização do Ambulatório de alto-risco Maternidade Dona Regina que  

se encontra em pleno funcionamento e maior identificação dos casos 

pelas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família sobre casos 

a serem encaminhados ao ambulatório.  

 Publicização dos indicadores por municpio no site link /fórum Perinatal 



 
Fóruns perinatais do PQM: alguns 

resultados 
 Aumento de diálogo e poder de decisão que só se restringia à 

gestores/gerentes;  

 Maior articulação entre unidades de atenção primária e unidades 

hospitalares;  

 construção de mapa inicial da rede perinatal (que ainda exige 

aprimoramento);  

 Construção/validação e publicação de Protocolo de Pré-Natal de alto Risco 

de acordo com a realidade regional;  

 ´sistematização do fluxo de exames de rotina de pré-natal;  

 



 
Fóruns perinatais do PQM: alguns 

resultados 
 oferta de visita às gestantes e acompanhantes na maternidade Bárbara 

Heliodora durante o pré-natal;  

 maior compreensão sobre a vinculação das gestantes desde o pré-natal 

até á maternidade de referência corroborando uma linha de cuidado 

integral, ampliando o grau de co-responsabilização de gestores e 

trabalhadores nos encaminhamentos de referência e contra-referência; 

  experimentação de discussão e planejamento para a celebração de 

contratos internos de gestão na Maternidade Bárbara Heliodora e 

Unidades de Atenção Básica e equipes de saúde da família de Rio Branco 



 
Fóruns perinatais do PQM: alguns 

resultados 
  Pactuação para a realização de um Seminário ainda em 2011, para 

qualificação da atenção humanizada ao parto e nascimento para as 44 ESF 

de Imperatriz e de alguns municípios prioritários da região; 

 Pactuação para produção até janeiro de 2012, de um vídeo institucional e 

potente campanha publicitária de caráter informativo-educativa, quanto à 

saúde materno-infantil na região;  

 Constituída uma comissão técnica com profissionais da Atenção Básica de 

Imperatriz e Hospital Regional Materno Infantil para discussão e 

elaboração de Protocolos de referência e contra referência na Rede de 

Cuidados à mulher e à criança, sendo que a 1ª reunião de trabalho foi 

agendada para o dia 03 de novembro/11. 



 
Comissão perinatal de BH:alguns exemplos 

recentes de avanços 

• Contrato de Gestão e Termo de Compromisso das 
Maternidades  SUS-BH (2008) 

 

• Avaliação trimestral dos indicadores das maternidades 

–  Implementação do cuidado humanizado  
   baseado em evidência científica 

–  Ambiência + recursos + processo assistencial 

–  Inserção da enfermeira obstétrica na assistência  

–  Redução de cesarianas desnecessárias 

 

 



 
Comissão perinatal de BH: alguns 

exemplos recentes de avanços 
 

• Monitoramento do processo assistencial  
 maternidades do SUS-BH: implementação das práticas 
 obstétricas e neonatais baseadas em evidências 
 

• 5% das gestantes em trabalho de parto e 5% das internações  
     têm observação in loco da assistência – supervisor hospitalar  
         

–  verifica equipe de plantão 
–  entrevista a mulher/família 
–  avaliação de prontuários 
– marcadores assistenciais / humanização 

 

 



 
Comissaõ perinatal de BH principais 

avanços 
 

• Movimento BH pelo Parto Normal  
estande itinerante (50 eventos científicos, seminários e feira 
artesanato e da gestante) curso de multiplicadores (550 
pessoas); gestantes e ACS na atenção básica; 

• Projeto Extensão – PUC e UFMG 

• Projeto Doulas: em todas as maternidades 

• Acompanhantes em todas as maternidades 

• Controle Social - Capacitação de Conselheiros de Saúde 
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Obrigada !!! 
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