REDE CEGONHA
O direito das mulheres ao parto seguro e
humanizado e as crianças ao nascimento e
desenvolvimento saudáveis

Monitoramento dos planos de ação
Situação dos planos de ação
Estado

AC, AM, TO,ES, MT

Situação atual
finalizando plano de ação

PA,PI,BA

Aguardando publicação GAB/Ministro

RR, AP ,SE,RJ,PR

em análise ATSM
Processo lento e sem articulação

RO,MA,SC
PE

plano aprovado ATSM, 1 e 7 geres

AL,CE, DF,MS,MG,

planos publicados

PB,RN

em elaboração do plano

SP

encaminhado ao DRAC para análise de custos

RS

já analisado DRAC

ADESÕES
•
•
•
•

Regional - 851
Facilitada – 681
Integrada – 1.047
Total municípios aderidos – 2.579, o que representa 47% dos
municípios Brasileiros
• Total de gestantes - 1.009.135

Análise pagamento do pré -natal
• Total de municípios contemplados até o mês de junho
2012 – 1.885 municípios atendidos
•
•
•
•
•
•
•

2011 – Dezembro - PT 2985 – repasse de recursos para 323 municípios referente ao
teste rápido
2012 - Abril - PT 534 - repasse de recursos para 312 municípios referente ao pré-natal
Junho – PT 1222 – repasse recursos pré-natal (novos exames) para 1.389 municípios
em 24 estados
2012 – julho - aproximadamente 600 novos municípios
Desafios
Até a portaria de junho os recursos MAC ainda foram repassados de acordo com a
adesão dos municípios, plena ou não.
Com a resolução da CIT que flexibiliza o repasse do teto MAC para os municípios a
partir de resolução na CIB, a ATSM poderá orientar as apoiadoras para pressionar
municípios “não plena” a reivindicar os recursos do pré-natal para seu teto MAC

Contratualização
• Aguardando portaria a ser publicada CGOSP
• Apoiadoras realizando levantamento dos estados que já tiveram seus planos
concluídos e pagos para apoiar estados neste processo
• Será incluído no SISPART o processo de formalização da contratualização
• Realizada oficina com apoiadores da RC com presença de equipe técnica de
BH na área da contratualização – processo rico
• Desafio
• Transformar o processo de contratualização num processo público a ser
monitorado de forma coletiva pelos fóruns e outras instâncias

Situação das ações do componente Pré - natal
•
•
•
•
•
•

Cursos para os profissionais de AB sendo realizados
Processo moroso de implementação dos teste rápido de sífilis - 42.780 testes rápidos de sífilis e
500 mil testes de HIV já entregues aos estados e 500 testes de HIV
Testes rápidos de gravidez sendo pagos
Processo licitatório das balanças e bolsas gestante bebê em processo final de conclusão
Articulação com o Dpto de DST/Aids para a elaboração de materiais educativos e técnicos para
orientação de profissionais de saúde/educação junto a adolescentes – antes, durante e depois
Kit parteira já entregues para 90 parteiras em AP,PA,RR – até o final do ano mais 600 kits serão
entregues

Desafios
•
•
•

Fomentar integração entre os apoiadores do DAB e ATSM para potencializar e
qualificar as ações previstas no pré-natal, municípios PMAQ aderidos Rede Cegonha
DAB apoiar a ATSM junto a SEGTES na elaboração do EAD para o prénatal/profissionais de saúde
Fomentar integração entre o Departamento DST/Aids para a implementação do teste
rápido sífilis e HIV na AB – participar como membro integrante no Grupo Executivo
Rede Cegonha

SISPRENATAL
• 3.135 gestantes cadastradas no SISPRENATAL em 174 municípios e 20 UF
• Solicitação de acessos ao SISPRENATAL - 20 ESTADOS JÁ POSSUEM ACESSO SC, PR, RN, PE, MT, CE, DF, RS, MS, BA, SP, SE, PI, TO, MA, MG,PA,AC,RO,AM
• Capacitações realizadas com todos os estados
• Desafios
• Integração do SISPRENATAL com outros indicadores SIAB, PMAQ
APOIO DESLOCAMENTO
721 gestantes já receberam o apoio deslocamento
Desafio
Orientar aos municípios como será o repasse do apoio deslocamento após a
não aprovação da MP557 – apenas as gestantes do Bolsa família receberão ao
apoio deslocamento
Fomentar a indução do acesso ao SISPRENATAL pelos municípios junto ao
DAB/PMAQ

Adequar as estruturas física e tecnológica dos locais de realização do
parto e casas de apoio
RESUMO SISCONV/GESCON /SISPAG
STATUS
ANÁLISE
CADASTRADO
CANCELADO
EM COMPLEMENTAÇÃO
NÃO APROVADO
PARECER FAVORÁVEL
REANÁLISE
TOTAL

QTDE
35
0
0
95
53
46
5
234

•
•
•

100 propostas aprovadas em 2011 já em análise pela CEF
06 propostas de emendas parlamentares aprovadas
2 propostas de construção de maternidades/Aracaju e Maceió – ampliação Santa Rosa –
surgindo na elaboração dos planos
Desafio
•
•
•
•

Finalizar a portaria de fundo a fundo para agilizar o processo de pagamento
Acelerar o processo dos processos do ano de 2011 junto a CEF – articulações com a Secretaria
Executiva
Ajustar a R24 para incluir construção de maternidade
Apoiar estados/municípios para agilizar o processo de inclusão de propostas SICONV

Continuação....
• Curso de residência e atualização em enfermagem
obstétrica - descontinuidade no processo com a SEGTS
na saída de Brenelli e entrada de Mônica - retomando o
processo - SEGTES informa que não tem recursos para
pagar o preceptor
• Dificuldade de entendimento – processo moroso
• Realizar edital – chamando duas tecnicas
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