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No dia 01 de novembro, reunião na FIOCRUZ em Brasília criou o Comitê Nacional de
especialistas de apoio a REDE CEGONHA, seguindo as portarias do Ministério de Saúde. O
Coordenador da Unidade Técnica de Suade da Mulher, Homem, Gênero e Raça, Rodolfo
Gomez Ponce de Leon, foi convidado a integrar o prestigioso comitê.

A reunião foi aberta pelo Diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Dário
Frederico

Pasche, pela Coordenadora Geral da Área Técnica de Saúde da Mulher, – Esther Vilela,
junto a Sonia Lansky - Área Técnica de Saúde da Mulher e contou com a presença de 26
especialistas entre eles o Presidente da FEBRASGO, representantes da Sociedade de
Pediatria, de Enfermeiras Obstétricas de Brasil, pesquisadores e muitos outros destacados
profissionais.

Foram discutidas as estratégias para acelerar a mudança de modelo de atenção ao parto e
nascimento – contribuição dos especialistas, material informativo dirigido à população geral,
material educativo para profissionais e gestores de saúde, materiais técnicos para apoio à

implementação da Rede: Manual de Implementação da Rede Cegonha e Material técnico
atualizado sobre boas práticas em atenção obstétrica e neonatal como também os materiais
para divulgação social dos benefícios do parto normal e direitos da mulher e do bebê às boas
práticas no parto e nascimento entre outras.

Para mas informação consultar portarias:

1/2

OPAS/OMS no Brasil integra o Comitê de Especialistas da Rede Cegonha
Última atualização Qua, 09 de Novembro de 2011 07:47

- Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que institui a Rede Cegonha, acessível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
- Portaria Nº 650, de 05 de outubro de 2011, que dispõe sobre Planos de Ação regional e
municipal da Rede Cegonha, acessível em
http://brasilsus.com.br/legislacoes/sas/1099
33-650.html
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