Ações Necessárias Hospitais
Implantar o Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco
Socializar Protocolos e Rotinas de Serviço disponíveis para os profissionais
Adotar rotinas de atenção ao parto baseadas em evidências científicas
Implantar a regulação de leitos obstétricos e neonatais
Implantar a Regulação de Consultas Ambulatório de Gestação de Alto Risco
Garantir a vinculação das usuárias e das equipes da Atenção Básica com a
maternidade
Implantar fluxo e protocolo de referência e contra referência
Promover visita aberta na Maternidade
Diminuir a Taxa de Partos Cirúrgicos (35% para GAR e 25% para RH)
Diminuir as intervenções no parto – rever rotinas – relatório mensal
Elaborar e disponibilizar orientações visuais para os usuários e equipe

Ações Necessárias Hospitais

Garantir o direito de um acompanhante de livre escolha da mulher durante todo
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, conforme a legislação
vigente – Lei 11.108 de 2005
Garantir o acesso e a presença do Acompanhante (pai e mãe) na UTI Neonatal
e UCI
Fortalecer e ampliar o Método Canguru
Garantir a inserção da enfermeira obstétrica de forma efetiva na atenção ao
parto e nascimento
Fortalecer as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno com
a qualificação e ampliação dos Bancos de Leite Humano, a revitalização e a
ampliação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança contemplando o Cuidado
Amigo da Mulher
Fortalecer as práticas de humanização - GTH
Fortalecer a atuação do comitê de vigilância do óbito
Promover a educação permanente
Elaborar e executar projetos de ambiência e de criação de novos serviços
Implantar e fortalecer comissão gestora da Rede Cegonha na maternidade

Atenção Básica -SMS
Adotar protocolos de atenção à gestante no pré-natal
Implantar o protocolo de classificação de risco gestacional
Cadastrar e acompanhar as gestantes no sisprenatal web
Elaborar o plano de ação municipal do SISPART
Implantar testes rápidos de gestação, HIV, sífilis
Vincular gestantes com as maternidades
Garantir o acompanhamento pós alta de puérperas e RN
Promover visita nas maternidades
Discutir com as maternidades os fluxos de referência e contra referência
Promover a educação permanente da equipe interdisciplinar
Realizar a vigilância dos óbitos de mulheres em idade fértil, maternos, fetais e infantis
Adotar os novos exames de pré-natal de acordo com protocolo do MS
Fortalecer o acompanhamento dos bebês de baixo peso e de alto risco após
sua alta da maternidade pelos profissionais da atenção básica (terceira etapa do
método Canguru)
Fortalecer a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil .

Grupos Condutores
Acompanhar a implementação da Rede Cegonha
Promover articulações e construções
Facilitador de processos
Acompanhar os indicadores da Rede Cegonha

Grupo Condutor Estadual Rede Cegonha
redecegonhasc@gmail.com
Telefone: 48 3212 1688

SUS – Saúde para todos.
Acesso e Acolhimento com Qualidade

OBRIGADA !

