
REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE SAÚDE DA MULHER/  SMS

DATA: 03/06/2019
HORA: 14: 00 HORAS
LOCAL: INSTITUTO DA MULHER E GESTANTE

PAUTA: PLANO DE PARTO

Iniciamos  a  reunião  mensal  do  GT de  Saúde  da  Mulher  com a  ausência  justificada  de
Franciele Sartori (DEVIG) e Dolores Sneig (DAPHOS). 

A proposta de discutir sobre o Plano de Parto surgiu após a realização do 6º Encontro do
Programa Mãe Santista ocorrido no dia 28/05/2019 onde constava essa temática na programação,
sendo  apresentado  por  Laura  Mafra,  obstetriz  do  Complexo  Hospitalar  da  Zona  Noroeste.  Na
ocasião, soubemos de algumas iniciativas que estão ocorrendo na Atenção Básica especialmente na
região dos Morros pela equipe do NASF e um projeto de extensão da UNIFESP ocorrendo no
centro de Saúde Martins Fontes (RCH).

Julie Freitas, representante do NASF Morros e Bárbara Scarparo, integrante da  Residência
Multiprofissional,  iniciaram  apresentando  as  ações  que  o  grupo  vem  desenvolvendo  em  04
Unidades (Valongo, José menino, Penha e Monte Serrat) com o objetivo de sensibilizar gestantes e
equipes sobre o Plano de Parto. A proposta é de realizar em 3 encontros em formato de rodas de
conversa para apresentação do instrumento e esclarecimentos de dúvidas. Porém, informa que a
adesão ao projeto pelas unidades é bem restrita, apresentando dificuldades para o prosseguimento
da ação.

Eduardo Carvalho, coordenador da região dos Morros da Atenção Básica, refere que apesar
das dificuldades, a região realiza boas ações voltadas às gestantes de forma diversificada de acordo
com a especificidade de cada unidade.

Renata  Oliveira,  psicóloga  do  Instituto  da  Mulher  e  Gestante  aborda  sobre  o
desenvolvimento dos grupos da Escola das Mães na unidade que ocorre diariamente.

Joseane Figueiredo, técnica de enfermagem da USF Vila Nova refere que o grupo com as
gestantes é realizado semanalmente por equipe multiprofissional e que fazem reunião trimestral
para definir os temas e profissional que conduzirá o grupo. O parto da maioria das gestantes ocorre
no Complexo Hospitalar dos Estivadores sendo este fato positivo pois é a maternidade de referência
dessa unidade. Poucas gestantes ainda procuram o Hospital Guilherme Álvaro. Joseane refere que
as maternidades não olham o Plano de Parto.

O projeto de extensão sobre Plano de Parto que está acontecendo no CS Martins Fontes foi
apresentado pela fisioterapeuta Caroline Ferreira que faz parte do grupo liderado pela professora
Miriam Zanetti da UNIFESP/ BS, informando que a proposta é de ir no domicílio da gestante junto
com o agente  comunitário  de saúde,  enfermeira,  docente  e  alunos em torno da  34ª  semana de
gestação para orientar sobre o instrumento  conseguindo melhor adesão ao pré natal. 

Soraya Nieto, enfermeira do GT Saúde da Mulher e da Criança aborda sobre a entrega dos
enxovais que ocorre no Fundo Social de Solidariedade quinzenalmente e refere que as gestantes
presentes demonstram desconhecer o Plano de Parto.

Durante a discussão houve o entendimento de que se faz necessário sensibilizar e capacitar a
rede para a execução do Plano mesmo já tendo sido realizado anteriormente. Eduardo sugere que
seja realizado em formato de oficina e com parte prática.

A  obstetriz  Laura  Mafra  do  Complexo  hospitalar  da  Zona  Noroeste  ofereceu  sua
apresentação para divulgação à unidades.

A enfermeira Adriana Rett, representando o Complexo Hospitalar dos Estivadores fala sobre



o curso de gestante atrelado ao dia da visita à maternidade sendo abordados o Plano de Parto e os
métodos contraceptivos  de longa duração.  Relata  que tem sido inserido  o DIU no pós  parto  e
também o implanon.

Ficou  definido,  após  sugestão  do  Eduardo,  de  construir  um  formulário,  ferramenta  do
Google, com perguntas a serem sugeridas por este grupo visando conhecer as principais dúvidas e/
ou dificuldades das equipes na utilização do instrumento com as gestantes. A seguir, serão enviados
aos profissionais das unidades 

Milene Mori, enfermeira do GT Saúde da Mulher, irá montar um grupo com todos os e
mails e também foi sugerido criar um grupo de whattsapp para podermos compartilhar as perguntas
que estarão no formulário. 

Na próxima reunião do GT Saúde da Mulher iremos fazer a compilação e avaliação dos
resultados visando planejar a oficina para o 2º semestre.

Presentes: 

- Milene Mori Ferreira Luz- enfermeira do GT Saúde da Mulher

- Daniela Homenko- médica GO do GT Saúde da Mulher

- Bianca Doné- residente multiprofissional

- Bárbara Scarparo- residente multiprofissional

- Julie Henrique Silva de Freitas- farmacêutica do NASF Morros

- Caroline Ferreira do N. Neri- fisioterapeuta da UNIFESP

- Maria Regina Acedo- assistente social do NASF ZN e do GT Saúde da Mulher

- Eduardo Carvalho de Souza- coordenador da região dos Morros da Atenção Básica

- Laura Mafra- obstetriz do Complexo Hospitalar da Zona Noroeste

- Maria Joseane Figueiredo Morais- Técnica de enfermagem da USF Vila Nova

- Adraina Rett- enfermeira/ coordenadora do centro obstétrico do Complexo      Hospitalar dos
Estivadores

Sem mais considerações a fazer, encerramos a reunião informando a data do próximo encontro que
será no dia 01/07/2019 no mesmo horário e local.


