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RESUMO 

 
A mortalidade materna e infantil no Brasil tem se constituído como um grave 

problema de saúde pública, principalmente nas regiões nordeste e norte. No Rio 

Grande do Norte, os atuais índices de óbitos de mães e bebês têm preocupado não 

só as autoridades de saúde como órgãos da justiça como o Ministério Público. Em 

2011, o Ministério Público Estadual – MPE criou um projeto chamado “Nascer com 

Dignidade”, voltado para o acompanhamento da atenção prestada no pré-natal, 

parto e puerpério nos municípios. O objetivo desse estudo foi investigar como se dá 

a atuação do MPE na atenção materno infantil. O método adotado para 

levantamento dos dados foi o estudo de caso mediante análise dos relatórios das 

perícias realizadas em quatro, das oito Unidades Regionais de Saúde Pública 

(URSAP). Foram selecionados 26 municípios e os resultados mostram fragilidades 

especialmente na atenção pré-natal, que podem resultar em complicações no parto 

e pós-parto como: equipes de saúde da família incompletas (em 05 municípios), falta 

de acesso ou acesso dificultado a exames laboratoriais (em 16 municípios) e falta de 

vinculação da gestante ao local do parto (em 26 municípios). Com base nessa 

realidade, o MPE tem adotado medidas relevantes como ajuizamento de Ações Civis 

Públicas, celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com os gestores 

municipais e realizado intervenções em unidades de saúde e maternidades do 

Estado. Dessa forma, entende-se que a intervenção do Ministério Público é de suma 

importância para indicar as adequações necessárias ao enfrentamento da 

mortalidade materna e infantil estadual (que é em média de 65/100.000 e 

16/100.000 respectivamente) e responsabilizar as prefeituras pela qualidade na 

assistência de saúde prestada a seus munícipes; exigindo que se cumpram os 

princípios da universalidade e integralidade, com vistas a redução das iniquidades 

sociais. 

 
Palavras-chave: Saúde Materno Infantil. Mortalidade Materna. Mortalidade infantil. 
Justiça.



 
 

ABSTRACT 

Maternal and infant mortality have become a serious public health problem in Brazil, 
especially in northeasternand northern regions.In RioGrande do Norte, the high rates 
ofdeathsofmothersandbabies haveconcerned not onlythehealthauthorities 
andjusticeagenciessuch as the prosecution service. In 2011, State Public Ministry 
(MPE) has developed a proposition which was called “Nascer com Dignidade”, 
focused on the monitoring ofcare givenin prenatal, childbirth andpost childbirthin the 
cities. The aim of thisstudy was toinvestigate how the intervention of MPE works in 
maternal and child care. The method adopted to survey data was the case study by 
analyzing the skills of the reports which were carried out in four of the eight Public 
Health Regional Units (URSAP).A total of 26municipalities were chosenand the 
results showfragilityparticularly inprenatal care which can result in complicationsin 
childbirthand postpartumlike:incomplete health family teams(in05cities), lack of 
access orinaccessibility to laboratory tests(16 cities) and lack of the pregnant 
woman'sattachment to thebirthing place(in26 cities). Based on this reality, MPE has 
adopted relevant attitudes as filing public civil suits, compliance of Conduct 
Adjustment Declaration in the municipal management and performing interventions in 
heath care centers and maternity clinics of the state. Thereforeit is known thatPublic 
Ministryis of paramount importanceto indicatethe necessaryadjustmentsto 
addressinfant and maternalmortalityin the state (mean of 65/100,000 
and16/100,000respectively) and give the city hall the responsibility for the health care 
quality provided to their citizens. These factors demand theprinciples ofuniversality 
and integrality to be performed in order to reduce social inequities. 
 

Keywords: Maternal and child health. Maternal Mortality. Infant Mortality.Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cuidado com a saúde materna é fundamental ao desenvolvimento social e 

econômico de uma sociedade pela inserção da mulher no mercado de trabalho, sua 

significativa contribuição no recolhimento de impostos e, além disso, pela nobre 

incumbência de gerar e dar à luz filhos.  

É necessário que se estabeleçam relações de interdependência da mulher para 

além da família, em que o Estado se comprometa com o atendimento das suas 

legítimas necessidades sociais, ao mesmo tempo em que se desperte a consciência 

pública para os efeitos políticos de suas reivindicações (PEREIRA, 2006). 

Portanto, a mulher é agente crucial no primeiro e principal direito do ser humano, 

a vida. Embora esteja garantido constitucionalmente, o viver perpassa por questões 

sociais, políticas, econômicas e pessoais. Na esfera política, a possibilidade de nascer 

com dignidade implica a existência de serviços de qualidade voltados ao 

acompanhamento do pré-natal, parto e pós-parto. Sobre as consequências inerentes a 

falta de tal qualidade, Szwarcwald et al. (2014) coloca que os precários serviços de 

saúde existentes, a falta de integração entre os cuidados de pré-natal e a assistência 

ao parto, bem como o aumento de cesarianas desnecessárias têm sido as principais 

hipóteses explicativas para as elevadas taxas de mortalidade materna. 

No Brasil, vários programas de atenção à saúde da mulher e da criança foram 

criados ao longo das últimas décadas, tendo como destaque no cuidado à saúde 

feminina, o Programa de Atenção Integral a Saúde da mulher – PAISM. Na esfera da 

atenção infantil, Araújo et al. (2014) destaca como principais iniciativas o Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento – PHPN e a Estratégia Rede Cegonha, sendo 

esta atualmente, o referencial de política pública materno infantil do Ministério da 

Saúde.  

Apesar dessas iniciativas, é preocupante o panorama da mortalidade materna e 

neonatal no país, principalmente no nordeste e, especificamente para este estudo, no 

Rio Grande do Norte (RN). Sabe-se que no RN, a maioria dos óbitos ocorre por causas 

evitáveis e poderiam ser minorados com uma assistência pré-natal de qualidade. Tal 

situação é de veiculação contínua nos meios de comunicação, constituindo um 

problema que clama por resolução (MULHERES, 2013). 

Sendo a vida um direito fundamental, muitas vezes negligenciado pelas 

autoridades de saúde, torna-se imprescindível a intervenção da justiça para garantir a 
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prestação dos serviços essenciais ao cidadão através da intervenção de órgãos 

protetores como o Ministério Público. No Brasil é freqüente o acesso aos direitos de 

cidadania se dar por intervenção judicial, sendo a Constituição Federal o instrumento 

legal norteador. De fato, Bittar (2006) coloca que uma Constituição é, acima de tudo, 

documento do povo de um Estado, constituindo-se em referência-guia para a atuação 

das instituições sociopolíticas e jurídicas em operação numa sociedade em prol da 

distribuição de justiça e do desenvolvimento sócio humano. 

Assim, esse estudo visa elucidar de que forma o Ministério Público Estadual 

(MPE) tem intervindo no Rio Grande do Norte para garantir a oferta de uma assistência 

pré-natal de qualidade, seguindo o que está preconizado na legislação. Com isso, 

espera-se divulgar à população, à comunidade acadêmica e às autoridades de saúde, 

o cenário da saúde materno infantil no RN e um retorno ao MPE sobre sua atuação 

voltado a assistência materno infantil no Estado.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 GERAL 

 

 Analisar a intervenção do Ministério Público Estadual na assistência materno 

infantil do Rio Grande do Norte, à luz do projeto “Nascer com Dignidade”. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar as fragilidades, especialmente o grau de satisfação da oferta de serviços 

de pré-natal, que podem resultar em complicações no parto e pós-parto; 

 

2. Verificar se o MPE, através do Projeto “Nascer com Dignidade”, tem intervindo em 

municípios com situação de risco para a assistência materno infantil; 

 

3. Fazer um comparativo, através de mapeamento, entre os municípios com situação 

de risco para mortalidade materna e neonatal nos últimos cinco anos; 

 

4. Verificar, a partir de 2012, se houve avanços na assistência materno infantil no 

Estado relacionados com a atuação do MPE.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

 O trabalho foi organizado de forma a possibilitar uma compreensão lógica acerca 

do tema exposto. Inicialmente enfatizou-se a questão do direito à saúde como sendo 

algo inerente à vida e que precisa ser resguardado. Foi abordada a evolução da 

assistência materno infantil no Brasil, levantada a problemática da mortalidade materna 

e neonatal no Estado e enfatizada a relevância do papel do Ministério Público Estadual 

no enfrentamento dessa questão. Assim, espera-se que haja clareza e entendimento 

sobre a importância da temática abordada. 

 

3.1 SAÚDE ENQUANTO DIREITO 
 

A sociedade contemporânea está cada vez mais globalizada e tecnológica, as 

informações circulam em rede numa velocidade frenética. Porém, quando se espera 

que o acesso do homem ao mundo moderno e digital produza mais conhecimento, 

autonomia e efetivação dos direitos fundamentais e sociais, não é isso que se percebe. 

Pensando na saúde, especificamente, sabe-se que ela está garantida 

constitucionalmente no Brasil há vinte e cinco anos. No entanto, apesar das muitas 

conquistas, é evidente a necessidade de um empoderamento social para a sua real 

efetivação enquanto direito adquirido. Isso é perceptível quando se observa o complexo 

texto constitucional que diz:  

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p.116).  
 

 
A saúde enquanto direito passou a ser implementada com a criação e efetivação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no início da década de 90. Este Sistema está 

organizado em princípios e diretrizes no sentido de oferecer serviços de saúde de 

forma universal, equânime e integral; considerando as necessidades individuais e 

coletivas da população e a participação da comunidade como um dos pilares desse 

Sistema (BRASIL, 1990). 

 

Apesar de estar garantido constitucionalmente, na prática o acesso aos serviços 

de saúde não é tangível a todos, principalmente aos mais carentes de recursos 
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financeiros e educacionais; comprometendo os princípios da equidade e integralidade, 

necessitando de intervenção judicial para a sua efetivação. Sendo o viver um direito 

fundamental atrelado a saúde, a judicialização emerge como argumento principal do 

poder Judiciário, principalmente quando há iminência de risco de morte (GOMES et al., 

2009). 

Dessa forma, torna-se imprescindível o Estado exercer seu papel de executor e 

mediador das políticas de saúde, e da sociedade em exercer o controle social a ela 

outorgado. Assim, abordar-se-á a sua intervenção acerca da assistência materna 

infantil no Brasil, que é o foco deste estudo. 

 

3.2 ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL NO BRASIL 
 
 

O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), criado na década 

de 80, é considerado a primeira política de saúde concreta voltada para a assistência 

materno infantil no país. Seus objetivos incluía assistência à mulher desde a 

adolescência até a terceira idade e segundo Nagahama e Santiago (2005), ele surge 

em meio às pressões internacionais para que os países em desenvolvimento 

controlassem o crescimento populacional e as dos movimentos de mulheres no sentido 

de que elas fossem tratadas como cidadãs, na plenitude de seus direitos e não apenas 

como mães em potencial. 

Os autores consideram ainda que o PAISM foi uma das maiores conquistas e 

avanços na área de atenção à saúde da mulher e da criança no Brasil, marcando a 

história quando o governo transcende o cuidado individual centrado na cura das 

doenças para vislumbrar as questões familiares. Reforçam que a esterilização deixou 

de ser o método contraceptivo mais usado e passou a destacar a importância do 

planejamento familiar e de ações educativas na prevenção à gravidez indesejada e 

doenças sexualmente transmissíveis. 

Ainda na década de 1980 começou um movimento crescente de preocupação 

com a valorização humana, a qual se estendeu também a questão da humanização do 

parto e nascimento ao redor do mundo, como também a capacitação dos profissionais 

de saúde para transformar o cotidiano do cuidado. Com base nisso, no ano de 2000, o 

Ministério da Saúde lançou o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN) através da Portaria/GM Nº 569/2000 e trouxe como elementos estruturadores a 

humanização e o respeito aos direitos reprodutivos (BRASIL, 2002).  
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Com relação às atividades previstas no referido Programa, ressalta-se a 

realização da primeira consulta de pré-natal até o 4º mês de gestação, garantia de, no 

mínimo, seis consultas de acompanhamento pré-natal, intercaladas entre médicos e 

enfermeiros, realização de uma consulta no puerpério até quarenta e dois dias após o 

nascimento e a garantia de atendimento em unidade de referência classificada como 

de risco (BRASIL, 2002). 

Sobre os direitos assegurados à gestante pelo PHPN, Brasil (2002) destaca 

dentre outros, o acesso ao atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, 

parto e puerpério; o de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será 

atendida no momento do parto; à assistência ao parto e ao puerpério segura e de 

acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas na prática médica. 

Atualmente, umas das maiores dificuldades na execução plena do que está 

preconizado no PHPN, diz respeito à falta de profissionais médicos para compor as 

equipes de saúde da família. Inúmeras são as razões para essa ocorrência, dentre as 

quais Vasconcelos e Zaniboni (2011) destacam: divisão de tempo incoerente entre 

consultas individuais e atividades coletivas, incidência alta ou moderada de casos 

complexos, alta demanda e falta de incentivo ou facilidade à especialização. O fato é 

que com a ausência do médico na equipe, o pré-natal acaba ficando totalmente a cargo 

do enfermeiro, o que descumpre o preconizado pelo programa. 

Oito anos após a implantação do PHPN, o Ministério da Saúde realizou uma 

avaliação do programa e os resultados apontaram que os objetivos ainda não tinham 

sido alcançados; mostrando como maiores fragilidades o acesso aos serviços de 

saúde, a falta de leitos, deficiência de recursos humanos, financeiros e materiais. 

Outras deficiências identificadas foram, a falta de integração funcional efetiva entre o 

pré-natal e o parto, assim como a reduzida realização da segunda bateria de exames 

(BRASIL, 2008).  

Ainda sobre os exames do período pré-natal, eles são fundamentais para 

diagnosticar ou prevenir agravos/doenças como anemias, sífilis congênita, Aids, 

infecção urinária dentre outros e Ximenes Neto et al. (2008) enfatizam que eles são 

essenciais para uma satisfatória atenção ao pré-natal e qualidade de vida materna e 

infantil, permitindo a redução dos riscos de aquisição de morbidades e mortalidade 

perinatal e neonatal. Os autores colocam ainda como ideal que os exames básicos 

devem ser ofertados o mais próximo possível do local em que moram as gestantes. 
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Com o intuito de fortalecer a assistência materno infantil, foi lançada em 2011, a 

Rede Cegonha, uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede 

de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério; respeitando o critério 

epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade 

populacional. A Rede Cegonha está organizada em quatro eixos: Pré-natal, Parto e 

Nascimento, Puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico 

(BRASIL, 2011).  

Segundo Cavalcanti et al. (2013) dentre os indicadores que o Ministério da 

Saúde elencou para monitoramento da estratégia Rede Cegonha, chamam atenção o 

“percentual de óbitos de mulheres em idade fértil e maternos investigados” e a 

“proporção de óbitos infantis e fetais investigados”. Isso porque não foram previstas 

ações voltadas para a vigilância de óbitos maternos e infantis, principalmente no que 

diz respeito ao fortalecimento dessas ações no âmbito das equipes de atenção básica. 

Sobre a importância da Rede Cegonha, os mesmos autores referem que as 

ações dessa estratégia vão além do repasse de recursos atrelado ao aumento de leitos 

ou da oferta de procedimentos, elas devem buscar a melhoria da atenção à sua 

população-alvo. Essa iniciativa convoca os gestores, os trabalhadores e a sociedade a 

refletir e transformar o modelo de atenção ao parto e ao nascimento praticado no país, 

o qual ainda medicaliza e intervém muitas vezes desnecessariamente. 

Além dos direitos preconizados na Rede Cegonha, outros documentos colocam 

de forma clara alguns serviços que precisam ser garantidos para assegurar um parto 

seguro e a diminuição dos riscos de mortalidade. É o caso da vinculação da gestante 

ao local do parto, que além de promover segurança a parturiente, serve como 

referência para possíveis intercorrências durante a gestação e o puerpério (BRASIL, 

2007). 

A falta de vinculação da gestante ao local do parto tem se apresentado como um 

dos principais fatores de risco para a mortalidade materna e neonatal no Brasil. Dentre 

as possíveis causas da peregrinação das grávidas em busca de um lugar para dar à 

luz, Cunha et al. (2010), destacam: a disparidade na regionalização da assistência pré-

natal e perinatal, fluxo desordenado de atendimento nas unidades de referência e a 

escassez de leitos de obstetrícia em todo país. Os autores colocam ainda que esse 

problema poderia ser amenizado com uma melhor distribuição dos serviços na 

localidade e um sistema de referência e contra referência mais eficiente. 
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O Brasil vem apresentando índices decrescentes, mas não o suficiente para se 

aproximar do que foi pactuado com a OMS. Em 2014 a Organização Mundial de Saúde 

publicou um relatório destacando que o Brasil reduziu a mortalidade materna em 43% 

entre os anos de 1990 e 2013. No período, a taxa de mortalidade caiu de 120 mães por 

100 mil nascidos vivos, em 1990, para 69 mães por 100 mil nascidos vivos em 2013. 

Apesar desse declínio, o país foi colocado juntamente a outros como Peru, Bolívia, 

República Dominicana, Equador e Haiti, na condição dos que não alcançarão os 

Objetivos do Milênio de reduzir em 75% a taxa de mortalidade materna até este ano de 

2015 (BRASIL, 2015). 

Portanto, a mortalidade materna constitui um enorme desafio para as 

autoridades de saúde e a sociedade como um todo; principalmente nos países em 

desenvolvimento em que a pobreza é parceira aliada dessa trágica realidade. No ano 

de 2000 a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu oito metas de 

desenvolvimento humano que ficaram conhecidas como Objetivos do Milênio (ODM), a 

serem alcançadas até 2015; dentre elas, reduzir a mortalidade materna para 35 óbitos 

por 100 mil nascidos vivos (BRASIL, 2015). 

 

 
3.3. MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL NO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

No Rio Grande do Norte – RN a situação se mostra preocupante. Com base nos 

dados do Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, o número de óbitos de 

mulheres em idade fértil nos últimos cinco anos é considerado alto e sem apresentar 

diminuição significativa: 2010 (830), 2011 (933), 2012 (912), 2013 (950) e 2014 (734) 

(BRASIL, 2015). Percebe-se que no último ano houve uma queda considerável, o que 

pode ter influência de iniciativas implementadas pelo Ministério da Saúde como a Rede 

Cegonha. 

Os óbitos maternos de mulheres gestantes são causados em grande parte por 

intercorrências ligadas diretamente ao parto como hipertensão arterial, infecção 

puerperal e hemorragias, o que segundo Morse et al. (2011) poderiam ser evitadas 

com medidas como o aperfeiçoamento da assistência pré-natal, as transfusões 

sanguíneas, a antissepsia, a utilização de antibióticos e a melhor condução do parto e 

puerpério.  
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Outro fator importante que pode auxiliar na redução dos óbitos é o melhor 

registro e investigação dos mesmos para a tomada de decisões corretas. Um estudo 

realizado por Macedo et al. (2012) apontou que em 2003 ocorreram 827 óbitos de 

mulheres em idade fértil no Rio Grande do Norte, em que 29 foram investigados e, no 

ano de 2008, apesar das 854 mortes registradas, apenas dez (10) casos passaram por 

investigação. Percebe-se que o número de óbitos aumentou e as investigações 

diminuíram. 

Dessa forma, entende-se que, se a mortalidade materna continua apresentando 

índices incompatíveis com os considerados aceitáveis, é porque está havendo descaso 

com a vida e descumprimento da legislação; sendo assim urgente e imprescindível a 

intervenção de órgãos protetores dos direitos coletivos como é o caso do Ministério 

Público. A este órgão compete investigar e interferir nessa demanda, fazendo cumprir o 

que está posto constitucionalmente sobre sua de função de defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 

1988). 

Acompanhando o cenário de problemas frequentes no país, a realidade da 

atenção materno infantil no Rio Grande do Norte apresenta a mesma tendência. Fatos 

como equipes de saúde da família incompletas, peregrinação das gestantes em busca 

de um local para parir e superlotação das maternidades de referência, estão entre as 

notícias corriqueiras veiculadas quase que diariamente pelas entidades de classe e os 

meios de comunicação do Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

 

3.4. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

 Para enfrentar a problemática da atenção materno infantil no Estado, o MPE 

criou em 2011, através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Cidadania 

(CAOPCID), o Projeto “Nascer com Dignidade”, com o objetivo de reduzir a 

morbimortalidade materna e infantil através da reorganização da atenção no pré-natal, 

parto e puerpério, diagnosticar a realidade da atenção à gestante e ao neonato em 

todos os Municípios do Estado, conhecer os parâmetros e protocolos do SUS 

definidores do cuidado materno, neonatal e infantil e coletar dados para elaboração de 

material de apoio à atuação dos Promotores de Justiça. 
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O Projeto “Nascer com Dignidade” foi instituído em fases, tendo sido a primeira 

uma parceria do MPE com a Secretaria de Estado da Saúde Pública e o Comitê 

Estadual do RN para Redução de Mortalidade Materno-infantil, que resultou na 

elaboração de um importante documento de pactuação interinstitucional, denominado 

“Termo de Cooperação Técnica” Nº 025/2010-PGJ (Anexo A), firmado entre o 

Ministério Público e a Secretaria de Estado da Saúde Pública em maio de 2010. O 

objetivo dessa parceria visa a articulação, integração e o intercâmbio institucional, 

dotando as partes convenentes de melhores condições para o exercício das suas 

competências, funções e atribuições institucionais. 

Após essa importante iniciativa e munido de informações relevantes sobre as 

fragilidades e deficiências das redes de atendimento a saúde da mulher e da criança 

nos municípios, o CAOP Cidadania criou um “Kit de Atuação” para dar suporte ao 

trabalho dos Promotores de Justiça no sentido de desenvolverem ações concretas no 

âmbito de cada Promotoria. O kit consta de minutas de vários documentos como: 

Portaria de Instauração de Inquérito Civil (Anexo B), Recomendação (Anexo C), Ofício 

ao Conselho Municipal de Saúde (Anexo D) e Check List para visita aos 

estabelecimentos de saúde (Anexo E). 

Para conhecer a abrangência do “Nascer com Dignidade”, é importante explicar 

a divisão e a organização judiciária do Estado, que segundo o Ministério Público 

Estadual, se divide em comarcas. Entende-se por comarca um território que possua 

população de no mínimo 10.000 habitantes, mais de 4.000 eleitores e condições 

materiais como Foro, cadeia pública e residência para o juiz. As comarcas são 

classificadas em entrâncias, que se refere ao grau de complexidade dos processos e à 

carreira do juiz. O Rio Grande do Norte possui 65 comarcas, sendo 10 de terceira 

entrância, 25 de segunda e 30 de terceira (RIO GRANDE DO NORTE, 1999). 

Tratando-se de um projeto institucional considerado estratégico para o MP/RN, 

os Promotores de Justiça foram estimulados a realizarem a adesão ao mesmo 

mediante termo documentado, ou seja: uma adesão formal e por escrito. Das sessenta 

e cinco Promotorias de Justiça que tratam da temática saúde pública no MP/RN, o 

Projeto “Nascer com Dignidade” teve a adesão de cinquenta e seis, fato que permite 

sua execução em cento e trinta e sete municípios do Estado do Rio Grande do Norte, 

correspondendo a um percentual de 79,19% dos municípios abrangidos pela atuação 

ministerial.  



22 
 

As ações do “Nascer com Dignidade” tiveram início a partir de fevereiro de 2011, 

tendo como primeiro passo a instauração de Inquéritos Civis no sentido de apurar a 

realidade da atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao recém-nascido, além da 

vigilância e investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais na cidade na qual a 

Promotoria de Justiça tem atuação. A partir disso, colher elementos para a promoção 

das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis e necessárias, objetivando o 

cumprimento das metas e ações sanitárias estabelecidas no Plano Operativo Estadual 

e Municipal para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2015). 

Em março de 2013 o MPE, atento a sua missão constitucional de fiscalizar os 

serviços de relevância pública, implantou o Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias de Justiça da Saúde (CAOP SAUDE), com o objetivo de potencializar a 

tutela ministerial, judicial e extrajudicial na defesa do direito fundamental à saúde 

pública, especialmente no interior do Estado. A partir de então, o CAOP Saúde passou 

a responsabilizar-se pelo Projeto “Nascer com Dignidade”, abrangendo 50 comarcas e 

dividindo suas atividades com o Núcleo de Apoio Técnico Especializado (NATE), que 

se localiza em Mossoró e abrange 17 comarcas. Também criado em 2013, o NATE tem 

por objetivo o assessoramento técnico especializado às Promotorias de Justiça da 

Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 2015). 

Segundo Fernandes e Albuquerque (2013), o Projeto “Nascer com Dignidade” 

possibilita uma ampla intervenção do órgão ministerial na problemática do acesso à 

saúde pública, atenção materno-infantil, na busca de concretizar a garantia do direito a 

um parto e nascimento seguros e dignos. Coloca o projeto ainda como uma inovação 

no modo de fazer o trabalho do Ministério Público no cumprimento de suas funções 

institucionais enquanto órgão integrante do sistema de justiça, intervindo articulada e 

difusamente na esfera do sistema de saúde, ampliando acesso de mulheres/gestantes 

indistintamente consideradas a uma assistência à saúde com mais segurança sanitária 

e qualidade no pré-natal e no momento do parto. 

As atividades do “Nascer com Dignidade” foram divididas em três fases, sendo a 

primeira a instauração de Inquérito Civil, a segunda a solicitação de perícias, realização 

de audiências públicas e a celebração de recomendações. A terceira fase compreende 

a execução de medida extrajudicial, como Termo de Ajustamento de Conduta, e judicial 

como, a Ação Civil Pública. 
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Desde a sua criação, o Projeto “Nascer com Dignidade” já contabiliza a 

instauração de aproximadamente 65 inquéritos civis, a realização de mais de 130 

perícias incluindo unidades básicas de saúde e maternidades, além de celebrados 

cerca de 20 Termos de Ajustamento de Conduta. Dentre as ações consideradas 

exitosas, ressalta-se com grande significado a participação efetiva na reabertura da 

Maternidade Leide Morais em Natal, na ampliação e reforma do Hospital Regional 

Monsenhor Antônio Barros em São José de Mipibu/RN, na intervenção judicial da Casa 

de Saúde Dix Sept Rosado em Mossoró/RN e na intervenção judicial da Fundação 

Carlindo Dantas em Caicó/RN. 

Reconhecendo a relevância institucional e social do “Nascer com Dignidade”, o 

MPE dedicou inteiramente a 11ª edição do seu informativo “Notícia de Fato” (Anexo 6) 

aos avanços e conquistas do Projeto. Esse editorial representa um marco importante 

na trajetória de trabalho do CAOP Saúde, cuja coordenadora, a Promotora de Justiça 

Dra. Iara Maria Pinheiro de Albuquerque, reconhece que é preciso continuar 

avançando na busca de uma assistência materno infantil de qualidade e respeitosa 

para as gestantes e neonatos do Rio Grande do Norte.  

Os dados levantados demonstram que o Projeto “Nascer com Dignidade” tem 

alcançado resultados significativos no que se referente ao componente parto, que se 

dá no âmbito das maternidades. Isso pela possibilidade de um único inquérito civil 

abranger questões referentes a recursos humanos, medicamentos e insumos, tornando 

a atuação mais eficiente. Quanto ao componente pré-natal, o grande problema é a 

capilarização da rede de assistência e a descontinuidade das medidas adotadas e 

descumpridas pelos gestores municipais.  

O Ministério Público, através do “Nascer com Dignidade”, entende que uma 

assistência materno infantil de qualidade depende da eficácia dos serviços prestados 

durante o pré-natal, parto e puerpério, porém reconhece a limitação de sua atuação 

sendo necessário o cumprimento das responsabilidades do poder executivo. Ainda 

assim, sendo um órgão de caráter protetivo dos direitos coletivos e essenciais, 

continuará intensificando sua atuação no sentido de garantir a dignidade de uma 

gestação e nascimento sem risco para mães e bebês potiguares. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Secretaria Estadual de Saúde (SESAP), que divide administrativamente o 

Estado em oito Unidades Regionais de Saúde Pública – URSAP, e para este estudo 

foram selecionados oito municípios de cada uma das 1ª URSAP (Canguaretama, Santo 

Antônio, Passagem, Várzea, Jundiá, Nísia Floresta, Serrinha e Serra de São Bento), 4ª 

URSAP (Acari, Bodó, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Florânia, Jardim do Seridó, 

Santana do Matos e São Vicente), 5ª URSAP (Barcelona, Campo Redondo, Lagoa de 

Velhos, Lajes Pintadas, Ruy Barbosa, Santa Cruz, São José de Campestre e Tangará), 

e dois municípios da 8ª URSAP (Natal e São Gonçalo do amarante); totalizando 26 

municípios. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A amostra se deu por conveniência e foram analisados os serviços de 26 

municípios selecionados. Para a coleta de dados utilizou-se como base o formulário 

padrão que o Projeto “Nascer com Dignidade” utiliza para periciar as unidades básicas 

de saúde e dele foram extraídas variáveis para subsidiar a avaliação da qualidade da 

assistência pré-natal prestada pelos municípios participantes do estudo. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

 Acessibilidade aos dados 
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 Municípios periciados pelo Projeto “Nascer com Dignidade” que estejam na 

jurisdição do CAOP Saúde. 

 URSAP com no mínimo oito municípios periciados ou com municípios 

periciados com mais de 100.000 habitantes; como é o caso de Natal e São 

Gonçalo do Amarante; pertencentes a 7ª URSAP. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 Municípios periciados pelo “Nascer com Dignidade” sob a responsabilidade 

do Núcleo de Apoio Técnico Especializado – NATE, localizado em Mossoró e 

que abrange as 2ª e 6ª URSAP.  

 URSAP com menos de oito municípios periciados. 

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Utilizou-se como base, o check list de inspeção que o projeto “Nascer com 

Dignidade” utiliza para periciar as unidades básicas de saúde e os relatórios 

consolidados, produzidos após as perícias. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Realizou-se uma análise documental nos relatórios de perícias do CAOP Saúde, 

para melhor compreensão da atuação do MPE especificamente na atenção materno 

infantil do RN através do Projeto “Nascer com Dignidade”. Para subsidiar o estudo, fez-

se um corte temporal dos casos de mortalidade materna e neonatal no Estado no 

período de 2009 a 2014 por URSAP, para assim proporcionar um comparativo entre a 

qualidade dos serviços prestados e a atuação do MPE. 
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise foi definida a partir da categorização de variáveis no sentido de 

mensurar a satisfação dos serviços ofertados pelos municípios. Seguiu-se o padrão de 

01 para (SIM – satisfatoriamente), 02 para (SIM – insatisfatoriamente) e 03 para (NÃO). 

É importante ressaltar que a categorização do SIM – insatisfatoriamente seguiu 

critérios para referenciar serviços que são ofertados, porém não cumprem o seu fim a 

contento, como por exemplo: 

 Equipes de saúde completas que não cumprem a carga horária 

recomendada ou não se localizam próximo da residência das gestantes. 

 

 Municípios que ofertam mais de seis consultas de pré-natal às gestantes, 

porém sem alternância com o médico e executadas apenas por enfermeiros.  

 

 Exames laboratoriais e de ultrassonografia realizados em outros municípios, 

dificultando o deslocamento das gestantes e ou com demora excessiva na 

entrega dos resultados. 

 

 Consultas de pré-natal de alto risco pactuadas com municípios muito 

distantes da residência das gestantes e sem a garantia do transporte; tendo 

estas que arcarem com as despesas por conta própria. 

 

Dessa forma, busca-se esclarecer se a assistência pré-natal ofertada pelos 

municípios selecionados, tem sido de qualidade e assim fazer um comparativo com o 

mapeamento da mortalidade materna e neonatal dos últimos cinco anos. Para analisar 

os dados foram criados quadros comparativos entre as variáveis selecionadas e os oito 

municípios alocados em cada uma das quatro regionais de saúde; sendo assim 

possível relacionar se os resultados confirmam os objetivos específicos e se os 

municípios com oferta de serviços de baixa qualidade foram identificados e periciados 

pelo MPE. 
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Quadro 1 - Modelo para coleta de dados, utilizando variáveis capazes de avaliar o grau de 

satisfação da oferta dos serviços de pré-natal nos municípios das URSAP selecionadas; com 
base no check list de perícias do Projeto “Nascer com Dignidade”. Natal/RN, 2015. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA n                % 

Município é vinculado a 
Rede Cegonha 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  

As Equipes da Estratégia 
Saúde da Família estão 
completas 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  
 
 
 

As gestantes realizam mais 
que 06 consultas de pré-
natal 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  
 
 
 

O município garante os 
exames laboratoriais 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  
 

O município realiza os 
testes rápidos para HIV e 
Sífilis. 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  

O município garante o 
exame de ultrassonografia. 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  

O município garante o pré-
natal de alto risco. 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  

O município garante a 
vinculação da gestante à 
maternidade onde ela dará 
à luz. 

Sim (satisfatoriamente) 
Sim (insatisfatoriamente) 
Não 

 
 
 

  

Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2015) 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Considerando que a pesquisa trabalhou com dados secundários, não foi 

necessária a sua submissão ao Comitê de Ética. O estudo foi realizado com dados do 

Ministério da Saúde, Ministério Público Estadual e documentos de domínio público. 

Apesar disto, foram resguardados o anonimato das pessoas e o sigilo das informações, 

conforme determina a Resolução Nº 422 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

As tabelas 1 e 2 trazem dados de mortalidade materna e neonatal precoce, 

apontando um comparativo entre a realidade do Estado e as URSAP (1ª, 4ª, 5ª e 7ª). É 

possível verificar que para a mortalidade materna o ano de 2011 apresentou os 

maiores índices para o Estado e URSAP, em que a 7ª tem muita representatividade 

pelo fato da capital está inserida nela e conter uma grande população. Quanto a 

mortalidade neonatal precoce, o ano de 2010 se mostrou preocupante, tendo a 4ª e a 

7º URSAP se destacado pelos altos percentuais de óbitos de crianças antes de 

completar sete dias de vida.  

 

Tabela 1 – Distribuição da Mortalidade Materna no RN e URSAP no período de 2009 a 2014. 
Natal/RN, 2015. 
 

 
LOCAL 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

n         % n         % n            % n            % n             % n             % 

RN 25       100 16          100 33            100 31           100 22                 100 28                100 

1ª 
URSAP 

01        4,0 02          12,5 00             - 05           16,1 04                18,1 05                17,8 

4ª 
URSAP 

01        4,0 03          18,7 03            9,0 06           19,3 02                 9,0 02                 7,1 

5ª 
URSAP 

02        8,0 01          6,25 02            6,0 00              - 00                   - 02                 7,1 

7ª 
URSAP 

08        32 04            25 15          45,2 10           32,2 08               36,3 10               35,7 

Fonte: (BRASIL, 2015) 
 
 
Tabela 2 – Distribuição dos casos de Mortalidade Neonatal Precoce no RN e URSAP no 

período de 2009 a 2014. Natal/RN, 2015. 
 

 
LOCAL 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

n         % n           % n          % n        % n              % n         % 

RN 358      100 369       100 35         100 346         100 360         100 350       100 

1ª 
URSAP 

20        5,5 44         11,9 41         11,7 38           10,9 43           11,9 42         12,0 

4ª 
URSAP 

48      13,4 50        13,5 45         12,8 36         10,4 36         10,0 25       7,1 

5ª 
URSAP 

19       5,3 15        4,0 13         3,71 17          4,9 17          4,7 22       6,2 

7ª 
URSAP 

133     37,1 109      29,5 105         30 12         36,9 140        36.9 13     38,5 

Fonte: (BRASIL, 2015) 
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Os quadros a seguir foram organizados de forma a proporcionar uma visão geral 
sobre a oferta de serviços de pré-natal nas URSAP selecionadas para o estudo, 
destacando os municípios periciados pelo Projeto “Nascer com Dignidade” em cada 
uma delas. 

 
 
Quadro 2 – Distribuição dos serviços de pré-natal ofertados na 1ª URSAP/RN, referentes aos 

municípios de Canguaretama, Santo Antônio, Passagem, Várzea, Jundiá, Nísia Floresta, 
Serrinha e Serra de São Bento. Natal/RN, 2015. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA n % 

Municípios vinculados a Rede 
Cegonha.  (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

08 
- 
- 

100 
- 
- 

Municípios com Equipes de 
Estratégia  Saúde da Família 
completas. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

01 
06 
01 

12,5 
75,0 
12,5 

Municípios com oferta de mais 
de 06 consultas de pré-natal. 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

02 
05 
01 

25,0 
62,5 
12,5 

Municípios que garantem todos 
os exames laboratoriais. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

05 
03 
- 

62,5 
37,5 

- 

Municípios que realizam os 
testes rápidos para HIV e SÍFILIS. 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

05 
01 
01 

62,5 
12,5 
12,5 

Municípios que garantem o 
exame de ultrassonografia. 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

02 
05 
01 

25,0 
62,5 
12,5 

Municípios que garantem o pré-
natal de alto risco. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

04 
04 
- 

50,0 
50,0 

- 

Municípios que garantem a 
vinculação da gestante ao local 
do parto. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não                                               

- 
- 

08 

- 
- 

100 

Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2015) 
 
 Segundo os dados obtidos, é possível apontar quais municípios se destacaram 
por ofertar os serviços de pré-natal com mais qualidade, dentre eles:  
 

 Garantia dos exames laboratoriais (Jundiá, Passagem, Serrinha e Serra de São 
Bento).  

 

 Garantia de testes rápidos (Jundiá, Nízia Floresta, Passagem, Santo Antônio e 
Serrinha). 

 



30 
 

 Garantia de consultas de pré-natal de alto risco (Canguaretama, Santo Antônio, 
Serrinha e Várzea).  

 
Os achados da 1ª URSAP apontam que alguns serviços são ofertados de forma 

insatisfatória e outros, considerados importantes não o são. Em comum, verifica-se a 

problemática das Equipes de Saúde da Família incompletas e a falta de vinculação ao 

local do parto. Sabe-se que o profissional que mais desfalca as equipes são os 

médicos, o que compromete a qualidade do pré-natal. 

Cunha (2009) relata que na prática o que se observa é a assistência pré-natal, 

principalmente a de baixo risco, sendo prestada integralmente por enfermeiras. A 

ausência do profissional médico na equipe além de comprometer a qualidade da 

assistência, descumpre o que está preconizado no Programa de Humanização do Pré-

Natal e Nascimento que determina que as consultas sejam alternadas entre médico e 

enfermeiro. 

Ressalta-se que nessa URSAP está o Hospital Lindolfo Gomes Vidal, localizado 

no município de Santo Antônio e que é referência para o pré-natal de alto risco e parto 

para toda a região. Atualmente, esta unidade hospitalar está sendo alvo de intervenção 

do PME e foram realizadas diversas reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, a 

Coordenadora do CAOP Saúde, a Promotora de Justiça do Município e a direção do 

hospital. Um termo de Ajustamento de Conduta foi assinado entre as partes para 

garantir a escala completa dos profissionais médicos (pediatras, obstetras, 

anestesistas, clínicos e cirurgiões) nas 24 horas e a normalização dos serviços de 

ultrassonografia e RX. 

É importante ressaltar que o município de Serra de São Bento também foi alvo 

da intervenção do MPE, onde após realização de perícias nas unidades de saúde 

foram identificadas equipes de saúde da família incompletas e com descumprimento de 

carga horária. Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta o qual está sendo 

averiguado seu cumprimento. 

Destaca-se que essa URSAP foi a que apresentou resultados mais favoráveis 

quanto à oferta satisfatória de serviços, principalmente o acesso aos exames 

laboratoriais, testes rápidos e consultas de pré-natal de alto risco. Mesmo assim, o 

destaque negativo é para o fato de todos os municípios estarem vinculados a Rede 

Cegonha e não garantirem a vinculação ao local do parto.  
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Quadro 3 – Distribuição dos serviços de pré-natal ofertados na 4ª URSAP/RN, referente aos 

municípios de Acari, Bodó, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Florânia, Jardim do Seridó, 
Santana do Matos e São Vicente. Natal/RN, 2015.  
  

VARIÁVEL CATEGORIA n % 

Municípios vinculados a 
Rede Cegonha 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

08 
- 
- 

100 
- 
- 

Municípios com Equipes 
de Saúde da Família 
completas (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
07 
01 

- 
87,5 
12,5 

Municípios com oferta 
de mais de 06 consultas 
de pré-natal. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

01 
07 
- 

12,5 
87,5 

- 

Municípios que 
garantem todos os 
exames laboratoriais. 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

02 
04 
02 

25,0 
50,0 
25,0 

Municípios que realizam 
os testes rápidos para 
HIV e SÍFILIS. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

03 
05 
- 

37,5 
62,5 

- 

Municípios que 
garantem o exame de 
ultrassonografia. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

01 
06 
01 

12,5 
75,0 
12,5 

Municípios que 
garantem o pré-natal de 
alto risco. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

02 
06 
- 

25,0 
75,0 

- 

Municípios que 
garantem a vinculação 
da gestante ao local do 
parto. (N=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
- 

08 

- 
- 

100 

Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2015) 
 

De acordo com o quadro, verifica-se que o serviço ofertado com mais qualidade 

foi a oferta dos testes rápidos para HIV e Sífilis, tendo sido oferecido pelos municípios 

de Acari, Bodó e Jardim do Seridó. 

É possível observar que os problemas das equipes de saúde da família 

incompletas e a falta de vinculação ao local do parto, repetem-se nos municípios da 4ª 

URSAP.  

Os exames laboratoriais e os testes rápidos são ofertados insatisfatoriamente, 

tendo como principal causa apontada pelos relatórios do CAOP Saúde, os pontos de 

coleta se localizarem distante da residência das gestantes, às vezes em outros 

municípios e a falta de recursos financeiros delas para o deslocamento.  
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A falta de acesso a exames laboratoriais e de ultrassonografia contribuem para o 

aumento das complicações durante o parto e o puerpério, citando-se como exemplo, as 

infecções urinárias e hemorragias que são na maioria das vezes as grandes 

responsáveis pelos óbitos maternos e infantis. Além da acessibilidade dificultosa, os 

relatórios apontaram como fator complicador a demora na entrega dos resultados de 

exames laboratoriais e de imagem, sendo muitas vezes disponibilizados após a 

gestante já ter parido (SILVEIRA; SANTOS; COSTA, 2001). 

Uma importante ação conjunta entre o MPE e o Ministério Público Federal (MPF) 

está sendo desenvolvida na 4ª URSAP. Após a celebração de vários Termos de 

Ajustamento de Conduta que não apresentaram resultados satisfatórios, foi ajuizada 

uma Ação Civil Pública contra a Fundação Carlindo Dantas, também conhecida como 

Hospital do Seridó, localizada em Caicó/RN. O objetivo é readequar o atendimento 

hospitalar assegurando a correta aplicação dos recursos públicos, canalizados para o 

setor obstétrico que é referência para 13 municípios da região; dentre eles os alocados 

para esse estudo. No início de setembro deste ano, foi designada uma junta 

interventora que está sendo acompanhada semanalmente por uma servidora do CAOP 

Saúde que presta relatórios ao MPE e MPF.  

Importa mencionar também que no município de Currais Novos, após os 

resultados das perícias realizadas nas unidades de saúde, foi celebrado um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) entre o MPF e a gestão municipal, no sentido de 

contratar mais médico para a saúde da família, instalar pontos eletrônicos para 

supervisionar a carga horária dos profissionais e a regularização e alimentação das 

bases de dados do Ministério da Saúde. Esse TAC está em andamento e sendo 

acompanhado pelo CAOP Saúde. 

Com base nos relatórios do “Nascer com Dignidade”, chamou atenção o 

município de Florânia que tem quase 10.000 habitantes, 11 equipes de Saúde da 

Família e problemas graves como: sobrecarga de trabalho do profissional do “Mais 

Médicos” que já ameaça deixar o município, falta de equipamentos mínimos e 

necessários ao atendimento das gestantes e desvio de função dos médicos e 

enfermeiros da ESF para a unidade mista. Foi verificado também o descumprimento do 

TAC firmado entre o MPF e o gestor municipal, no sentido de regularizar a carga 

horária dos profissionais, instituindo o ponto eletrônico e a emissão de declaração de 

não atendimento aos pacientes que procuraram os serviços de saúde e não foram 

atendidos. 
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Quadro 4 – Distribuição dos serviços de pré-natal ofertados na 5ª URSAP/RN, referente aos 

municípios de Barcelona, Campo Redondo, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Ruy Barbosa, 
Santa Cruz, São José de Campestre e Tangará. Natal/RN, 2015. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA                         n               % 

Municípios vinculados a Rede 
Cegonha (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

08 
- 
- 

100 
- 
- 

Municípios com Equipes de 
Saúde da Família completas 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não-             - 

- 
08 
 

- 
100 

 

Municípios com oferta de mais 
de 06 consultas de pré-natal 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

03 
05 
- 

37,5 
62,5 

- 

Municípios que garantem 
todos os exames laboratoriais 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

02 
04 
02 

25,0 
50,0 
25,0 

Municípios que realizam os 
testes rápidos para HIV e 
SÍFILIS (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
06 
02 

- 
75,0 
25,0 

Municípios que garantem o 
exame de ultrassonografia 
(n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

03 
05 
- 

37,5 
62,5 

- 

Municípios que garantem o 
pré-natal de alto risco. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

01 
07 
- 

12,5 
87,5 

- 

Municípios que garantem a 
vinculação da gestante ao 
local do parto. (n=08) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
- 

08 

- 
- 

100 

Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2015) 

 
 Conforme os dados obtidos, os municípios apontados como tendo ofertado os 

serviços com mais qualidade foram: Barcelona, Lagoa de Velhos e Ruy Barbosa (oferta 

de mais de seis consultas de pré-natal) e Lajes Pintadas, Ruy Barbosa e Tangará 

(oferta de exames de ultrassonografia). 

Ficou evidente a problemática da falta de vinculação da gestante ao local do 

parto também na 5ª URSAP, demonstrando ser uma irregularidade generalizada já 

citada anteriormente e que necessita de uma urgente atenção dos Gestores 

Municipais, Estadual e do Ministério da Saúde. Essa situação pode justificar a 

superlotação das maternidades de referência e as que estão na capital, por oferecerem 

melhor estrutura e atendimento. 

Vale salientar que o Município de Santa Cruz além de ser o polo da 5ª URSAP, 

tem um hospital federal (Hospital Ana Bezerra) que é referência para obstetrícia, 
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funciona como campo de estágio da Universidade Federal do Rio Grande e atende aos 

demais municípios da região. Ainda assim, o relatório do MPE realizado nas unidades 

de saúde municipais, apontaram fragilidades consideráveis como: equipes de saúde da 

família incompletas e descumprindo a carga horária prevista na legislação, estrutura 

física inadequada ao atendimento materno infantil, demora excessiva na entrega dos 

resultados de exames laboratoriais e o deslocamento das gestantes para a capital por 

falta de obstetras para realizarem as consultas de pré-natal de alto risco. 

Após ser periciado pelo MPE, o município de São José de Campestre também 

foi alvo de autuação, onde foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta com o 

gestor municipal para regularizar a carga horária dos profissionais da Estratégia Saúde 

da Família e alternância de consultas de pré-natal entre médicos e enfermeiros. O 

cumprimento deste TAC será averiguado em breve pela equipe do CAOP Saúde e 

representa uma preocupação já apresentada por Nascimento et al (2012) que aponta 

como fragilidade num estudo sobre mortalidade materna , a maioria das consultas 

serem realizadas pelos enfermeiros, com participação mínima do profissional médico.  
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Quadro 5 – Distribuição dos serviços de pré-natal ofertados na 7ª URSAP/RN, referente aos 

municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante. Natal/RN, 2015.  
 

VARIÁVEL CATEGORIA                  n                      % 

Municípios vinculados a Rede 
Cegonha  (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

02 
- 
- 

100 
- 
- 

Municípios com Equipes de Saúde 
da Família completas (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
01 

01 

- 
50 
50 

Municípios com oferta de mais de 
06 consultas de pré-natal (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
02 
- 

- 
100 

- 

Municípios que garantem todos os 
exames laboratoriais (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
02 
- 

- 
100 

- 
Municípios que realizam os testes 
rápidos para HIV e SÍFILIS (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
02 
- 

- 
100 

- 

Municípios que garantem o exame 
de ultrassonografia. (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
02 
- 

- 
100 

- 
Municípios que garantem o pré-
natal de alto risco (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
02 
- 

- 
100 

- 
Municípios que garantem a 
vinculação da gestante ao local do 
parto. (n=02) 

SIM (satisfatoriamente) 
SIM (insatisfatoriamente) 
Não 

- 
- 

02 

- 
- 

100 
Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2015) 
 

 O destaque para essa USARP deve-se ao fato dos dois municípios não terem 

ofertado nenhum serviço satisfatoriamente, apesar de um deles ser a capital do Estado 

(Natal) e o outro compor a região metropolitana da capital (São Gonçalo do Amarante). 

 

Chama atenção o fato de nenhum serviço de pré-natal na 7ª URSAP ter sido 

ofertado de forma satisfatória. Ressalta-se que a capital do Estado, Natal, compõe essa 

região abrigando 01 maternidade federal (Maternidade Escola Januário Cicco), 01 

hospital maternidade estadual (Hospital Dr. José Pedro Bezerra) e 03 maternidades 

municipais (Leide Morais, Felipe Camarão e Quintas); além dos particulares (PAPI, 

Promater e Antônio Prudente); e que teoricamente deveria ter a melhor estrutura por 

ser referência para todo o Estado. A situação encontrada nesta URSAP reflete a 

realidade generalizada do país: hospitais superlotados, peregrinação das gestantes e a 

total falta de compromisso dos gestores públicos com a situação materno infantil. 
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Se deslocarmos o foco da assistência hospitalar para a atenção básica, a 

situação não é diferente. Em 2013 o MPE em parceria com o Sindicato dos Servidores 

da Saúde (SINDSAÚDE) periciaram as 63 unidades de saúde existentes em Natal e 

apontaram diversas fragilidades na oferta de serviços de pré-natal, tais como: equipes 

de saúde incompletas, falta de medicamentos, falhas na estrutura física das unidades 

de saúde, demora na realização e entrega dos exames de ultrassonografia e falta de 

vinculação da gestante ao local do parto. A partir desse diagnóstico, foi encaminhado 

ofício ao gestor municipal para providências em 60 dias e solicitado do grupo condutor 

da Rede Cegonha acompanhamento da situação.  

A falta de vinculação da gestante ao local do parto, um direito que está 

estabelecido em lei e colocado como prioridade na estratégia Rede Cegonha, se 

mostra como fonte potencial de mortes de mães e bebês. O risco dessas mortes 

aumenta ainda mais quando os serviços hospitalares não dão conta de atender a 

demanda excessiva. Segundo Melo et al (2007), a realidade aponta que os serviços de 

obstetrícia ofertados a população apresentam-se em poucas opções, configurando 

pontos de estrangulamento ou oportunidades de desconcentração e regionalizações 

alternativas. 

É importante registrar que o MPE está atuando no município de São Gonçalo do 

Amarante, investigando possíveis irregularidades na prestação de serviços pelo 

Hospital Maternidade Carlindo Dantas, entidade filantrópica, que é a única fonte de 

oferta de serviços de média e alta complexidade no município e que funciona 

exclusivamente com recursos públicos. Recentemente por ação da Promotoria local e 

do Conselho Municipal de Saúde, foi realizada audiência pública para prestação de 

contas da entidade, sendo a primeira em mais de 50 anos de atuação no município. O 

hospital já foi periciado pelo CAOP Saúde e está sendo elaborado um TAC para 

adequação das inconformidades encontradas. 

Com a participação direta do MPE, um ganho importante na área materno infantil 

foi a reabertura da Maternidade Dr. Leide Morais, referência para o parto humanizado 

em Natal e municípios circunvizinhos. Este serviço esteve inoperante por quase dois 

anos e após várias visitas de inspeção do CAOP Saúde e celebração de TAC, a 

unidade hospitalar voltou a funcionar em março desse ano, já tendo realizado até 

agosto, 386 partos normais e 152 cesarianos. 
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Quadro 6 – Consolidado dos serviços de pré-natal ofertados nas 1ª, 4ª, 5ª e 7ª 

URSAP/RN. Natal/RN, 2015. 

VARIÁVEL CATEGORIA N % 

Municípios vinculados a Rede 

Cegonha.  (n=26) 

 SIM (satisfatoriamente) 

 SIM (insatisfatoriamente) 

 Não 

26 

- 

- 

100 

- 

- 

Municípios com Equipes da 

Estratégia Saúde da Família 

completas. (n=26) 

 SIM (satisfatoriamente) 

 SIM (insatisfatoriamente) 

 Não 

01 

22 

03 

3,8 

84,6 

11,5 

Municípios com oferta de mais de 

06 consultas de pré-natal. (n=26) 

 SIM (satisfatoriamente) 

 SIM (insatisfatoriamente) 

 Não 

06 

19 

01 

23,0 

73,0 

  3,8 

Municípios que garantem todos 

os exames laboratoriais. (n=26) 

 SIM (satisfatoriamente) 

 SIM (insatisfatoriamente) 

 Não 

09 

13 

04 

34,6 

50,0 

15,3 

Municípios que realizam os testes 

rápidos para HIV e SÍFILIS. 

(n=26) 

 SIM (satisfatoriamente) 

 SIM (insatisfatoriamente) 

 Não 

08 

15 

03 

30,7 

57,6 

11,5 

Municípios que garantem o 

exame de ultrassonografia. 

(n=26) 

 SIM (satisfatoriamente) 

 SIM (insatisfatoriamente) 

 Não 

11 

13 

02 

42,3 

50,0 

7,6 

 

Os dados do quadro acima foram agrupados para proporcionar uma melhor 

avaliação da assistência materna infantil no Estado, através dos municípios das 

URSAP pesquisadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Os achados dessa pesquisa identificaram fragilidades importantes na 

atenção pré-natal do RN que podem comprometer o parto e pós-parto; com destaque 

especial para o fato de todos os municípios alocados para o estudo estarem vinculados 

a Rede Cegonha e ainda assim apresentarem acesso dificultoso da gestante a exames 

laboratoriais, de imagem e principalmente desconhecimento do local do parto.  

A realidade encontrada aponta para uma necessidade generalizada de 

reestruturação das políticas de saúde voltadas para demanda materno infantil, que 

efetivamente evitem mortes prematuras de mães e filhos, em decorrência da 

peregrinação em busca de um lugar para dar à luz. 

Percebe-se que o MPE esteve e está atento às questões relacionadas a 

assistência materno infantil no RN e que apesar do tempo de atuação do Projeto 

“Nascer com Dignidade” foi possível apontar os avanços alcançados, citando-se aqui 

os mais de 140 municípios do Estado periciados, a identificação dos municípios com 

situação de risco crítico para o pré-natal, parto e puerpério, as ações conjuntas com o 

MPF para adequação de equipes de saúde da família e as intervenções em hospitais e 

maternidades (estaduais, municipais e de caráter filantrópico); que resultaram no 

aumento do número de leitos, reabertura de serviços outrora fechados e a coibição da 

prática criminosa de desvio de recursos públicos. 

Os principais desafios do MPE se desenham no sentido de continuar 

fiscalizando o poder público para que dê continuidade às ações já recomendadas, 

ultrapassar a fase de diagnóstico apontando as devidas recomendações para os 

municípios que ainda não foram autuados, estimular a adesão das oito comarcas que 

ainda não abraçaram o Projeto “Nascer com Dignidade”, no sentido de completar 100% 

do Estado; sensibilizar os Promotores de Justiça que aderiram ao projeto e ainda não 

avançaram nas etapas propostas e intervir com eficácia nos municípios que não 

ofertam serviços de qualidade, descumprindo o que determina a legislação. 

De forma geral, ainda não é possível quantificar o impacto das intervenções do 

MPE na assistência materno infantil no RN, porém, é inquestionável a importância 

desse Órgão judiciário no sentido de continuar fiscalizando o poder público, apontando 

as adequações que precisam ser feitas e garantindo às gestantes o direito universal e 

igualitário à saúde como preconizado pelo Sistema único de Saúde. 

 



39 
 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Juliane Pagliari et al. História da saúde da criança: conquistas, políticas e 
perspectivas. Rev. Bras. Enf., Brasília, v. 6, n. 67, p.1000-1007, nov. 2014. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v67n6/0034-7167-reben-67-06-1000.pdf>. Acesso 
em: 08 out. 2015. 
 
BITTAR, Eduardo C. B. Ética, Cidadania e Constituição: o direito à dignidade e à 
condição humana. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, v. 8, n. 8, 
p.125-131, dez. 2006. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-
08/RBDC-08-125-Eduardo_Bittar.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2015.   
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Programa de 
humanização no pré-natal e nascimento. Brasília: Ministério da Saúde. 2002. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf>.  
Acesso em: 30 set.2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Saúde. Portaria Nº 569, de 01 de julho de 
2000. Institui o programa de humanização no pré-natal e nascimento, no âmbito do 
sistema único de saúde. Diário Oficial da União. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
 
______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de janeiro de 2011. Institui no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. Brasília, DF, Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html>. 
Acesso em: 17 jun. 2015. 
 
______. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade: Painel de 
Monitoramento da Mortalidade Materna. 2015. Disponível em: 
<http://svs.aids.gov.br/dashboard/mortalidade/materna.show.mtw>. Acesso em: 22 abr. 
2015. 
 
______. Portal ODM. O Brasil e os ODM. Disponível em: 
<http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm>. Acesso em: 18 abr. 2015. 
 
______. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República Federativa 
de1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 
em: 21 abr. 2015. 
 
______. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 8.080, de 19 de janeiro de 1990. 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. Acesso em: 05 
mai. 2015. 
 
CAVALCANTI, Pauline Cristine da Silva et al. Um modelo lógico da Rede Cegonha. 
Physis, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p.1297-1316, dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/physis/v23n4/14.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2015. 
 
 



40 
 

CUNHA, Margarida de Aquino et al. Assistência pré-natal: competências essenciais 
desempenhadas por enfermeiros. Esc Anna Nery Rev Enf., Rio de Janeiro, v. 1, n. 13, 
p. 145-153, mar. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n1/v13n1a20>. 
Acesso em: 12 jun. 2015. 
 
CUNHA, Sabrina Furtado et al. Peregrinação no Anteparto em São Luís – Maranhão. 
Cogitare Enferm., Curitiba, v. 3, n. 15, p.441-447, set. 2010. Disponível em: 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/cogitare/article/view/18885>. Acesso em: 08 ago. 
2015. 
 
FERNANDES, Danielle de Carvalho; ALBUQUERQUE, Iara Maria Pinheiro de. Projeto 
“Nascer com Dignidade”. 2013. Disponível em: 
<http://www.premioinnovare.com.br/praticas/projeto-nascer-com-dignidade/>. Acesso 
em: 21 abr. 2015. 
 
GOMES, Dalila F. et al. Judicialização da saúde e a audiência pública convocada pelo 
Supremo Tribunal Federal em 2009: o que mudou de lá para cá?  Saúde Debate, Rio 

de Janeiro, v. 38, n. 100, p.139-156, mar. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n100/0103-1104-sdeb-38-100-0139.pdf>. Acesso 
em: 14 jun. 2015. 
 
MACEDO, Cláudia Patrícia Costa de et al. Análise de dados do Sistema de Informação 
de Mortalidade (SIM) e Comitê de Mortalidade Materna (CMM) no Rio Grande do Norte. 
Rev. Bras. Promoç. Saúde, Fortaleza, v. 25, n. 4, p.413-419, dez. 2012. 
 
MELO, Enirtes Caetano Prates et al. A peregrinação das gestantes no Município do Rio 
de Janeiro: perfil de óbitos e nascimentos. Rev. Esc. Enferm. USP., São Paulo, v. 41 
(Esp.), p.804-809, set. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41nspe/v41nspea10.pdf >. Acesso em: 09 ago. 2015. 
 
MORSE, Marcia Lait et al. Mortalidade materna no Brasil: o que mostra a produção 
científica nos últimos 30 anos? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p.623-
638, abr. 2011. 
 
MULHERES enfrentam peregrinação na hora do parto no Rio Grande do Norte. O 
Jornal de Hoje. 2013. Disponível em: <http://jornaldehoje.com.br/mulheres-enfrentam-
peregrinacao-na-hora-do-parto-no-rio-grande-do-norte/>. Acesso em: 07 ago. 2015. 
 
NAGAHAMA, Elizabeth Eriko Ishida; SANTIAGO, Silvia Maria. A institucionalização 
médica do parto no Brasil. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 03, n. 10, p.651-
657, set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n3/a21v10n3.pdf>. 
Acesso em: 07 jun. 2015. 
 
NASCIMENTO, Renata Mota do et al. Determinantes da mortalidade neonatal: estudo 
caso-controle em Fortaleza, Ceará, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 3, n. 

28, p.559-572, mar. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v28n3/16.pdf>. 
Acesso em: 09 ago. 2015. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Resolução Nº 302/2013-PGJ. Natal, RN. Ministério 

Público. Disponível em: 



41 
 

<http://www.mp.rn.gov.br/download/infojud/boletim/2013/Resolução/Resolução 302-
2013.pdf>. Acesso em: 14 out. 2015. 
 
______. Ministério Público. CAOP CIDADANIA lança Projeto “Nascer com 
Dignidade”. 2011. Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/3851-

3851-caop-cidadania-lanca-projeto-nascer-com-dignidade>. Acesso em: 14 out. 2015. 
 
______. Ministério Público. Lei Complementar nº 165, de 28 de abril de 1999. Regula 
a Divisão e a Organização Judiciárias do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, RN. 
Disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/servicos/legislacao/leis-
complementares/18-portal-legislacao-leis-complementares-1999/130-lc-no-165-de-28-
de-abril-de-1999/file.>. Acesso em: 27 set. 2015. 
 
______. Portal do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde (CONASEMS). 2011. 
Disponível em: <http://www.conasems.org.br/index.php/comunicacao/noticias/1564-
faltam-medicos-em-20-das-equipes-do-psf-no-rn-alerta-a-presidente-do-cosems>. 
Acesso em: 07 ago. 2015. 
 
SILVEIRA, Denise Silva da; SANTOS, Iná Silva dos; COSTA, Juvenal Soares Dias da. 
Atenção pré-natal na rede básica: uma avaliação da estrutura e do processo. 2001. 
Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/csp/v17n1/4068.pdf>. Acesso em: 08 ago. 
2015. 
 
SZWARCWALD, Celia Landmann et al. Estimação da razão de mortalidade materna no 
Brasil, 2008-2011. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p.571-583, ago. 

2014. Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-30-s1-
0071.pdf >. Acesso em: 13 ago. 2015. 
 
VASCONCELOS, Fernanda Gaspar Antonini; ZANIBONI, Marilu Ramos Gonçalves. 
Dificuldades do trabalho médico no PSF. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, 
p.494-504, out. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v16s1/a85v16s1.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2015. 
 
 
XIMENES NETO, Francisco Rosemiro Guimarães et al. Qualidade da atenção ao pré-
natal na Qualidade da atenção ao pré-natal na Estratégia Saúde da Família em Sobral, 
Ceará Estratégia Saúde da Família em Sobral, Ceará. Revista Brasileira de 
Enfermagem, Brasília, v. 5, n. 61, p.595-602, set. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n5/a11v61>. Acesso em: 25 jun. 2015. 
 
 
 
 

 

 

 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

ANEXO A – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SECRETARIA 
ESTADUAL DE SAÚDE E O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 

Termo de Cooperação Técnica PGJ-RN/SESAP Nº 025/2010-PGJ 

.Processo nº 1771/2010-PGJ 

.Protocolo nº 78T171-3/2010-PGJ/RN 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 025/2010-PGJ 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
PÚBLICA, NA FORMA AJUSTADA. 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, doravante 
denominada PGJ/RN, com sede à Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, nº 97, Candelária, 
Natal/RN, CEP 59.065-555, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.539.710/0001-04, neste ato representada 
pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DR. MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO, portador da 
cédula de identidade nº 823.895 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 704.077.704-53, residente e 
domiciliado em Natal/RN e a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA, órgão da 
Administração Estadual Direta, com sede à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 730, Centro, 
Natal/RN, CEP 59.025-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.241.754/0001-45, neste ato representado 
pelo SECRETÁRIO DE ESTADO SR. GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
123.537.604-49, residente e domiciliado em Natal/RN, doravante denominado SESAP, celebram o 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, em conformidade com as normas contidas na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a articulação, integração e o intercâmbio institucional entre 
os partícipes visando promover a implementação de um programa de cooperação técnica e 
administrativa, dotando as partes convenentes de melhores condições para o exercício das suas 
competências, funções e atribuições institucionais. Considerando que a meta do CAOP CIDADANIA está 
vinculada ao fortalecimento da atenção básica à saúde da mulher e saúde da criança, será vital a 
colaboração do partícipe na coleta de dados e demais informações para elaboração do material a ser 
encaminhado aos Promotores de Justiça. Ademais, o sistema de parceria entre as instituições 
proporcionará a oferta de pessoal técnico da SESAP, tanto na fase anterior ao lançamento da meta, 
quanto durante sua execução, possibilitando a realização de eventos que promovam a capacitação, 
aprimoramento, especialização e difusão do pensamento reflexivo entre os gestores, acerca de temas 
específicos relacionados à politica de saúde dirigida à sociedade potiguar. 

 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA COOPERAÇÃO TÉCNICA: 
 
2.1 – As partes convenentes, por meio de comunicações oficiais, poderão acordar quanto à realização 
de programas de intercâmbio de informações ou experiências administrativas no sentido de buscar o 
aperfeiçoamento e desenvolvimento de suas atribuições constitucionais e legais. 
 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA ÁREA DE ATUAÇÃO/COOPERAÇÃO 
 
3.1 – A fim de concretizar o objeto a que se refere a cláusula primeira, as partes signatárias do presente 
convênio, comprometem-se às incumbências comuns e específicas a cada Instituição, na forma descrita 
na cláusula quarta, podendo, no futuro, sob consenso mútuo, haver a implementação de novas ações 
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que corroborem com a execução do objeto deste termo, não previstas neste primeiro momento mas 
inseridas posteriormente mediante celebração de termo aditivo. 
 
 
 
4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: 
4.1 – Para executar o presente instrumento, os partícipes se comprometem a cumprir as seguintes 
diretrizes: 
 
4.1.1 – Das obrigações comuns dos partícipes: 
 
a) colaborar com a divulgação da existência deste acordo e orientar os interessados quanto aos meios 
disponíveis para obtenção de informações acerca dos eventos oferecidos; 
b) planejar, elaborar e executar eventos direcionados à capacitação, aprimoramento, especialização e/ou 
difusão do pensamento reflexivo entre os participantes, em conformidade com o objeto proposto neste 
instrumento; 
c) disponibilizar toda a estrutura ou recursos físicos e materiais disponíveis necessários à consecução do 
objeto tais como: profissionais, auditório, equipamentos, material impresso em geral entre outros; 
d) dirimir as dúvidas e resolver os casos omissos no tocante às atribuições específicas de cada partícipe; 
e) zelar pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no presente instrumento; 
f) fiscalizar o cumprimento do objeto deste instrumento, indicando prepostos com os quais serão 
estabelecidos todos os contatos durante a vigência deste termo. 
 
4.1.2 – Da SESAP:  
 
a) fornecer dados e demais informações necessárias na elaboração de material a ser encaminhado aos 
Promotores de Justiça com atuação na área da saúde pública; 
 
b) realizar, em sistema de parceria com a PGJ/RN, a execução de futuros eventos e/ou cursos que se 
coadunem com o objeto deste termo. 
4.1.3 – Da PGJ/RN: 
a) recepcionar o material encaminhado pela SESAP e coordenar os trabalhos junto às Promotorias de 
Justiça, mantendo consonância com as metas pré-estabelecidas no plano geral de atuação, buscando, 
destarte, a racionalização de recursos e cumprimento dos objetivos com maior eficiência; 
b) na hipótese de ser necessário a concretização de algum evento que enfoque o debate sobre assuntos 
que se coadunem com a temática contemplada no objeto deste acordo, comunicar à SESAP e/ou 
demais órgãos envolvidos sobre sua realização, informando local, data e horário; 
c) instituir como gestor deste termo o Coordenador do CAOP CIDADANIA com a obrigação de 
coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar sua execução. 
 
5 – CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
5.1 – Este instrumento não acarreta qualquer ônus financeiro aos partícipes, motivo pelo qual não se 
consigna dotação orçamentária. 
 
 
6 – CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:  
 
6.1 – O presente termo terá vigência no período de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua 
assinatura. 
 
 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MODIFICAÇÕES: 
 
7.1 – Este instrumento poderá ser modificado a qualquer tempo, inclusive para inclusão de novo 
partícipe, desde que com anuência de todos os signatários, por intermédio de termo aditivo. 
 
 
8 – CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO: 
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8.1 – Os partícipes poderão denunciar este instrumento, a qualquer tempo, mediante comunicação 
escrita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e formalização do respectivo termo de 
extinção, bem como rescindi-lo no caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas ou 
condições. 
 
 
9 – CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO: 
 
9.1 – O presente instrumento será publicado pela PGJ/RN no órgão oficial, o Diário Oficial do Estado, 
como condição para sua eficácia e validade, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/93, de 21/06/1993. 

. 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES: 
 

10.1 – Comunicações ou notificações inerentes a este acordo, realizadas entre os partícipes, far-se-ão 
por escrito. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer tolerância de um dos partícipes em relação ao outro só importará 
modificação dos termos deste acordo se expressamente formalizada, e aceita pelo outro partícipe. 

. 

.11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

 
11.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Natal para dirimir as dúvidas e litígios oriundos deste 
Instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, para que produza entre si os legítimos efeitos de direito, na presença das 
testemunhas que também o subscrevem. 

 
Natal/RN, 26 de maio de 2010. 

  
 
Testemunhas: 
 
1)____________________________________    
CPF: 
 
2)____________________________________ 
CPF:                                
 

 

 

 

 

MANOEL ONOFRE DE SOUZA NETO 

Procurador Geral de Justiça 

 GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA 

Secretário de Estado 
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ANEXO B - MINUTA DE PORTARIA PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

PORTARIA Nº ____/201_ 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO xxx, por seu representante em exercício na 

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de _________, com fundamento no artigo 129, 

inciso III, da Constituição Federal, no artigo 6o, inciso VII, da Lei Complementar Federal nº 75/1993, no 

artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, e nos artigos xxx da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 

xxx; 

 Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, e do artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal; 

 Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação; 

 Considerando que, dentre os oito “objetivos do milênio” estabelecidos no ano 2000 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), estão a REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL em pelo 

menos 15% até 2015 e a MELHORIA DA SAUDE DAS GESTANTES; 

 Considerando o objeto do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, 

lançado em 2004, e aprovado na Comissão Intergestores Tripartite e no Conselho Nacional de Saúde, 

visando à promoção da melhoria da atenção obstétrica e neonatal através da mobilização e da 

participação de gestores das esferas Federal, Estadual e Municipal e da sociedade civil organizada; 

 Considerando que o Pacto pela Saúde, aprovado pela Portaria MS-GM nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006, tem entre as prioridades e objetivos, estabelecidos na Portaria 2.669/2009, previstos 

em seu componente “Pacto pela Vida”, a redução da mortalidade infantil e materna; 

 Considerando que, em março de 2009, os Governadores dos Estados do Nordeste e da 

Amazônia Legal, visando garantir o cumprimento dos objetivos do milênio estabelecidos pela ONU, 

firmaram um compromisso para acelerar a redução das desigualdades nessas duas regiões, tendo 

pactuado, para tanto, quatro metas, dentre as quais estão a redução da mortalidade infantil (crianças 

menores de um ano de idade) em, no mínimo, 5% ao ano, especialmente o componente neonatal (até 27 

dias de nascido), nos anos de 2009 e 2010; 

 Considerando que aproximadamente 70% das mortes de recém-nascidos e 80% das mortes 

maternas ocorrem por CAUSAS EVITÁVEIS, em sua maioria relacionadas à falta de atenção adequada 

à mulher durante a gestação, no parto e também ao feto e ao bebê; 

 Considerando que o Ministério da Saúde, lançou em junho de 2011, a Rede Cegonha, através 

da Portaria MS-GM 1.459, de 24.06.2011, que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada, à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito 

ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, estabelecendo, em seu artigo 

3º os seguintes objetivos: I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e 
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à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento 

da criança de zero aos vinte e quatro meses; II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 

para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e III - reduzir a mortalidade materna e 

infantil com ênfase no componente neonatal. 

 Considerando que os óbitos maternos, os óbitos de mulheres em idade fértil, e os óbitos infantis 

e fetais são considerados eventos de investigação obrigatória, nos termos da Portaria MS 1.119/2008 e 

da Portaria MS 72/2010, com o objetivo de levantar fatores determinantes, suas possíveis causas, assim 

como subsidiar a adoção de medidas que possam evitar a sua reincidência, cabendo aos municípios 

proceder à busca ativa, à notificação e à investigação desses óbitos, na forma da Portaria MS nº 

1.172/2004 e da Portaria MS nº 1.119/2008, e ainda realizar a vigilância permanente dos nascimentos e 

óbitos, gerindo e alimentando o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), observados os fluxos estabelecidos na Portaria SVS/MS 

116/2009, o que não vem sendo feito de forma satisfatória em grande parte do Estado; 

 Considerando que a descentralização é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (artigo 

198, caput, inciso I, da Constituição Federal), competindo à direção municipal do SUS o planejamento, a 

organização, o controle, a avaliação, a gestão e a execução dos serviços públicos de saúde, nos termos 

do artigo 18, inciso I, da Lei nº 8.080/90; 

  Considerando que a legislação estruturante do SUS disciplina parâmetros para a 

atenção ao pré-natal, parto e período puerperal e para a atenção ao recém-nascido, que não vem sendo 

adequadamente observados, notadamente pelas direções municipais do sistema; 

  Considerando a necessidade de o Ministério Público conhecer a realidade dessa 

atenção nos municípios do Estado xxxxxxxxx, e buscar, através dos instrumentos jurídico-legais 

disponíveis, promover a adequação dessa realidade aos parâmetros estabelecidos na legislação 

pertinente e o cumprimento do disposto nos planos operativos editados pelos Entes federativos (Estado 

e Municípios); 

  RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, de registro cronológico nº 

____/201_, com o objetivo de apurar a realidade da atenção pré-natal, obstétrica, puerperal e neonatal 

no âmbito do Município _______ e colher elementos para a promoção das medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis e necessárias, visando ao cumprimento da legislação pertinente e das metas e 

ações estabelecidas no Plano Operativo Estadual para a Redução da Mortalidade Infantil e na estratégia 

denominada “Rede Cegonha”, determinando, para tanto, as seguintes diligências iniciais: 

a) a autuação e registro desta Portaria no livro de registro de inquérito civil desta Promotoria de Justiça; 

b) expedição de Ofício ao Exmo(a). Sr(a). Secretário Municipal de Saúde de ____, requisitando que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a esta Promotoria de Justiça: 

b.1) quais as unidades de saúde que realizam atenção pré-natal e puerperal no município, indicando os 

endereços dessas unidades, nomes dos profissionais de saúde que nelas se encontram lotados, cargos 

por eles exercidos, natureza do vínculo funcional e forma de admissão dos mesmos, apresentando ainda 

a escala (dias e horários) de trabalho desses profissionais; 
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b.2) se o município realiza atenção ao pré-natal de alto risco e, em caso negativo, para onde este serviço 

está referenciado e de que forma é garantido o vínculo e o acesso da gestante à unidade de referência 

para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar especializado; 

b.3) qual o suporte/estrutura de que dispõe o Município para a realização dos exames laboratoriais 

obrigatórios no pré-natal (ABO-Rh; dosagem de hemoglobina e hematócrito; glicemia de jejum; VDRL; 

urina tipo 1; urocultura; testagem anti-HIV; sorologia para hepatite B; sorologia para toxoplasmose) e 

para a realização dos exames de imagem (ultrassonografia), da triagem neonatal (teste do pezinho), do 

teste do reflexo vermelho (teste do olhinho) e do exame de emissões otoacústicas evocadas (teste da 

orelhinha); 

b.4) se o município dispõe de serviços de atenção obstétrica e neonatal, se dispõe de leitos de UTI e UCI 

neonatal (indicando quantitativos e se estão efetivamente funcionando), esclarecendo se realiza parto 

normal, cirúrgico, de baixo e/ou alto risco, ou, se for o caso, para quais municípios esses partos estão 

referenciados, e de que forma é garantido à gestante o transporte seguro à unidade de referência para 

atendimento ambulatorial e/ou hospitalar especializado; 

b.5) de que forma é garantido o direito da gestante ao conhecimento e vinculação à maternidade onde 

receberá assistência no âmbito do SUS e à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato, nos termos das Leis nºs 11.108/2005 e 11.634/2007; 

b.6) caso disponha de serviços de atenção obstétrica e neonatal, informar os  nomes dos profissionais 

de saúde que se encontram lotados nos estabelecimentos de saúde em que tal serviço é prestado 

(obstetras, neonatologistas, anestesiologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc.), cargos por 

eles exercidos, natureza do vínculo funcional e forma de admissão dos mesmos, apresentando ainda a 

escala (dias e horários) de trabalho desses profissionais; 

b.7) quem são os profissionais responsáveis, no âmbito do município, pelo cadastramento e alimentação 

dos sistemas SISPRENATAL, SIM e SINASC e SISPART, bem como pela vigilância e investigação dos 

óbitos maternos, dos óbitos de mulheres em idade fértil e dos óbitos infantil e fetal; 

b.8) se o município possui Comitês de Mortalidade Materna e Infantil instituídos e se estão em efetivo 

funcionamento, devendo, em caso positivo, encaminhar cópias dos atos que os instituíram e que 

designaram seus membros e informar as datas, horários e locais das reuniões ordinárias; 

b.9) se o município já captou recursos federais provenientes da estratégia denominada “Rede Cegonha” 

e/ou que providências vem sendo adotadas neste sentido; 

b.10) outras requisições necessárias, em função da realidade local;    

c) expedição de Recomendação ao Prefeito Municipal de ao Secretário Municipal de Saúde de _____; 

d) expedição de ofício ao Conselho Municipal de Saúde de ______, encaminhando cópia do Plano 

Operativo Estadual (e Municipal, onde houver) para a Redução da Mortalidade Infantil, para 

conhecimento e acompanhamento, SOLICITANDO ainda que promova a necessária fiscalização e 

acompanhamento da qualidade dos serviços de atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao recém-

nascido, no âmbito do município de xxx, bem como que fiscalize a captação e aplicação dos recursos 

federais provenientes da Rede Cegonha, noticiando ao Ministério Público as irregularidades e 

fragilidades porventura encontradas; 
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e) solicitação à Central de Perícias do Ministério Público (ou requisição ao órgão da vigilância sanitária), 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize inspeção nos serviços de atenção obstétrica e neonatal 

existentes no município de ____ (este item só se aplica aos municípios onde existam maternidades ou 

estabelecimentos de saúde onde sejam realizados partos), com a finalidade de verificar a sua 

adequação aos parâmetros estabelecidos na RDC 36/2008 da ANVISA (Regulamento Técnico para 

Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal) e nas demais normas sanitárias 

aplicáveis, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça relatório pormenorizado contendo a 

descrição das irregularidades porventura constatadas e das medidas adotadas no exercício do poder de 

polícia sanitário;  

f) a comunicação da instauração deste Inquérito Civil ao Centro de Apoio Operacional xxxxxxxxxxxx; 

g) a publicação da presente portaria no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos deste Órgão 

Ministerial. 

  Cumpra-se.   

 

 

_________/RN, ___ de ________ de 201_. 

Promotor (a) de Justiça 
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ANEXO C - MINUTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

RECOMENDAÇÃO Nº ____/201_ 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO XX, por seu representante em exercício na 

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de _________, com fundamento no 

artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, no artigo 6o, inciso XX, da Lei Complementar 

Federal nº 75/1993, no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, e nos artigos 

xxx da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado xxx; 

 Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma dos artigos 127 e 129, da Constituição 

Federal; 

 Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

 Considerando que o Ministério da Saúde, lançou em junho de 2011, a Rede Cegonha, 

através da Portaria MS-GM n.1.459, de 24.06.2011, que visa assegurar à mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada, à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem 

como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis, estabelecendo, em seu artigo 3º os seguintes objetivos: I - fomentar a 

implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco 

na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero 

aos vinte e quatro meses; II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que 

esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e III - reduzir a mortalidade materna e 

infantil com ênfase no componente neonatal; 

 Considerando que a garantia das parturientes à presença de acompanhante durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 

está insculpida na Lei n.11.108/2005, diploma este regulamentado pela Portaria MS 

n.2.418/2005, a qual, além de autorizar ao prestador de serviços a cobrança, de acordo com as 

tabelas do SUS, das despesas previstas com acompanhante no trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, mediante Autorização de Internação Hospitalar - AIH, ainda determinou que os 

hospitais públicos e conveniados com o SUS tinham prazo de 6 (seis) meses, a partir da sua 

edição, para tomar as providências necessárias ao atendimento das previsões nela contidas; 
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 Considerando que a Lei n.11.634/2007 preconiza em seu artigo 1º que “Toda gestante 

assistida pelo Sistema Único de Saúde - SUS tem direito ao conhecimento e à vinculação 

prévia à: I - maternidade na qual será realizado seu parto; II - maternidade na qual ela será 

atendida nos casos de intercorrência pré-natal”, estabelecendo ainda que essa vinculação é de 

responsabilidade do Sistema Único de Saúde e dar-se-á no ato da inscrição da gestante no 

programa de assistência pré-natal (§ 1º); 

 Considerando que a atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao recém-nascido 

deve obedecer as diretrizes estabelecidas na Portaria MS-GM 1.459/2011 (Rede Cegonha), e 

nos demais diplomas legais e infralegais aplicáveis, cabendo aos Estados e aos Municípios 

dispor de uma rede de serviços organizada para realizar essa atenção, com mecanismos 

estabelecidos de referência e contra-referência; 

 Considerando que a Lei Federal nº 8.069/90 (artigo 10), a Lei Complementar Estadual 

nº 398/2009, a Lei Estadual nº 8.863/2006 e a Lei Federal nº 12.303/2010 determinam a 

obrigatoriedade de realização, nos primeiros dias de vida, dos exames denominados triagem 

neonatal (teste do pezinho), teste do reflexo vermelho (teste do olhinho) e triagem auditiva 

neonatal ou emissões otoacústicas evocadas (teste da orelhinha), fundamentais para o 

diagnóstico precoce de diversas doenças; 

 Considerando que, dentre os oito “objetivos do milênio” estabelecidos no ano 2000 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), estão a REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL em 

pelo menos 15% até 2015 e a MELHORIA DA SAUDE DAS GESTANTES; 

 Considerando o objeto do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal, lançado em 2004, e aprovado na Comissão Intergestores Tripartite e no Conselho 

Nacional de Saúde, visando à promoção da melhoria da atenção obstétrica e neonatal através 

da mobilização e da participação de gestores das esferas Federal, Estadual e Municipal e da 

sociedade civil organizada; 

 Considerando que o Pacto pela Saúde, aprovado pela Portaria MS-GM nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006, tem entre as prioridades e objetivos, estabelecidos na Portaria 2.669, de 

03.nov.2009, previstos em seu componente “Pacto pela Vida”, a redução da mortalidade infantil 

e materna; 

 Considerando que, em março de 2009, os Governadores dos Estados do Nordeste e da 

Amazônia Legal, visando garantir o cumprimento dos objetivos do milênio estabelecidos pela 

ONU, firmaram um compromisso para acelerar a redução das desigualdades nessas duas 

regiões, tendo pactuado, para tanto, quatro metas, dentre as quais estão a redução da 

mortalidade infantil (crianças menores de um ano de idade) em, no mínimo, 5% ao ano, 

especialmente o componente neonatal (até 27 dias de nascido), nos anos de 2009 e 2010; 
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 Considerando que aproximadamente 70% das mortes de recém-nascidos e 80% das 

mortes maternas decorrem de CAUSAS EVITÁVEIS, em sua maioria relacionadas à falta de 

atenção adequada à mulher durante a gestação, no parto e também ao feto e ao bebê; 

 Considerando que os óbitos maternos, os óbitos de mulheres em idade fértil, e os óbitos 

infantis e fetais são considerados eventos de investigação obrigatória, nos termos da Portaria 

MS 1.119/2008 e da Portaria MS 72/2010, com o objetivo de levantar fatores determinantes, 

suas possíveis causas, assim como subsidiar a adoção de medidas que possam evitar a sua 

reincidência, cabendo aos municípios proceder à busca ativa, à notificação e à investigação 

desses óbitos, na forma da Portaria MS nº 1.172/2004 e da Portaria MS nº 1.119/2008, e ainda 

realizar a vigilância permanente dos nascimentos e óbitos, gerindo e alimentando o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(SINASC), observados os fluxos estabelecidos na Portaria SVS/MS 116/2009, o que não vem 

sendo feito de forma satisfatória em grande parte do Estado; 

 Considerando que a descentralização é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(artigo 198, caput, inciso I, da Constituição Federal), competindo à direção municipal do SUS o 

planejamento, a organização, o controle, a avaliação, a gestão e a execução dos serviços 

públicos de saúde, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 8.080/90; 

 Considerando que a legislação estruturante do SUS disciplina parâmetros para a 

atenção ao pré-natal, parto e período puerperal e para a atenção ao recém-nascido, que não 

vem sendo adequadamente observados, notadamente pelas direções municipais do sistema; 

 RESOLVE RECOMENDAR a(o) Prefeito(a) Municipal e a(o) Secretário(a) Municipal de 

Saúde de xxxxx que: 

 a) Estruturem a rede de serviços de saúde do município para cadastramento e 

alimentação periódica dos sistemas de informação, SISPRENATAL, SISPART, SIM e SINASC 

e prestar, diretamente e/ou mediante mecanismos estabelecidos de referência e contra-

referência, a atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao recém-nascido, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas na Portaria GM-MS 1.459/2011 (Rede Cegonha), e demais 

diplomas legais e infralegais aplicáveis, observando rigorosamente, dentre outras exigências, o 

seguinte: 

 a.1) Na atenção ao pré-natal: 

- Captação precoce das gestantes, com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 

dias de gestação, procedendo-se ao necessário cadastramento e alimentação regular do 

SISPRENATAL (sistema de acompanhamento do programa de humanização no pré-natal e 

nascimento) e SISPART, devendo os agentes comunitários de saúde e as equipes de saúde da 

família, para tanto, realizar busca ativa permanente dessa população gestante; 
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- Realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no 

primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação; - 

Estímulo ao parto normal e resgate do parto como ato fisiológico; 

- Oferta dos exames laboratoriais obrigatórios, cujos resultados devem ser disponibilizados em 

tempo hábil para permitir a adoção eficaz dos procedimentos/tratamentos necessários: Teste 

rápido de gravidez; ABO-Rh (na primeira consulta); Dosagem de Hemoglobina e Hematócrito 

(um exame na primeira consulta e outro próximo à 30ª semana de gestação); Glicemia de 

Jejum (um exame na primeira consulta e outro próximo à 30ª semana de gestação); Teste de 

Tolerância à Glicose (caso necessário); VDRL (um exame na primeira consulta e outro próximo 

à 30ª semana de gestação); Urina tipo 1; Urocultura (se necessário); Testagem anti-HIV (um 

exame na primeira consulta, sem prejuízo da testagem rápida no momento do parto); Sorologia 

para hepatite B (próximo à 30ª semana de gestação); Sorologia para toxoplasmose (na 

primeira consulta); Proteinúria (teste rápido); teste indireto de antiglobulina humana (TIA) para 

gestantes que apresentarem RH negativo; 

- Oferta de Ultrassonografias obstétricas para 100% das gestantes; 

- Oferta de exames adicionais para gestantes de alto-risco: contagem de plaquetas; dosagem 

de proteínas (urina 24h); dosagens de ureia, creatinina e ácido úrico; eletrocardiograma; 

ultrassom obstétrico com Doppler; Cardiotocografia ante-parto; 

- Oferta de imunização antitetânica, com aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose 

imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já 

imunizadas; 

- Classificação de risco gestacional, na primeira consulta e nas subsequentes, diagnosticando 

precocemente a gestante de risco, proporcionando a ela o encaminhamento adequado por 

meio do sistema de referência e contra-referência, e garantindo vínculo e acesso à unidade de 

referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar especializado; 

- Registro de todas as consultas, exames e procedimentos realizados em prontuário, no cartão 

da gestante e no SISPRENATAL; 

- Garantia de recursos humanos, físicos, materiais e técnicos para acompanhamento da 

gestante, segundo os princípios e diretrizes da política nacional de atenção integral à saúde da 

mulher, no seu contexto familiar e social, com estruturação das unidades de saúde que 

realizam a atenção ao pré-natal, dotando-as de área física adequada para atendimento à 

gestante e familiares, com boas condições de higiene, ventilação e privacidade, equipamentos 

e instrumentais necessários para o desenvolvimento das ações da atenção pré-natal e 

mantendo-as permanentemente abastecidas com os medicamentos essenciais (antiácidos, 
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antieméticos, sulfato ferroso, ácido fólico, dimeticona, supositório de glicerina, hioscina, 

analgésicos, antibióticos, anti-hipertensivos, anticonvulsivantes e cremes vaginais); 

- Estrita e rigorosa observância da garantia do direito da gestante ao conhecimento e à 

vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do SUS, nos termos da Lei nº 

11.634/2007, pondo fim, de forma definitiva, à desumana e até o momento recorrente 

peregrinação de mulheres pelos serviços de saúde em busca de assistência, devendo a 

direção municipal do SUS, caso a unidade de saúde não seja adequada para o tipo de 

atendimento necessário, responsabilizar-se pela assistência à gestante até que seja garantido 

o transporte seguro e a transferência para outra unidade de maior complexidade; 

 a.2) Na atenção ao parto: 

- Estrita e rigorosa observância da garantia do direito da gestante a presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, nos termos da Lei nº 

11.108/2005, da Portaria MS 2.418/2005, e do item 9.1 da RDC n. 36/2008 da ANVISA; 

- Adequação dos serviços de atenção obstétrica e neonatal sob gestão municipal aos 

parâmetros estabelecidos RDC n. 36/2008 da ANVISA (Regulamento Técnico dos Serviços de 

Atenção Obstétrica e Neonatal), destacando-se que o artigo 4º da referida norma fixou o prazo 

de 180 dias para que todos os serviços em funcionamento, por ela abrangidos, se adequassem 

ao preconizado naquele Regulamento; 

- Garantia dos medicamentos essenciais para o atendimento das situações normais e das 

principais intercorrências do parto, dentre os quais se destacam: A) sulfato de magnésio; B) 

corticoide; C) surfactante pulmonar; D) hidralazina; E) metildopa; F) nifedipina; G) vitamina K; 

- Garantia de realização, no momento do parto, das testagens rápidas de HIV e VDRL 

(essenciais para se evitar a transmissão vertical do HIV e da sífilis); e de administração da 

imunoglobulina anti-Rh às mulheres isoimunizadas (mãe com fator Rh negativo e feto com fator 

Rh positivo); 

- Transferência da gestante e/ou do neonato em transporte adequado, mediante vaga 

assegurada em outra unidade, quando necessário; 

a.3) Na atenção ao recém nascido: 

- Presença obrigatória de pediatra ou de outro profissional capacitado em reanimação neonatal 

na sala de parto; 

- Oferta, nos prazos preconizados nos protocolos do SUS, do Teste do pezinho (triagem 

neonatal), do Teste do olhinho (teste do reflexo vermelho) e do Teste da orelhinha (triagem 

auditiva neonatal ou emissões otoacústicas evocadas), nos termos da Lei nº 8.069/90 (artigo 
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10), da Lei Complementar Estadual nº 398/2009, da Lei Estadual nº 8.863/2006 e da Lei 

Federal nº 12.303/2010; 

- Estímulo à amamentação e garantia do seu início na sala de parto, bem como de alojamento 

conjunto para a mãe e o recém nascido saudável desde o nascimento, favorecendo o vínculo 

mãe / bebê; 

- Garantia da presença de acompanhante ao recém nascido, quando este necessitar de 

internação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 8.069/90; 

- Garantia de acesso a todos os níveis de assistência, incluindo UCI e UTI neonatal, quando o 

recém nascido necessitar; 

- Garantia de transporte adequado ao recém nascido quando necessário; 

- Garantia, ao recém nascido, da primeira dose da vacina contra a hepatite B nas primeiras 12 

horas de vida (e duas doses posteriores, nos prazos próprios), da vacina BCG ainda na 

maternidade, da imunoglobulina anti-hepatite B aos recém nascidos filhos de mães HbsAg 

positivas, e da quimioprofilaxia imediatamente após o nascimento e durante as seis primeiras 

semanas de vida (42 dias) aos recém-nascidos de mãe soropositivas, sem prejuízo dos demais 

esquemas vacinais, nos prazos próprios (poliomielite, tétano, coqueluche, difteria, tetravalente 

e tríplice viral).  

- Garantia da abertura e do preenchimento da Caderneta de Saúde ou Cartão da Criança e de 

entrega da Declaração de Nascido Vivo, na maternidade; 

a.4) Na atenção ao puerpério: 

- Atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto (VISITA DOMICI-

LIAR), com realização das ações da “Primeira Semana de Saúde Integral” e realização da 

consulta puerperal (entre a 30ª e 42ª semanas pós-parto), devendo os agentes comunitários de 

saúde e as equipes de saúde da família proceder a permanente busca ativa para identificar as 

mulheres que não fizeram a consulta puerperal. 

b) Designem profissional /equipe para ficar responsável/incumbida, no âmbito do município, 

pelo cadastramento e alimentação dos sistemas SISPRENATAL, SIM, SINASC e SISPART, 

bem como pela vigilância e investigação dos óbitos maternos, dos óbitos de mulheres em idade 

fértil e dos óbitos infantil e fetal; 

c) outras recomendações necessárias, em função da realidade local;  

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que as autoridades destinatárias informem a esta 

Promotoria de Justiça quais as providências tomadas em cumprimento à presente 

recomendação, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. 
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 Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de 

Justiça, remetendo-se também cópia da mesma ao Centro de Apoio Operacional xxxxxxxxxx. 

   

  _________/RN, ___ de ________ de 201_. 

 

 

 

Promotor(a) de Justiça 
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ANEXO D - MINUTA DE OFÍCIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Ofício nº ____/201_      (Local), xx de xxx de 201_. 

 

A(o) Ilustríssimo(a) Senhor(a) 

XXXXXXXXXX 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de xxxxxxxxxxx 

Assunto: Solicita atuação do controle social na fiscalização e acompanhamento da qualidade 

da atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao recém-nascido, no âmbito do município de 

xxx 

Senhor(a) Presidente, 

A redução da mortalidade infantil e a melhoria da saúde das gestantes constituem dois 

dos oito objetivos do milênio estabelecidos no ano 2000 pela ONU, que preconiza uma redução 

da mortalidade em 15% até 2015. Por outro lado, a redução da mortalidade infantil e materna 

está entre as prioridades e objetivos do Pacto pela Saúde de 2006 (precisamente do seu 

componente “Pacto pela Vida”), consistindo ainda em objeto do Pacto pela Redução das 

Desigualdades, celebrado pelos governadores do Nordeste e Amazônia Legal em 2009 (os 

quais se comprometeram a reduzir os índices em 5% em 2009 e 5% em 2010). 

 Apesar de se observar, no âmbito nacional, uma progressiva redução das taxas de 

mortalidade materna e infantil nos últimos anos, os números que se apresentam ainda não são 

aceitáveis, considerando-se que aproximadamente 70% dos óbitos de recém-nascidos e 80% 

dos óbitos maternos ocorrem por CAUSAS EVITÁVEIS, em sua maioria relacionadas à falta de 

atenção adequada à mulher durante a gestação, no parto e também ao feto e ao bebê. 

 No período de xxx a xxx, xx crianças menores de um ano de idade morreram no Estado 

xxx. Levando-se em conta que aproximadamente 70% dos óbitos decorrem de causas 

evitáveis, que poderiam ser afastadas com ações de atenção básica, é possível concluir que 

mais de xxxx crianças poderiam não ter morrido. 

A razão de mortalidade materna no Estado xxxx encontra-se no patamar de xxxx, índice 

que está muito acima da taxa recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

países em desenvolvimento, que é de 20 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. 

 A legislação estruturante do SUS disciplina parâmetros para a atenção na gestação e 

períodos perinatal e neonatal que não vem sendo adequadamente observados, notadamente 

pelas direções municipais do sistema. 
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 Em face desse panorama, o Estado xxx e o Município xxx editaram, em 200x, Planos 

Operativos para a redução da mortalidade infantil, cujo cumprimento precisa ser 

adequadamente acompanhado pelo controle social, visando ao cumprimento da legislação 

aplicável e à melhoria dessa rede de atenção e, como consequência, à redução dos índices de 

morbimortalidade materna e neonatal. 

 Assim, encaminho a esse Conselho Municipal cópia do Plano Operativo Estadual e do 

Plano Operativo Municipal para a redução da mortalidade infantil, para conhecimento e 

acompanhamento, SOLICITANDO ainda que promova a necessária fiscalização e 

acompanhamento da qualidade dos serviços de atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e 

ao recém-nascido, no âmbito do município de xxx, noticiando ao Ministério Público as 

irregularidades e fragilidades porventura encontradas. 

 

Respeitosamente, 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Promotor(a) de Justiça 
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ANEXO E - MINUTA DE CHECK LIST PARA VISITA A ESTABELECIMENTO DE 
SAÚDE (ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PRÉ-NATAL). 

 
 

       

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO MINISTERIAL – SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

Estabelecimento de Saúde:  

Endereço:  

Telefone:  

Diretor/coord.:  

Responsável Técnico:  

Horário de funcionamento:  

Nº de famílias atendidas/mês:  Qtde. média de 
atendimentos/dia: 

 

Atendimento: 
(  ) atendimento ambulatorial  (  ) internação (  ) exames básicos  
( ) exames especializados   (   ) outros: 

Número de Profissionais:                Médicos:                     Enfermeiros:               

Téc/aux. Enfermagem:                    Psicólogos:                 Assist. sociais: 

Farmacêuticos:                                 Outros: 

Escala dos profissionais (dias e horários de atendimento dos profissionais lotados no estabelecimento): verificar se a escala está em 
local visível do estabelecimento e solicitar cópia da escala para anexar ao presente formulário 

 
PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

QUESITO RESPOSTA 
Legenda S = SIM  N = NÃO 

OBSERVAÇÕES 

Agentes Comunitários - PACS     
Quantidade de ACS: 

 

Estratégia Saúde da Família - ESF     
Quantidade de equipes: 

 

Saúde da Mulher      

Controle das DSTs/AIDS      

Distribuição de Preservativos      

Ações Educativas      

Prevenção de Câncer do Colo do Útero e de Mama      

Atenção ao pré-natal, parto e nascimento      

Planejamento Familiar     
 

Programa de incentivo ao aleitamento materno     
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Obs. Complem.: 

 

 

SERVIÇOS OFERTADOS NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

QUESITO RESPOSTA 
Legenda S = SIM  N = NÃO 

OBSERVAÇÃO 

Consultas Médicas      

Acompanhamento do pré-natal de baixo risco (checar se é 
feito apenas por enfermeiro/a ou alternadamente por 
médico/a) 

     

Acompanhamento do pré-natal de alto risco (feito 
exclusivamente por médico? Se a unidade não faz, 
referencia para onde?) 

     

Gestantes realizam mínimo de seis consultas de pré-natal?      

Equipe multiprofissional      

Cadastramento de gestantes no SISPRENATAL      

Mapa de registro diário (ficha perinatal)      

Registro em prontuário e cartão da gestante      

Registro no cartão da criança/bebê      

Avaliação do estado nutricional da gestante      

Avaliação do estado nutricional do recém-nascido      

Atividades educativas do pré-natal      

Imunização (gestante): 
a Antitetânica 
a) Imunoglobulina Anti Rh 

     

Imunização (criança): 
1. Anti-hepatite (2ª dose) 
2. Anti-hepatite (3ª dose) 
3. Demais vacinas (poliomielite; difteria; tétano; 

coqueluche; tetravalente; tríplice viral) 

     

Exames Laboratoriais do pré-natal: 
1. ABO-Rh 
2. Dosagem de hemoglobina (Hb) e Hematócrito (HT) 
3. Glicemia em jejum 
4. VDRL (Sorologia para sífilis) 
5. Urina – tipo 1 
6. Urocultura 
7. Testagem anti-HIV 
8. Sorologia para Hepatite B 
9. Sorologia para toxoplasmose 

     

Exames de imagem (ultrassonografia) – se não faz, 
encaminha para onde? 

     

Coleta – Teste do Pezinho (triagem neonatal)      

Teste do olhinho (reflexo vermelho)      

Emissões otoacústicas evocadas (teste da orelhinha)      

Visita Domiciliar (pós-parto)  
“Primeira Semana de Saúde Integral” 
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Realização de consulta puerperal      

Busca ativa das grávidas no 1º trimestre para início do pré-
natal 

     

Busca ativa de mulheres para a consulta puerperal      

Busca ativa de crianças p/ o calendário de 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

     

Retirada de Pontos      

Adm./Dispensação de Medicamentos essenciais à  
gestante:   
1. Antiácidos 
2. Antieméticos 
3. Sulfato ferroso 
4. Ácido fólico 
5. Dimeticona 
6. Supositório de glicerina 
7. Hioscina 
8. Analgésicos 
9. Antibióticos 
10. Anti-hipertensivos 
11. Anticonvulsivantes 
12. Cremes vaginais 

     

*Obs. Complem.: 

 

ROTINA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

QUESITO RESPOSTA (S OU N) OBSERVAÇÃO 

Há reclamações quanto à marcação de consultas?     

Tempo médio entre a procura da paciente 
e a efetiva realização da consulta: 

Há reclamações quanto à marcação de exames?     

Tempo médio entre a procura da paciente, 
a realização do exame e a 

entrega do resultado: 

Há referenciamento dos serviços de atenção ao pré-natal 
que não são prestados no estabelecimento?   

    

 

As gestantes tem garantido o direito ao conhecimento e à 
vinculação à maternidadeonde receberão assistênciano 
âmbito do SUS? De que forma? 

    

 

*Obs. Complem.: 

 

 

EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS BÁSICOS DISPONÍVEIS 

 
QUESITO 

 
RESPOSTA 

 

OBSERVAÇÃO 
(quantidade, estado de conservação, 

condição de funcionamento, etc.) 

Termômetro      

Tensiômetro      
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Balança      

Estetoscópio clínico      

Estetoscópio de Pinar ou Sonar (p/ ausculta do bebê)      

Mesas e cadeiras (para entrevista)      

Foco de luz nos consultórios      

Mesa de exame ginecológico      

Fita métrica flexível e inelástica      

Pinças de Cheron      

Gestograma ou disco obstétrico (p/ calcular a idade 
gestacional) 

     

Disco para IMC      

Autoclave/estufa      

Espéculos      

Material para coleta de exame colpocitológico      

Material Educativo      

Televisão (para atividades educativas)      

Videocassete/DVD (idem)      

Computadores     
 

Impressoras     
 

Material de expediente     
 

ESTRUTURA FÍSICA E DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO 

Sala de Espera dos Usuários     
 

Sala da direção     
 

Consultórios médicos     
 

Consultórios ginecológicos/ obstétricos     
 

Sala de preparo dos pacientes     
 

Farmácia     
 

Sala de imunização     
 

Sala de curativos     
 

Sala de enfermagem     
 

Sala dos ACS     
 

Copa     
 

Almoxarifado     
 

Banheiros usuários (M/F)     
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Banheiros servidores (M/F)     
 

Organização administrativa     
 

Normas e rotinas técnicas de limpeza     
 

Central de esterilização de materiais     
 

Lavatórios     
 

Saneantes     
 

Higienização dos ambientes     
 

Descarte do lixo comum / contaminado     
 

Acondicionamento do lixo comum / contaminado     
 

Vazamentos e outras avarias     
 

Adequação do piso     
 

Acessibilidade à pessoa com deficiência     
 

DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS E MATERIAIS (descrever eventuais carências de equipamentos técnicos e de materiais): 
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS 
(descrever eventuais carências na 
estrutura física do estabelecimento): 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIAS DE PESSOAL 
(descrever eventuais carências de 
recursos humanos): 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS, VACINAS E 
OUTROS INSUMOS EM FALTA: 

 

 

 

 

 

PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
(descrever eventuais medidas 
administrativas que estejam sendo 
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tomadas para solucionar os 
problemas anteriormente 
relacionados): 

 

 

 

*OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO F – INFORMATIVO “NOTÍCIA DE FATO” SOBRE O PROJETO “NASCER 

COM DIGNIDADE”. 
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