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SSRA Saúde Sexual e Reprodutiva do Adolescente
BEmONC Cuidados Obstétricos e Neonatais de Emergência Básica
CMA Conselheira Nacional de Obstetrícia
DPC Desenvolvimento Profissional Contínuo
DPP Documento do Programa de País
OSC Organização da Sociedade Civil
EMONC Cuidados obstétricos e neonatais de emergência
EWEC Estratégia Todas as mulheres, todas as crianças
MGF/C Mutilação/corte genital feminino
FIGO Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
PF Planejamento Familiar
H6 ONUSIDA, UNAIDS, UNICEF, UNFPA, UNICEF, ONU Mulheres, BANCO MUNDIAL
HIV Vírus da imunodeficiência humana
RHS Recursos Humanos para Saúde
CIM Confederação Internacional de Parteiras
CIPD Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento
OPJ Oficial Júnior Profissional
MDSR Vigilância e resposta à morte materna
MHTF Fundo Temático para Saúde Materna
TMM Taxa de mortalidade materna
MCAH Saúde materna, neonatal, infantil e adolescente
ASMRN Aliança para a saúde da Mãe, do neonato e da criança
QMNC Atenção materna e neonatal de qualidade
ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
SGBV Violência sexual e de gênero
SoWMy Relatório sobre a Situação Mundial da Obstetrícia
SP Plano Estratégico
DSSR Saúde sexual e reprodutiva e direitos
SRMNAH Saúde sexual e reprodutiva materna, neonatal e do adolescente
ATOP Suporte técnico, operacional e programático
VNU Voluntários das Nações Unidas
WAHO Organização da Saúde da África Ocidental
OMS Organização Mundial da Saúde
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RECONHECIMENTOS

lições assimiladas e as prioridades remanescentes no campo das parteiras,
buscando ainda melhor alinhá-las com o feito da ODS de Saúde e com a Estratégia
de Saúde da Mulher e da Criança do SG das Nações Unidas.

A atualização da Estratégia do Programa de Obstetrícia 2018-2030 é o resultado
da colaboração entre assessores técnicos globais, regionais e nacionais do Fundo
de População das Nações Unidas (UNFPA) sobre obstetrícia e saúde sexual
e reprodutiva materna e neonatal (SRMNH), assim como pelos diretores de
programas de obstetrícia em países apoiados pelo Fundo Temático para a Saúde
Materna (MHTF, pela sigla em inglês).

(b) Em uma oficina realizada em Genebra, em setembro de 2016, assessores de
obstetrícia e SSR de 30 países do MHTF, os escritórios regionais e a sede central
discutiram os achados presentes nos resultados da pesquisa mundial e definiram
o esboço geral e os principais resultados e intervenções da nova estratégia da
prática de parteiras através de um intensivo brainstorming e de uma análise sobre
os desafios remanescentes para levá-las para o próximo nível.

Um processo rigoroso e sistemático foi adotado para desenvolver a estratégia:

(c) Um grupo de referência integrado por conselheiros de parteiras dos países
selecionados e consultores técnicos de saúde materna e da prática de parteiras
a nível mundial foi treinado e trabalhou intensamente no desenvolvimento dessa
estratégia, sendo que entre eles estão: Anna Ugglas, Geeta Lal, Gillian Butts-Garnett,
Malin Bogren, Margaret Mannah-Macarthy, Michaela Michel-Schuldt, Petra TenHoope Bender, Rabiatu Sageer e Vavita Le Blanc. Natalia Wiik e duas bolsistas,
Anne-Laure Gonçalves e Anna von Horsten, também apoiaram a estratégia.

(a) Foi realizada, em 30 países prioritários do MHTF e 5 escritórios regionais
(Ásia-Pacífico, Estados Árabes, África Oriental e Meridional, África, América
Latina e Caribe), uma enquete global para avaliar as principais realizações, as

(d) O projeto da estratégia foi distribuído para todos os países do MHTF, os
coordenadores temáticos do MHTF, a Divisão Técnica e todos os Consultores
Técnicos regionais de SRMNH para revisão e comentários. Os comentários foram
posteriormente revistos e incorporados e a estratégia definitiva finalmente estruturada.
Manifesta-se um sincero agradecimento pelas contribuições de todos os Consultores
Técnicos e Gerentes de Programas de Obstetrícia, SRMNAH e todo o árduo trabalho
do Grupo de Referência e dos dois estagiários envolvidos na elaboração da estratégia.
Os esforços colaborativos e o amplo processo de revisão adotado ajudam a refletir
com precisão o caminho a ser seguido pelo UNFPA para enfrentar os desafios
urgentes de fazer das parteiras uma profissão autônoma e sólida em todo o mundo.
A nova estratégia continuará a se concentrar nos pilares existentes da educação,
regulamentação e parceria para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento à
mulher prestado pelas parteiras, através da implementação de normas mundiais
para a educação e a regulamentação da CIM. Além disso, essa parceria ajudará ao
estabelecimento de políticas de trabalho sólidas e auxiliará na criação de um ambiente
favorável à prática profissional das parteiras. Uma política sólida de promoção
garantirá o reconhecimento das parteiras como elementos centrais para a SRMNAH.
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INTRODUÇÃO
A Estratégia do Programa de Obstetrícia do UNFPA 2018-2030 baseia-se no sucesso
do programa Investir em Parteiras e outras pessoas com conhecimentos obstétricos,
lançado em 2008 como uma iniciativa conjunta do Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA) e da Confederação Internacional de Parteiras. Promovido com o mote “O
mundo precisa agora mais do que nunca de parteiras para salvar a vida de mães e bebês”,
a iniciativa buscava melhorar a quantidade e a qualidade dos cuidados especializados em
todos os partos em países pobres com as mais altas taxas de morbilidade e mortalidade
materna e neonatal através do desenvolvimento das bases de uma força de trabalho
sustentável para as parteiras. O programa centrou-se em melhorar da qualidade e
disponibilidade do ensino do ofício de parteira para todo o conjunto de competências da
CIM; desenvolver e fortalecer os organismos e mecanismos nacionais de regulação do ofício
das parteiras; estabelecer ou fortalecer as entidades de parteiras e realizar um trabalho
intensivo de advocacy com governos e parceiros para aumentar o acesso equitativo e

a disponibilidade de serviços obstétricos de qualidade para promover a saúde e salvar
a vida das mulheres e dos seus recém-nascidos. Foram recrutados trinta consultores
de parteiras para executar o programa e as parteiras foram incorporadas ao Plano
Estratégico do UNFPA em 2014 e 2018. O programa de obstetrícia ajudou a educar
e formar mais de 90.000 parteiras desde 2009, reforçou mais de 650 escolas de
parteiras, formou mais de 8.000 parteiras tutoras e fortaleceu mais de 250 associações
nacionais e subnacionais de parteiras. Tem sido também o principal promotor dos dois
relatórios sobre o Estado Mundial das Parteiras (2011 e 2014). Para mais informações,
ver Anexo 2. Pouco depois do lançamento do Programa, em 2008, este se aderiu
ao Fundo Temático de Saúde Materna do UNFPA, que beneficiou mais de 70 países
com apoio técnico direto e indireto para reforçar o trabalho das parteiras. Todos estes
esforços combinados contribuíram para que as parteiras fossem reconhecidas como o
pilar central da saúde materna e neonatal.
Para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Saúde (ODG3), que
buscam reduzir a taxa mundial de mortalidade materna (TMM) para menos de 70
mortes por 100.000 nascidos vivos até 2030, é essencial aumentar os investimentos
em parteiras e na qualidade dos cuidados das parteiras. As parteiras são a “mãode-obra da saúde”,essenciais para a prestação de serviços integrais de saúde sexual
e reprodutiva, incluindo os serviços de saúde materna. Para além dos cuidados
pré-natais, intra-parto e pós-natais, as parteiras também fornecem serviços de
aconselhamento sobre planejamento familiar; prevenção da transmissão mãe-filho do
VIH, malária gestacional, fístula, infecções sexualmente transmissíveis, sífilis congénita;
fornecimento de cuidados pós-aborto e cuidados essenciais ao recém-nascido.
Em setembro de 2016, foi organizada em Genebra uma consulta mundial, com
consultores técnicos e diretores de programas de obstetrícia do UNFPA de 30 países
do MHTF e de parceiros de todo o mundo, para aproveitar as lições aprendidas em oito
anos de implementação do MHTF e avaliar o que foi exitoso, as boas práticas, as lições
aprendidas e os desafios contínuos para o programa de obstetrícia para melhor atender
às necessidades e as lacunas do SRMNAH nos países. A atual estratégia de obstetrícia,
que se concentra nos três pilares do fortalecimento da Educação, da Regulamentação
e da Associação, também foi revisto à luz das conquistas e lições aprendidas. Os
participantes discutiram formas de melhor alinhá-lo com o objetivo da saúde dos ODS
de eliminar a mortalidade materna e neonatal até 2030 e alcançar uma cobertura de
saúde universal e cumprir com a estratégia do SG das Nações Unidas sobre saúde
das mulheres e das crianças. A qualidade dos cuidados das parteiras podem ajudar a
aumentar a capacidade das mulheres de tomar decisões e cuidar de si mesmas e de suas
famílias, o que muda seu papel na comunidade e na sociedade em que vivem. Desde uma
perspectiva social, as parteiras podem ser consideradas como agentes de mudança,
com os recursos necessários para obter impactos na saúde e no bem-estar das mulheres
e das famílias nas suas comunidades e sociedades, em geral. Na prática, as parteiras
também prestam serviços de planejamento familiar que ajudam a evitar a gravidez
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na adolescência, retardar os nascimentos e assim promover o empoderamento
das adolescentes, o que contribui para alcançar o dividendo demográfico. O
empoderamento das parteiras (uma profissão dominada principalmente por mulheres)
melhora a igualdade de gênero ao reduzir as diferenças financeiras (e de outros tipos)
entre homens e mulheres.

Para alcançar esse objetivo, as principais intervenções incluíram mas não se limitaram a:
•

Desenvolver sistematicamente capacidades em nível nacional e regional entre
o pessoal do UNFPA, parceiros e partes interessadas;

•

Utilizar inovações para melhorar a capacidade das parteiras e a qualidade
do atendimento;

Com base nas discussões da consulta em Genebra foi acordado que, a fim de melhorar
a qualidade e o cuidado respeitoso da saúde reprodutiva, materna e neonatal, a
estratégia mundial revisada se concentraria em seis áreas:

Objetivo
estratégico
1

Esfera de interesse

•

Fortalecer as associações existentes e criar outras novas;

•

Aumentar a qualidade e a disponibilidade dos dados sobre o atendimento
das parteiras e o impacto desses cuidados nas mulheres e suas famílias;

•

Promover uma defesa sustentada e baseada em evidências;

•

Utilizar e mobilizar recursos;

•

Monitorar e avaliar.

Educação: parteiras competentes para garantir um
atendimento de qualidade

2

Regulamentação: para a prática autônoma das parteiras,
a segurança do usuário e o atendimento de qualidade

3

Associações profissionais: associações fortes com bom
funcionamento, que podem elevar o perfil das parteiras
e representar a profissão

4

Força de trabalho das parteiras: maior utilização de políticas,
estratégias e planejamento sensíveis às questões de gênero
com o propósito de recrutar, formar e contratar as parteiras

5

Ambiente favorável: estrutura legal e regulatória de apoio
e criação de ambiente de trabalho para que as parteiras
ofereçam uma qualidade respeitosa de atendimento
SRMNAH

6

Parteiras reconhecidas como parte integral da SRMNAH

3
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TEORIA DA MUDANÇA
A teoria da mudança da Estratégia Mundial de Obstetrícia se baseia no
reconhecimento de que o investimento em parteiras é uma forma economicamente
efetiva não apenas para salvar a vida de mulheres e crianças, mas também para
aumentar sua saúde e bem-estar.
As parteiras são as principais cuidadoras das mulheres e de seus recém-nascidos
durante todo o período contínuo de cuidados, desde o pré-natal até o pós-parto. De
maneira mais geral, uma parteira competente pode fornecer serviços abrangentes
de saúde sexual e reprodutiva, promoção da saúde e informações sobre direitos ao
longo dos anos reprodutivos de adolescentes e de mulheres, bem como na primeira
infância. De acordo com o Relatório sobre o Estado das Parteiras no Mundo de
2014, quando elas são competentes e apoiadas por um sistema de saúde funcional,
podem ajudar a evitar mais de dois terços das mortes e deficiências maternas e
neonatais. Além disso, as parteiras podem fornecer 87% de todos os serviços
essenciais de saúde sexual, reprodutiva, materna e neonatal. Entretanto, apenas
42% das pessoas com essas habilidades trabalham nos 73 países onde ocorrem
mais de 90% de todas as mortes maternas, neonatais e fetais.
O mundo não só enfrenta uma escassez aguda de parteiras, mas também há
lacunas significativas na distribuição das poucas disponíveis que prestam serviços
de qualidade. As razões para isso são multifacetadas e incluem má qualidade da
educação, falta de educadores competentes no ofício de parteiras, compromisso
do governo, investimento e prestação de contas, políticas inadequadas para a força
de trabalho das parteiras, falta de reconhecimento legal e social das parteiras e do
alcance de seu ofício, recursos insuficientes e falta de ambientes favoráveis para a
boa qualidade dos cuidados de saúde materna e neonatal. Isto, por sua vez, tem um
impacto negativo sobre a motivação, a distribuição e a permanência das parteiras.
A estratégia de obstetrícia é prospectiva e abrangente, cobrindo todo o período
até 2030 para se alinhar com os objetivos e resultados dos ODS de saúde. Nesse
contexto, esta estratégia de obstetrícia se baseará nos seguintes princípios-chave:
•

Adaptabilidade - os contextos e situações dos países variam, e esta estratégia
fornece uma estrutura geral que pode ser adaptada às necessidades e
prioridades específicas de cada país;

•

Baseado em evidências - os dados disponíveis nos relatórios do Estado das
Parteiras no Mundo, da série Lancet sobre Parteiras e outros documentos
de pesquisa, constituirão a base para intervenções e programas realistas;

•

5

Qualidade

-

uso

de

padrões

6

internacionais

sobre

atendimento,

educação e regulamentação;
•

Direitos humanos-Participação,nãodiscriminação,transparênciaeprestação
de contas;

•

	O cuidado centrado na pessoa e como é vivenciado pelas mulheres.
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Nossa Estratégia

Resultados

EDUCAÇÃO

As parteiras são
competentes e
capacitadas de acordo
com as normas
internacionais e são
capazes de avançar
em suas carreiras

REGULAMENTAÇÃO

As parteiras são
apoiadas para serem
responsáveis e autônomas
em suas práticas para
fornecer às usuárias
cuidados em SRMNAH
de qualidade

ASSOCIAÇÃO

Os países possuem
uma associação de
parteiras robusta,
funcional e bem
organizada

FORÇA DE
TRABALHO
DAS PARTEIRAS

Aumento da capacidade
nacional para o
recrutamento, implantação
e permanência das
parteiras, elevando
o número de parteiras
nas instituições

ENTORNO DE
APOIO

Existe uma política legal
e políticas públicas
apoiando as parteiras no
fornecimento de cuidados
respeitosos de saúde
QSRMN

RECONHECIMENTO
DO TRABALHO DAS
PARTEIRAS

O cuidado das parteiras
é reconhecido como parte
integrante da SRHR

Impacto

Todas as mulheres
têm acesso a
serviços e cuidados
obstétricos de
qualidade
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Nossa visão

Apoio à prestação
de serviços de
qualidade à mãe e
ao recém-nascido
para salvar vidas
e fortalecer
as capacidades
das mulheres de
cuidarem de si
mesmas e de
suas famílias

ESTRATÉGIA MUNDIAL
DE OBSTETRÍCIA
OBJETIVO: TODAS AS MULHERES TÊM ACESSO A
CUIDADOS E SERVIÇOS OBSTÉTRICOS DE QUALIDADE
1. EDUCAÇÃO
Fortalecer a educação de parteiras com capacitação plena, garantindo o
alinhamento do currículo com os padrões mundiais da CIM e garantindo o
credenciamento escolar; melhorar as competências dos educadores de acordo
com padrões internacionais; outorgar capacitação de qualidade no serviço;
fortalecer os programas de tutoria e promover opções de progressão de
carreira profissional através da educação contínua.
Resultado: As parteiras são competentes e formadas de acordo com padrões
internacionais e são capazes de progredir em suas carreiras.
Produto 1.1: Fortalecimento da capacidade do corpo docente de parteiras para
oferecer educação de qualidade, baseada em evidências e de acordo com padrões
mundiais.

Intervenções estratégicas:
•

Certificar que as faculdades de formação de parteiras são competentes
para ensinar no nível-padrão do programa de CIM;

•

Desenvolver um programa de preceptoria e tutoria do curso de parteiras,
a fim de melhorar a qualidade desse processo de educação, treinamento
clínico e pesquisa;

•

Apoiar os países no estabelecimento de um plano de desenvolvimento do
curso de parteiras para garantir sua dedicação com uma maior qualificação
acadêmica;

•

Desenvolver e implementar programas nacionais padronizados de treinamento
em serviço para membros do curso de parteiras e preceptores clínicos;

•

Melhorar a qualidade do ambiente de ensino e aprendizagem, incluindo:

a) Laboratórios de habilidades totalmente funcionais;
b) Número suficiente de professores clínicos e tutores qualificados;
c) Acesso aos locais e instalações suficientes para a realização das práticas
dos estudantes;
d) Desenvolvimento de tutoriais e outras ferramentas de avaliação e valoração
dos estudantes.
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Produto 1.2: Garantia de uma formação para as parteiras de alta qualidade através

Indicadores de resultados para a educação das parteiras:

da harmonização e credenciamento de currículos de estudo de acordo com os
Padrões Mundiais da CIM, com recursos adequados de ensino e aprendizagem, e

1.

Número e proporção de locais clínicos credenciados;

uma infraestrutura acadêmica e clínica acessível.

2.

Número e proporção de parteiras tutoras formadas de acordo com as
normas nacionais;

Intervenções estratégicas:
•

3.

Desenvolver a garantia de qualidade da educação de parteiras através
de padrões mundiais de credenciamento de instituições educativas e
ambientes favoráveis à prática clínica, que se aplicam tanto a programas e
instituições públicas quanto privadas;

•

Garantir que as escolas de parteiras estejam adequadamente equipadas
com centros de formação prática, funcionando plenamente em todos os

parteiras.
4.
5.

A proporção e o número de escolas para formação de parteiras que recebem
apoio dos programas do UNFPA;

6.

O número e a proporção de novas parteiras formadas que receberam
treinamento e apoio do UNFPA.

Garantir que os métodos e a avaliação da prática de parteiras, baseada em
evidências, incluam o conhecimento sobre os processos e o planejamento
da pesquisa, e sua consequente tradução em prática, a fim de compreender
os resultados da pesquisa e suas implicações para a prestação de cuidados
maternos e neonatais de qualidade;

•

Proporção de docentes que possuem uma qualificação acadêmica superior
em comparação às parteiras que se formam no programa educativo;

níveis do sistema de saúde;
•

Existência de um programa padronizado de capacitação para o serviço das

Garantir que o custo, orçamento e financiamento sejam suficientemente

2. REGULAMENTAÇÃO
Fortalecer a regulamentação do trabalho das parteiras, incluindo sua prestação
de contas e sua prática autônoma, para assegurar a segurança dos usuários e
das parteiras e o atendimento de qualidade por parte das mesmas.
Resultado: as parteiras são responsáveis e autônomas em sua prática e

contemplados à escala nacional.

podem oferecer atendimento de qualidade em SRMNAH.
Produto 1.3: Opções de progressão de carreira disponíveis às parteiras através de

Produto 2.1: Os mecanismos regulatórios para o trabalho das parteiras são

uma educação continuada, objetivando capacitá-las ao fornecê-las ferramentas

estabelecidos ou reforçados.

para que continuem avançando profissionalmente.

Intervenções estratégicas:
•

•

Desenvolver programas nacionais de graduação, licenciatura, mestrado e

doutorado, para proporcionar um caminho educativo na formação de parteiras;

•

•

Intervenções estratégicas:
existentes para orientar a educação e a prática no país;
•

R
 evisar um possível alinhamento com a estrutura reguladora profissional regional

Defender a implementação de programas padronizados de capacitação em

e internacional existente, que poderia servir como um ponto de referência para

serviço e desenvolvimento profissional e educação continuada adequados

a reforma, a elaboração e a implementação de elementos regulatórios-chave

ao contexto nacional;

específicos do país para a educação e a prática das parteiras;

Desenvolver programas de educação de qualidade que sirvam de ponte entre

•

as parteiras e os instrutores e tutores, a fim de avançar em sua profissão;
•

Formar novas parteiras ou incorporar seu trabalho em estruturas regulatórias

Desenvolver e utilizar ferramentas para monitorar e avaliar a qualidade das

elas estejam atualizadas e que incluam questões emergentes sobre o ofício;
•

aulas teóricas, práticas e clínicas utilizadas na capacitação;
• Estabelecer padrões e desenvolver
processos de renovação de licenças.

Desenvolver ou revisar as leis sobre o trabalho das parteiras para garantir que
Monitorar, coletar e rever lições aprendidas (boas práticas) de práticas
reguladoras do trabalho das parteiras em outros países (promoção da

cursos profissionalizantes para os

cooperação Sul-Sul);
•

Definir e estabelecer os componentes da regulamentação do trabalho das
parteiras, tais como:
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a) Escopo legalmente reconhecido e definido da prática das parteiras,
autônomas e responsáveis;
b) Credenciamento - desenvolvimento ou revisão de ferramentas e padrões de
credenciamento para escolas/instituições de parteiras e centros clínicos;
c) Registro, licenciamento e renovação de licenças para parteiras, e a criação
e manutenção de um banco de dados eletrônico de parteiras para fornecer
informações precisas e atualizadas regularmente sobre esse segmento;
d) Admissão e Exames - Desenvolvimento de critérios para a entrada no
programa de educação de parteiras e para o exame final nacional;
e) Desenvolvimento e implementação de um código de ética e de um código
de conduta profissional para parteiras.

Produto 2.2: É criado ou reforçado um Conselho Regulatório de Parteiras (conselho
autônomo de parteiras ou como parte de outro órgão regulador).

Intervenções estratégicas:
•

Indicadores de resultados para a regulamentação do trabalho
das parteiras.
1.

Existe um órgão regulador para a prática de parteiras que mede a qualidade no
atendimento, segurança e satisfação dos usuários;

2.

A estrutura ou sistema regulatório nacional para parteiras seguem os padrões
internacionais para sua prática institucional e autônoma;

3.

Os mecanismos de credenciamento de escolas para parteiras e suas instalações
para a formação clínica são totalmente funcionais;

4.

Número e proporção de escolas de parteiras apoiadas pelo UNFPA que são

5.

Registro profissional eletrônico atualizado regularmente de acordo com os 10

totalmente credenciadas;
itens padrão de coleta de dados (ver SoWMy 2014);
6.

Foi estabelecido um sistema de licenciamento e renovação ligado ao
Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC).

Garantir que a composição dos órgãos reguladores do trabalho das parteiras
esteja em conformidade com as normas da CIM, incluindo parteiras e
usuários membros dos órgãos reguladores;

•

Fortalecer a capacidade do órgão regulador autônomo para gerenciar
informações e conduzir pesquisas e assim melhorar a prática e o cuidado
das parteiras;

•

Fortalecer as capacidades dos órgãos reguladores através, por exemplo,
dos conhecimentos e habilidades em matéria de liderança, formação e
orientação de novos membros do conselho de administração;

•

Estabelecer um sistema transparente e acessível de reclamações e reparação
para usuários, assim como um mecanismo de sanções concomitantes;

•

Criação de um organismo regulador:

a) Estabelecer os termos de referência do órgão regulador;
b) Estabelecer a posição de um órgão regulador dentro dos órgãos existentes
ou como um mecanismo autônomo;
c) Adoção de um marco legal como principal instrumento para a implementação
de uma estratégia nacional;
d) Desenvolver um plano financeiro destinado a estabelecer um financiamento
sustentável, a fim de garantir a independência operacional;
e) A filiação ao órgão regulador deve incluir todas as parteiras que
desempenham suas funções.
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Intervenções estratégicas:

3. ASSOCIAÇÃO
Fortalecer as associações de parteiras para elevar o perfil do serviço; representar
adequadamente as questões das parteiras; fornecer serviços de apoio

•

desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais relacionadas a esse

profissional e promover o desenvolvimento profissional contínuo; aumentar
o envolvimento das parteiras no desenvolvimento de políticas nacionais e no
progresso em direção a uma prática autônoma.

ofício;
•

reguladoras;
•

de qualidade, assim como nos serviços profissionais das parteiras;
•

Intervenções estratégicas:
•

Apoiar a colaboração e o trabalho em rede e as parcerias com as partes
interessadas em escala nacional e regional;

Apoiar o desenvolvimento de uma associação de parteiras forte e autônoma,

•

infraestrutura, sistemas de informação e comunicação, política de filiação e
mobilização de recursos;
Apoiar a associação de parteiras no desenvolvimento de um plano de ação

Apoiar associações para construir uma coalizão de parceiros e gerenciar
relações para promover a profissão das parteiras e melhorar os cuidados

incluindo a gestão, administração, liderança, o advocacy, status legal,

•

Apoiar as atividades midiáticas lideradas por parteiras que se concentram
na criação de demandas por cuidados reprodutivos, maternos e neonatal

Produto 3.1: Apoiar a capacidade organizacional da associação nacional de
parteiras como representante das parteiras e ajudar a elevar o perfil do ofício.

Apoiar as associações de parteiras a defenderem o desenvolvimento

profissional contínuo (DPC) e o reconhecimento do DPC pelas agências

Resultado: Os países têm uma associação de parteiras forte, totalmente
funcional e bem organizada.

Apoiar a representação das associações de parteiras durante o


reprodutivos, maternos e de recém-nascidos;
•

Auxiliar as associações a desenvolver um plano de mobilização de recursos,
incluindo suas próprias atividades geradoras de renda.

estratégico bem definido e com prazos e responsabilidades claras para sua

Indicadores de resultados para a associação de parteiras:

implementação;
•

Assegurar que os estudantes sejam representados como membros nos
órgãos de liderança e tomada de decisões das associações;

•

Apoiar jovens parteiras a se tornarem jovens líderes dentro da associação,
assim como no desenvolvimento e na discussão de políticas, planejamento,
regulamentação e educação;

•

Apoiar a associação para aumentar a adesão e continuar a apoiar a avaliação
das capacidades e o desenvolvimento de associações de parteiras;

•

Usar formas criativas para apoiar iniciativas de desenvolvimento das

capacidades da associação, incluindo parcerias com outras associações,
promover a colaboração sul-sul, as plataformas de intercâmbio dentro dos
países/regiões e as oficinas de liderança.

Produto 3.2: Fortalecer a capacidade de comunicação, defesa e planejamento da

1) 
A associação tem um plano estratégico que é orçado e atualizado
regularmente (não mais do que 5 anos);
2) 
Um plano de defesa e mobilização de recursos para a associação foi
estabelecido e implementado;
3) Porcentagem de parteiras praticantes ou certificadas que são membros da
associação profissional;
4) Número de eventos de advocacy onde a associação defendeu o papel de
parteiras na prestação de serviços de qualidade da SRMNAH;
5) Proporção de membros da associação de parteiras que participam das
discussões sobre as políticas do grupo;
6) A associação está representada ou tem filiais em nível subnacional
espalhadas por todo o país. # de países onde a resposta é sim.

mobilização de recursos da associação para promover a profissão das parteiras e
o cuidado materno e neonatal de qualidade.
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4. FORÇA DE TRABALHO DAS PARTEIRAS
Aumentar o uso de políticas, estratégias e planos sensíveis às questões de
gênero para contratar, posicionar e reter parteiras.
Resultado: Aumento da capacidade nacional de recrutar, distribuir, reter e

•

Apoiar a criação e utilização de uma estrutura de comunicação padronizada
para profissionais de saúde na área dos serviços prestados pelas parteiras;

•

Apoiar o desenvolvimento de um número adequado de tutores capacitados
para aprimorar as competências e qualificações das parteiras;

•

Apoiar a orientação de pares e a supervisão clínica de apoio para uma força de
trabalho adequada e sustentável da SRMNAH;

melhorar o pessoal nas instalações de saúde;
•

Assegurar que as parteiras sejam direcionadas exclusivamente aos serviços de

Produto 4.1: Assegurar motivação nas parteiras, que sejam responsáveis, disponíveis

saúde sexual e reprodutiva em todos os níveis do sistema de saúde (incluindo,

e acessíveis, proporcionando um atendimento de qualidade centrado na mulher.

especificamente, os serviços de emergência obstétrica e neonatal).

Intervenções estratégicas:
•

Produto 4.3: Os governos nacionais apoiaram a elaboração de políticas apropriadas e

Garantir que as parteiras estejam representadas e participem do

desenvolvimento e da tomada de decisões sobre as políticas e planejamento
de recursos humanos para a saúde que afetam o trabalho das parteiras;

•

•

Fortalecer as práticas de gestão das parteiras;

aprovar cargos para as parteiras;

•

Apoiar o desenvolvimento ou a adaptação de estratégias baseadas


•

Manter disponíveis parteiras para o atendimento do SRMNAH, apoiando
àquelas que optam pela prática independente;

em evidências para melhorar a permanência das parteiras, tal como o
fornecimento de um pacote de incentivos competitivos;
•

Apoiar os esforços nacionais para desenvolver e utilizar um sistema de

Desenvolver estratégias para o envolvimento do setor privado no fomento

monitoramento eficaz e um plano de implementação do trabalho das

à força de trabalho obstétrica voltado ao parto;

parteiras, tanto no setor público como no privado, envolvendo uma ampla

Apoiar os governos na avaliação da oferta de mão-de-obra, na identificação

gama de interessados;

das necessidades e custos de diferentes estratégias;
•

Intervenções estratégicas:

transparentes e sensíveis ao gênero, a descrever vagas de emprego e
Apoiar o desenvolvimento da carreira das parteiras no sistema de saúde;

•

para as parteiras, a fim de atender os objetivos nacionais da SRMNAH.

Apoiar o governo na definição e implementação de diretrizes de contratação

•

•

de remuneração adequada e eficaz, assim como promoveram pacotes de incentivos

•

Garantir que a implantação oportuna, a remuneração adequada e os


Apoiar os governos na realização de pesquisas de satisfação dos usuários

incentivos, tais como oportunidades de desenvolvimento profissional para

dos serviços de cuidado prestados pelas parteiras.

parteiras, estejam em vigor em todos os níveis (inclusive a nível comunitário
e em áreas carentes);

Produto 4.2: Garantir a quantidade efetiva de pessoal.
●

•

Advogar salários adequados para os educadores de parteiras e subsídios
para preceptores;

Intervenções estratégicas:
•

•
•

Defender políticas que garantam a disponibilidade de infraestrutura básica,

funcionários na comunidade e nas instalações, bem como as projeções de

•

Assegurar que as parteiras participem de um sistema de supervisão de apoio;

crescimento da força de trabalho;

•

Apoiar o governo a trabalhar com os parceiros de desenvolvimento


Apoiar os governos a desenvolverem níveis efetivos de dotação de


equipamentos e suprimentos nas unidades de saúde;

Apoiar programas de adesão/bolsas para estudantes, de forma a garantir

para aderir ao Código Mundial de Práticas da OMS sobre Contratação

sua imediata inclusão em áreas de necessidade (um acordo vinculante será

Internacional de Pessoal de Saúde.

considerado para estudantes das escolas de parteiras);
•

Assegurar que funções e responsabilidades clínicas claras sejam estabelecidas
e implementadas entre os prestadores de cuidados da SRMNAH;
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Indicadores de resultados para as parteiras:
1) Proporção de parteiras recém-formadas que são empregadas em seu ofício
no setor público ou privado dentro de um ano após a formatura;
2) Proporção de parteiras que permanecem em seu local de trabalho por
três anos;

para os programas nacionais para parteiras.

Intervenções estratégicas:
•

A
 poio à implementação da Estrutura de Serviços de Parteiras da CIM;

•

A
 poiar a pesquisa sobre o trabalho das parteiras e elaborar relatórios e
planos de ação nacionais, regionais e mundiais para defender a qualidade

3) Implementação de uma supervisão de apoio de parteiras para parteiras

nos cuidados de saúde reprodutiva, materna e neonatal por parteiras;

todos os meses (no máximo a cada 3 meses).
•

5. UM AMBIENTE FAVORÁVEL
Apoiar a criação de um ambiente favorável para as parteiras em todos os níveis,
incluindo estudantes de obstetrícia, o corpo docente, orientadores, as parteiras

Indicadores de resultados para um ambiente favorável:
1)

Número de políticas implementadas para melhorar o ambiente de trabalho
das parteiras;

em exercício, em posições de liderança, administração e política, e as parteiras na
2)

área da pesquisa.

Apoiar a coordenação e gestão geral dos programas para parteiras.

Mecanismos de incentivo para apoiar a inserção das parteiras em políticas
rurais e remotas que promovam a autonomia, o respeito, sempre baseando-

Resultado: Uma estrutura legal e regulatória mais um ambiente de trabalho

se em evidências e sendo lideradas pelas próprias parteiras;

que permita que as parteiras ofereçam serviços de saúde sexual, reprodutiva,

3)

Número de parteiras que receberam treinamento em serviço;

materna e neonatal de qualidade e de maneira respeitosa.

4)

Número de parteiras que têm acesso à supervisão de apoio e orientação
de pares.

Produto 5.1: As condições de trabalho são propícias para que as parteiras ofereçam
cuidados de qualidade.

Intervenções estratégicas:
•

Apoiar a criação e implementação de unidades para o trabalho das parteiras e
demais formas de assistência a seu cargo;

•
•

6. P
ARTEIRAS RECONHECIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DA
SAÚDE NACIONAL, REGIONAL E MUNDIAL E DIREITOS SEXUAIS E
REPRODUTIVOS (SDSR)

Promover e garantir cuidados respeitosos, baseados em evidências e centrados

Resultado: As parteiras são reconhecidas e seu trabalho é implementado em

na mulher, nas instalações e nos domicílios das mulheres;

programas e estruturas mundiais da SRMNAH (RHS, SDG, EWEC e ICPD) e nos

Assegurando a continuidade dos cuidados em todo o percurso, desde a casa até

programas de todos os parceiros no campo de trabalho das parteiras.

o hospital e desde antes da gravidez até o pós-parto;
•

•

Garantir que os ambientes de trabalho das parteiras sejam seguros e bem

Produto 6.1: Garantir que a obstetrícia seja reconhecida e implementada como elemento

equipados (instalações funcionais com água, suprimentos e produtos básicos,

central do mandato do UNFPA.

comunicação e transporte, e um bom ambiente de trabalho);

Intervenções estratégicas:

Assegurar que as parteiras, especialmente em áreas rurais e remotas, sejam
apoiadas por um equipamento funcional de saúde materna e neonatal e

•

A
 parteiras são incorporadas durante todo o mandato da SRMNAH do UNFPA

suprimentos de prevenção de infecções, equipamento de comunicação,

para assegurar que o seu trabalho obstétrico se ligue e se reflita em todos os

transporte para e desde o local de trabalho, acesso ao desenvolvimento

programas, incluindo nas estratégias de defesa, comunicação e mobilização

profissional contínuo, assistência de apoio entre colegas e subsídios para a

de recursos dentro do UNFPA em todos os níveis (sede, escritório regional,

moradia quando apropriado.

escritório no país). Isso inclui relatórios das parteiras sobre todos os aspectos
do plano estratégico, incluindo a intervenção humanitária;

Produto 5.2: Estabelecimento de mecanismos gerais de coordenação e gestão
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•

A
 s parteiras e a contribuição das parteiras devem ser incluídas em todas

20

as estratégias e planos humanitários da SRMNAH, incluindo mas não
limitado a: promoção da saúde, planejamento familiar, prevenção da
gravidez prevenção de complicações relacionadas à gravidez, gênero,

Intervenções estratégicas:
•

participação de alto nível das parteiras do UNFPA nos fóruns mundiais,

empoderamento de mulheres e meninas, e participação econômica, assim

regionais e nacionais sobre SDSR, recursos humanos para a saúde, SDGs e

como temas específicos como a fístula obstétrica, prevenção da mutilação
genital feminina, saúde sexual e reprodutiva para adolescentes, o papel
das parteiras na identificação e prevenção da violência de gênero, mães
jovens ou adolescentes, mães de primeira viagem, prestação de serviços
e necessidades de atendimento obstétrico de emergência e avaliação das
necessidades e monitoramento e resposta em caso de morte materna;
•

do dividendo demográfico;

•

•

F
 ortalecer e expandir parcerias e a colaboração com agências relevantes das
Nações Unidas, organizações acadêmicas e de pesquisa, organizações não
governamentais e setor privado envolvidos com o trabalho das parteiras
em nível mundial, regional e nacional.

Indicadores e resultados:

Identificar periodicamente lacunas e desenvolver e revisar planos de ação

1) A
 s parteiras são parte integrante do Plano Estratégico do UNFPA;

do programa de SDSR em todos os níveis em que as parteiras possam

2) N
 úmero de programas da SRMNAH do UNFPA (fístula obstétrica e

contribuir substancialmente para o cumprimento do mandato do UNFPA;

prevenção da mutilação genital feminina em ONC, SRHR, ASRH, SGBV,

C
 riar e manter um ou mais fóruns para os especialistas e consultores

humanitária, gênero, HIV, etc.) que integraram a formação de parteiras

técnicos de programas para parteiras do UNFPA, bem como para colegas

como componente central;

envolvidos em todos os níveis, para colaborar na capacitação técnica das
parteiras, na comunicação e na criação de redes;
•

sobre os serviços das parteiras;

O
 papel das parteiras como provedoras de aconselhamento de planejamento
familiar (inclusive para adolescentes) devem ser enfatizados na obtenção

•

Aumentar

e garantir ativamente a representação, a visibilidade e uma

3) A
 SSRA, fístula e violência baseada em gênero (incluindo MGF) estão bem

integradas nos currículos do curso de parteiras.

E
 xpandir o programa de obstetrícia para fora do MHTF alocando fundos
essenciais adicionais na sede, nos escritórios regionais e nacionais.

Produto 6.2: Fortalecer a capacidade técnica e programática das parteiras do
UNFPA em toda a organização.

Intervenções estratégicas:
•

A
 umentar a capacidade técnica de obstetrícia em toda a organização do
UNFPA e em todos os níveis;

•

F
 ortalecer a capacidade técnica, normativa, de defesa e de mobilização de
recursos do pessoal do UNFPA para gerenciar e liderar programas sólidos
para o trabalho das parteiras em planos nacionais, regionais e mundiais,
bem como para mobilizar recursos;

•

B
 uscar maneiras criativas de contratar mais parteiras voltadas ao fornecimento
de suporte técnico, tais como os JPO e UNV.

Produto 6.3: Assegurar que a atividade das parteiras se integre na agenda
Mundial SRHR, HRH e na implementação dos SDGs.
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MARCO DE ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO
Primeiramente, este capítulo apresenta uma breve descrição geral dos conceitos e
princípios básicos do monitoramento e avaliação (M&A) tal como se aplicam aos
programas dos cursos de parteiras. Em seguida, apresenta a estrutura de M&A com
áreas e indicadores-chave de resultados para a nova Estratégia Mundial de Obstetrícia.

MONITORAMENTO
O monitoramento acompanha o desempenho real em relação ao que foi planejado
ou esperado de acordo com padrões pré-determinados. Em geral, envolve a coleta
e análise de dados sobre os processos e resultados do programa e a recomendação
de ações corretivas. O monitoramento deve ser conduzido em cada fase e nível do
programa de obstetrícia: na fase de concepção, planejamento e implementação do
projeto, bem como a nível de políticas.
A OMS desenvolveu orientações detalhadas sobre o monitoramento e avaliação da
competência contínua para a prática das parteiras, que está disponível em:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501965_module8_eng.
pdf?ua=1

PASSOS BÁSICOS DO MONITORAMENTO
1.

P
 reparar um plano de M&A;

2.

E
 stabelecer dados de linhas de base e indicadores da linha final;

3.

R
 ealizar visitas periódicas sobre o terreno para supervisionar
a execução do programa;

4.

U
 sar ferramentas de monitoramento determinadas pelo plano
de trabalho;

5.

F
 ornecer relatórios de progresso para cada componente do programa;

6.

R
 ealizar avaliações dos resultados, aprender com as experiências
de implementação e planejar futuras atividades do programa.

AVALIAÇÃO
A avaliação é uma análise periódica e aprofundada de um programa que tenta avaliar
sistemática e objetivamente a relevância, o desempenho e o sucesso dos programas
e projetos em andamento e os já concluídos. A avaliação é conduzida para responder
perguntas específicas e para orientar os responsáveis pela tomada de decisões
e os diretores de programas, da mesma forma que busca ponderar se as teorias e
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hipóteses subjacentes utilizadas no desenvolvimento de programas foram válidas,
equacionar o que funcionou e o que não, e por quê. O objetivo comum da avaliação

TABELA 1.
MONITORAMENTO VS. AVALIAÇÃO

é determinar a relevância, eficiência, eficácia, impacto e sustentabilidade de um
programa. As avaliações são baseadas em dados gerados através de atividades
de monitoramento, bem como em informações de outras fontes (por exemplo,

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

Contínuo.

Periódica, em marcos importantes, como
no meio do período de implementação do
programa; ao final de um período substancial
após a implementação do programa.

Mantém o acompanhamento; supervisão;
análise e documentação do progresso.

Análise aprofundada; compara as realizações
esperadas com as realizações reais.

O foco está nas entradas, atividades,
produtos, processos de implementação,
relevância contínua e resultados prováveis
no nível de alcances.

Foco nos resultados em relação aos insumos;
resultados em relação aos custos; processos
usados para alcançar resultados; relevância
geral; impactos e sustentabilidade.

Responde às atividades realizadas e aos
resultados obtidos.

Responde ao porquê e como os resultados
foram alcançados. Contribui para a construção
de teorias e modelos para a mudança.

Alerta os gerentes para problemas e
oferece opções para ações corretivas.

Fornece aos gerentes opções estratégicas
e de políticas.

Auto-avaliação pelos administradores
dos programas, supervisores, partes
interessadas da comunidade e doadores.

Análise interna e/ou externa pelos
administradores de programas, supervisores,
partes interessadas da comunidade, doadores
e avaliadores externos.

estudos, pesquisas, entrevistas em profundidade, discussões de grupos focais, etc.).
A avaliação é frequentemente (mas nem sempre) conduzida com a assistência de
avaliadores externos e geralmente na metade e no final do ciclo do programa.

ETAPAS BÁSICAS DE UMA AVALIAÇÃO
1.

Definir padrões segundo os quais os programas devem ser avaliados;

2.

Investigar o desempenho das atividades/processos/produtos
selecionados para serem avaliados com base nestes padrões.
Isso é feito através de uma análise de indicadores qualitativos
ou quantitativos selecionados e do contexto do programa;

3.

S
 intetizar os resultados da análise;

4.

F
 ormular recomendações com base na análise dos resultados;

5.

Incorporar as recomendações e lições aprendidas dos programas
e outros processos decisórios.

AÇÕES RECOMENDADAS
Revisar as ferramentas de planejamento e documentos dos programas atuais para
parteiras para garantir que:
•

O
 monitoramento e a avaliação sejam devidamente abordados;

•

São

alocados recursos adequados para o monitoramento e avaliação de
programas para parteiras;

•

Foram

estabelecidas diretrizes e ferramentas específicas para o monitoramento
dos serviços das parteiras e da educação voltada às parteiras, que estão
disponíveis para todas as instituições e indivíduos relacionados;

•

Seja

evitada a duplicação de sistemas, ferramentas e atividades de coleta,
análise, difusão e utilização de dados em todos os níveis.
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AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA PARTEIRAS
O monitoramento de um programa de educação de obstetrícia deve ser um processo

TABELA 2.
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MONITORAMENTO DE ESCOLAS PARA
PARTEIRAS (os países podem acrescentar ou adaptar conforme necessário).
Educação para
as parteiras

Áreas
para visitar

Instituição de
formação de
parteiras

Sala de aula

contínuo.
As metas e objetivos da avaliação de um programa de educação para parteiras
incluem:
- Assegurar que o programa educacional seja consistente diante das necessidades
de saúde da comunidade (competência profissional, comportamento ético,

O que procurar
• Presença ou ausência de um ambiente de aprendizagem
fisicamente propício (ventilação adequada, sala de aula,
assentos, iluminação, etc.).
• Relação aluno/estudante.
• Recursos de ensino e aprendizagem, tais como
equipamento multimídia, ajudas audiovisuais, modelos
clínicos e gráficos, etc..
• Instrutores competentes com bons conhecimentos sobre
as parteiras e com habilidades clínicas.

custo-benefício, acessibilidade, saúde pública e benefício comunitário).
- Assegurar que o programa educacional atenda aos requisitos de qualidade
(recrutamento, taxa de aprovação, características dos graduados) definidas
pelo órgão legislativo.
- Para garantir que cada faculdade da escola tenha:
(a) Os recursos humanos, financeiros e materiais necessários;

Laboratório
de habilidades

(b) Um processo de recrutamento, desenvolvimento e retenção de pessoal;

• Lista de equipamentos do laboratório
de habilidades.
• Recursos de ensino e aprendizagem, tais como
modelos, materiais didáticos, simuladores, etc.
(quantidade e qualidade) em comparação com
a população estudantil.

(c) Um currículo que permita alcançar os objetivos de aprendizagem;
(d) Um sistema de avaliação de alunos e professores;
(e) Um mecanismo para monitorar a implementação e revisão do currículo.
(De: Guidelines for Evaluating Basic Nursing and Midwifery Education and Training Programmes in

Ambiente de
prática clínica
para parteiras
(determinar
onde os
estudantes
podem aceder à
prática clínica)

Biblioteca

• Livros didáticos atualizados e apropriados;
computadores; disponibilidade para os estudantes; boa
organização e catalogação.

Plano de
estudos

• Observar os diferentes quadros de parteiras.
• Rever o currículo para conhecer as competências
centrais e a educação das parteiras conforme descrito
pela CIM e pela OMS.
• Avaliar as estratégias e métodos utilizados
para cobrir os componentes teóricos
e práticos do currículo.
• Distribuição de tempo entre teoria e prática.
• Qualificação de tutores (por exemplo, se possuem
desenvolvimento profissional contínuo; se possuem
habilidades clínicas apropriadas;
se são capazes de ensinar).

Supervisão

Autonomia
profissional

• Relação cliente/estudante para permitir
a prática.
• Presença ou ausência de supervisão contínua
do padrão de qualidade.
• Os instrutores sabem como utilizar os modelos e são
capazes de treinar os alunos de forma eficaz.
• Através de entrevistas e observações, avaliar a
autonomia profissional das parteiras para desempenhar
todas as funções essenciais
(com base no escopo da prática).

the African Region. OMS 2007)

PONTOS-CHAVE A CONSIDERAR
•

Devem

ser desenvolvidas diretrizes para o monitoramento e avaliação de
programas para parteiras. Isto vai incluir fontes de dados, métodos de coleta
de dados, recomendações sobre a freqüência do monitoramento e avaliações,
níveis hierárquicos de monitoramento e, o mais importante, o uso dos dados.

•

•

Normalmente,

as fontes de dados e métodos incluem:
●

°

Dados de rotina, tais como HMIS, DHS

●

°

Relatórios de monitoramento nacional/regional

●

°

Pesquisas e avaliações

Um

ponto importante a considerar em qualquer adaptação (ou adoção) de
ferramentas de monitoramento em escala nacional é que o processo de
monitoramento apoiado pelo uso dessas ferramentas seja específico, viável,
rentável ou econômico. Não é útil projetar um processo que não possa ser
implementado devido a restrições pragmáticas relacionadas com limitações
de tempo e carga financeira. (OMS: Fortalecimiento de las herramientas de
partería, Módulo 8).
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ESTRUTURA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA
A ESTRATÉGIA MUNDIAL DE OBSTETRÍCIA 2018 - 2030

Resultado 2: Regulamentação
As parteiras são responsáveis e autônomas em sua prática e podem
oferecer um atendimento de qualidade na SRMNAH.

OBJETIVO
TODAS AS MULHERES TÊM ACESSO A CUIDADOS E SERVIÇOS
OBSTÉTRICOS DE QUALIDADE

Produto 2.1: São estabelecidos ou reforçados os mecanismos de regulação
para o trabalho das parteiras.

Resultado 1: Educação

Indicadores de resultados para regulamentação de parteiras

As parteiras são competentes e formadas de acordo com padrões
internacionais e podem progredir em suas carreiras.
Produto 1.1:
Fortalecer a capacidade
do corpo docente do
curso de parteiras para
oferecer uma educação
de qualidade e baseada
em evidências alinhadas
aos padrões mundiais.

Produto 1.2:
Garantia de uma
educação de alta
qualidade para parteiras
através da harmonização
e credenciamento de
currículos de estudo
conforme os padrões
mundiais da CIM, com
material didático e
aprendizagem adequados,
escolas e faculdades que
contam com infraestrutura
para uma adequada
formação acadêmica
e clínica.

Produto 2.2: Um conselho regulador
de parteiras (conselho autônomo de
parteiras ou como parte de outro órgão
regulador) é estabelecido ou reforçado.

Produto 1.3:
Opções de progressão
de carreira disponíveis
para parteiras através
da formação contínua
para permitir que elas
continuem a avançar
profissionalmente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Existe um órgão regulador da atividade de parteira que regulamenta a prática
em termos de qualidade de atendimento, segurança e satisfação dos usuários;
A estrutura/sistema regulatório nacional para o serviço de parteiras segue
os padrões internacionais para a prática institucional e autônoma;
Os mecanismos de credenciamento e recredenciamento para escolas de
parteiras e suas instalações de formação clínica são totalmente funcionais;
Número e proporção de escolas de parteiras apoiadas pelo UNFPA que são
totalmente credenciadas;
Registro profissional eletrônico atualizado regularmente, de acordo com os
10 itens padrão de coleta de dados (ver SoWMy 2014);
Foi estabelecido um sistema de licenciamento e renovação de licenças ligado
ao Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC).

Indicadores de desempenho na educação de parteiras
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número e proporção de locais clínicos credenciados;
Número e proporção de tutores de obstetrícia treinados de acordo com
normas nacionais;
Existência de um programa padronizado de capacitação para parteiras.
Proporção do corpo docente de parteiras que possui uma qualificação
educacional superior das parteiras que se formam no programa de educação;
Proporção e número de escolas de formação de parteiras apoiadas pelos
programas do UNFPA;
Número e proporção de novas parteiras formadas que receberam
capacitação com o apoio do UNFPA.
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Resultado 3: Associação

Resultado 4: Força de trabalho das parteiras

Os países têm uma associação de parteiras forte,
totalmente funcional e bem organizada

Houve aumento da capacidade nacional de contratação,
implantação, retenção e melhoria na distribuição do pessoal
nas unidades/instalações de saúde?

Produto 3.1: Apoiar a capacidade
organizativa da associação nacional de
parteiras para representá-las e ajudar a
elevar o perfil do ofício de parteira.

Produto 3.2: Reforçar a capacidade de
comunicação, advocacy e planejamento
da mobilização de recursos da
associação para promover a profissão de
parteira e o cuidado materno e neonatal
de qualidade.

Indicadores de resultados para a Associação de Parteiras
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A associação tem um plano estratégico que é orçado e atualizado
regularmente (não mais do que 5 anos);
Um plano de advocacy e mobilização de recursos para a Associação
foi estabelecido e implementado;
Porcentagem de parteiras praticantes ou certificadas que são membros
da associação profissional;
Número de eventos de advocacy onde a associação defendeu o papel
das parteiras na prestação de serviços de qualidade da SRMNAH;
Proporção de membros da associação de parteiras que participam
das discussões sobre políticas para elas;
A associação é representada ou tem filiais subnacionais em todo o país.
# de países onde a resposta é sim.
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Produto 4.1: Assegurar
que o pessoal de
obstetrícia seja motivado,
responsável, disponível
e disponível e acessível,
proporcionando cuidados
de qualidade, centrados
na mulher.

Produto 4.2: Assegurar
contratação de pessoal
efetivo.

Produto 4.3: Os
governos nacionais
apoiaram a elaboração
de políticas adequadas
e eficazes em termos
de implantação e
remuneração e de
pacotes de incentivo
para as parteiras
para cumprir com os
objetivos nacionais da
força de trabalho da
SRMNAH.

Indicadores de resultados para a força de trabalho das parteiras
1)

Proporção de parteiras recém-formadas que são empregadas como parteiras
no setor público ou privado no prazo de um ano após a graduação;
2) Proporção de parteiras que permanecem em seu local de trabalho por três
anos;
3) Implementação de supervisão de apoio de parteiras para parteiras a cada
mês (ou a cada 3 meses).
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Resultado 5: Ambiente favorável
Uma estrutura legal e política de apoio e um ambiente de trabalho
que permita às parteiras fornecer cuidados sexuais, reprodutivos
e de saúde à mãe e ao recém-nascido
Produto 5.1: Há condições de trabalho
propícias para que as parteiras
ofereçam cuidados de qualidade.

Produto 5.2: Estabelecimento de
mecanismos gerais de coordenação e
gestão e mecanismos de programas
nacionais de parteiras.

Indicadores de resultados para um ambiente favorável
1)

Número de políticas implementadas para melhorar o ambiente de trabalho
das parteiras;
2) Mecanismos de incentivo para apoiar políticas de implantação de parteiras
em áreas rurais e remotas que promovam cuidados autônomos, respeitosos,
baseados em evidências e liderados por parteiras;
3) Número de parteiras que receberam capacitação em serviço;
4) Número de parteiras que têm acesso à supervisão de apoio
e orientação de pares.

Resultado 6: Parteiras reconhecidas como parte integrante dos
sistemas nacionais, regionais e mundiais de saúde reprodutiva e
direitos sexuais e reprodutivos (DSSR)
As parteiras são reconhecidas e seu trabalho é implementado nos programas e
estruturas mundiais da SRMNAH (RHS, SDG, EWEC e ICPD) e nos programas
de todos os parceiros relevantes no campo de trabalho das parteiras.
Produto 6.1: As parteiras
são reconhecidas e seu
trabalho é essencial para
o mandato do UNFPA.

Produto 6.2:
Fortalecimento técnico
e programático da
capacidade das parteiras
do UNFPA em toda a
organização.

Produto 6.3: As parteiras
são integradas na agenda
mundial da DSSR, RHS
e na implementação do
SDG.

Indicadores de resultados
1) As parteiras são uma parte integrante do Plano Estratégico do UNFPA;
2) Número de programas da SRMNAH do UNFPA (fístula obstétrica e prevenção
da mutilação genital feminina, EMONC, MDSR, ASRH, SGBV, humanitária,
gênero, VIH, etc.) que integraram os cuidados das parteiras como um
componente central;
3) A SSRA, fístula e a violência de gênero (incluindo MGF) estão bem integradas
nos currículos de estudo das parteiras.
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RECURSOS SELECIONADOS PARA M&A
Educação
Módulo 8: Monitoramento e avaliação da competência contínua para a prática das

Fortalecimento das ferramentas de obstetrícia OMS 2011

parteiras. OMS 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501965_

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/strenthening_
midwifery_toolkit/en/

module8_eng.pdf?ua=1
Guidelines for Evaluating Basic Nursing and Midwifery Education and Training
Programmes in the African Region. OMS 2007 http://www.hrhresourcecenter.org/
node/1563

Indicadores de saúde reprodutiva: Diretrizes para sua geração, interpretação e
análise para o monitoramento mundial OMS 2006

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/924156315x/ en/

Regulamentação
Midwifery Regulation Assessment Tool

http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/
Global%20Standards%20Comptencies%20Tools/English/Regulation%20
Assessment%20Tool%20-%20Final%20July%202012.pdf

CIM Essencial: Estrutura de Serviços de Parteiras (MSF),

https://internationalmidwives.org/icm-respurces/icm-publications/icmmanualsguidelines.html

Exemplo de avaliações:

Associação
Guidelines for the use of the MACAT tool ICM
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/Global%20
Standards%20Comptencies%20Tools/English/MACAT%20Guidelines%20ENG.pdf
Advocacy
Advocacy Toolkit Chapter 4 Monitoring and Evaluating Advocacy UNICEF 2010

Avaliação de meio termo de apoio do UNFPA para a Saúde Materna do Fundo
Temático de Saúde Materna UNFPA 2012.

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Evaluation_
branch/Maternal_health_report/FONDS THÉMATIQUE POUR LA SANTÉ
MATERNELLE%20evaluation%20report%2001.02.2013.pdf

http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf

Guias gerais de monitoramento e avaliação de programas
Monitoring and Evaluation of Sexual and Reproductive Health Interventions A
Manual for the EC/UNFPA Initiative for Reproductive Health in Asia. Horstman R.
London School of Hygiene and Tropical Medicine and Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute. 2002
http://gametlibrary.worldbank.org/FILES/96_M&E%20Guidelines%20for%20
Reproductive%20Health%20Programs%20-%20UNFPA.pdf
Como desenhar e implementar uma avaliação do programa de país UNFPA 2013
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Evaluation_
branch/Methodology%20-%20September%202013/Handbook%20entire%20
document%20final%2011.29.2013.pdf
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COMPROMISSO MUNDIAL

A.

Coordenação e gestão
•
•
•
•

B.

Coordenação

mundial do programa de obstetrícia do UNFPA com países,
regiões e parceiros mundiais;
Engajamento

com os doadores e com as contrapartes do respectivo país
para captação de recursos;
Reuniões

de informação com a alta administração e outros órgãos de
decisão;
Monitoramento

e avaliação da implementação do programa mundial.

Advocacy e comunicação
•

Envolvimento

com a ONU, H6, OSC, PMNCH, assim como com doadores
e setor privado, para aumentar a visibilidade mundial das parteiras e seu
impacto. Isto envolve a inclusão de parteiras nas principais iniciativas
mundiais de saúde da ONU e outros quadros regulatórios mundiais de
recursos humanos para a saúde;

•

Participação

e liderança adequadas nos principais eventos mundiais de
saúde materna e neonatal para destacar a relevância e importância do
trabalho das parteiras, tais como Women Deliver, FIGO e CIM conferências
mundiais sobre saúde materna e neonatal, etc.;

•

Assegurar

que o UNFPA seja reconhecido e consultado como principal
agência mundial das Nações Unidas em matéria de parteiras, documentando
e divulgando as melhores práticas e resultados e mantendo uma forte
presença nos principais eventos da SRMNAH;

•

Advogar

e arrecadar fundos para fortalecer e promover as parteiras
nos principais eventos de doadores, a Assembléia Mundial da Saúde, a
Assembléia Geral da ONU e outros eventos mundiais.

C.

Parceiros
•

Engajamento,

construção de relacionamentos e coordenação com agências
H6 da ONU, a sociedade civil, os doadores e parceiros do setor privado
para apoiar o advocacy mundial, a captação de recursos, a participação
conjunta em iniciativas de capacitação, avaliação da força de trabalho de
parteiras, as atividades de fortalecimento do sistema de saúde, etc.;

•
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Iniciar

atividades conjuntas com parceiros nas áreas de advocacy mundial
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e regional, capacitação e uso eficiente de recursos;
•

E.

Construção de capacidades

C
 olaboração com o setor privado em inovações de produtos e processos
para as parteiras, tais como a introdução e disseminação de tecnologias

•

apropriadas, modelos de formação, produtos e soluções de baixo custo.

•
•

D.

Direção estratégica
•

Revisar

o ambiente e fornecer uma direção estratégica mundial do programa;

•

Parteiras

integradas no Plano Estratégico do UNFPA;

•

Estabelecer

prioridades a cada ano do programa mundial, em colaboração
com consultores de saúde materna em nível mundial, regional e nacional;

•

O
 trabalho das parteiras foi integrado nas principais políticas e documentos

F.

Apoiar

e supervisionar o desenvolvimento de ferramentas e orientação;
Fortalecer

a capacidade das parteiras do UNFPA e das partes interessadas
em colaboração com os parceiros;
Assistência

técnica aos escritórios nacionais e regionais, incluindo revisão
técnica de documentos e desenvolvimento da capacidade do pessoal local
para implementar a aprendizagem eletrônica e a aprendizagem de meios
eletrônicos.

Geração de evidências e gestão do conhecimento
•

Seguir

as tendências/oportunidades/riscos globais do trabalho das parteiras
a nível mundial;

estratégicos mundiais, tais como as estratégias mundiais de saúde para
recursos humanos e de saúde, a estratégia de saúde para mulheres,

•

Apoiar

a geração de evidências sobre a prática e o cuidado das parteiras;

crianças e adolescentes da Organização das Nações Unidas, etc.

•

Documentação

e divulgação de boas práticas em todo o mundo;

•

Atualizar

o site do UNFPA com informações, resultados e histórias de parteiras;

•

Rastreamento

dos indicadores de parteiras do mundo.
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PARTICIPAÇÃO A NÍVEL REGIONAL
É necessário um forte compromisso a nível regional para garantir a implementação
da Estratégia Mundial de Obstetrícia do UNFPA. Os escritórios regionais
desempenham um papel de liderança para os escritórios nacionais, fornecendo
orientação, apoio e supervisão sobre a estratégia, apoiando o alinhamento
efetivo com outras operações regionais e mundiais. O escritório regional também
desempenha um papel de conexão, facilitando a comunicação entre a sede e os
escritórios nacionais, garantindo a harmonização em toda a organização.
Com base nos seis objetivos estratégicos, a participação regional se apoia e
informa sobre:
•

Qualidade

da alocação e implementação de recursos do programa em cada
país.

•

Identificação

de lacunas e apoio baseado em evidências para o cuidado e a
prática das parteiras;

•

Capacitação

através da identificação e fornecimento de assistência técnica,
conforme necessário, incluindo o intercâmbio Sul-Sul;

•

Monitoramento

e acompanhamento de indicadores chave e dados de
implantação e retenção de parteiras;

•

Construir

um forte compromisso regional em apoio às parteiras através de
um alto nível de advocacy e captação de recursos;

•

Gestão

do conhecimento, inclusive através da identificação e compartilhamento
das melhores práticas na região e através de intercâmbios Sul-Sul;

•

Apoio

a iniciativas regionais para parteiras.

Os seis objetivos estratégicos: educação, regulamentação, fortalecimento de
associações, força de trabalho das parteiras, ambiente de trabalho favorável e
integração das parteiras na SDSR.
Especificamente, o apoio dos escritórios regionais às parteiras é essencial nas
seguintes áreas:
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1. Garantir a harmonização regional dos programas de educação para parteiras
e a regulamentação
•

•

F
 ornecer apoio técnico, operacional e programático aos escritórios nacionais,

de alto nível para a harmonização regional da educação de

enviando parteiras aos escritórios regionais, assim como viabilizar o

parteiras, currículos e marcos regulatórios em conformidade com as

fortalecimento e manutenção de uma lista de indivíduos e instituições

normas da CIM e da OMS; identificação de consultores e parceiros para

regionais capacitadas;

Advocacy

apoiar esta atividade e o engajamento de partes interessadas para chegar
•

3. Desenvolver a capacidade regional na prática das parteiras

•

A
 poiar o desenvolvimento da capacidade regional e das necessidades de

a um consenso;

TA dos países, identificando oportunidades entre os escritórios nacionais,

A
 ssegurar e acompanhar a adoção de currículos de estudos baseados nas

bem como convocando reuniões técnicas regulares a nível regional para

competências de acordo com as normas da CIM e prestar apoio técnico

apoiar grupos de países com necessidades similares.

aos países no processo de alinhamento de seus currículos;
•

A
 poiar e envolver os escritórios nacionais na cooperação Sul-Sul e na

4. Desenvolver a gestão regional do conhecimento e a assistência técnica das

criação de centros de excelência.

parteiras
•

2. Aumentar a filiação e a mobilização de recursos para programas e atividades

Isto inclui monitoramento dos indicadores e dos documentos e divulgação

das parteiras.
•

das boas práticas;

C
 onstruir parcerias em torno das parteiras e aumentar sua participação nas
atividades/programas regionais de SDSR;

•

A
 umentar a gestão e o compartilhamento de conhecimentos a nível regional.

Iniciar a mobilização de recursos para ampliar as atividades regionais e para

•

O
 rganizar intercâmbios a nível regional e mundial através de oficinas,
reuniões, conferências, etc.;

•

A
 ssegurar que a obstetrícia esteja fortemente presente no planejamento e nas
atividades de resposta humanitária.

a prática e o cuidado das parteiras através de propostas de alta qualidade,
abrangendo países individuais ou agrupamentos de países;
•

A
 poiar a arrecadação de fundos regionais para o desenvolvimento de
capacidades regionais em matéria de práticas de qualidade para as
parteiras;

•

associações nacionais de parteiras;
A
 poiar associações regionais na criação e atualização de planos estratégicos
regionais;
•

•

A
 poiar associações regionais de parteiras e escritórios nacionais em

Iniciar e promover avaliações atualizadas da força de trabalho das parteiras
nos países e outras novas avaliações da força de trabalho onde elas não

F
 ortalecer e apoiar o desenvolvimento de Redes Regionais de associações
de parteiras, o que lhes permitirá apoiar e desenvolver as capacidades das

•

5. Garantir a coleta de dados e o advocacy baseado em evidências

têm atuação;
•

P
 romover o advocacy baseado em evidências para as parteiras nos principais
eventos regionais de saúde materna e DSSR (incluindo a PF);

•

A
 poiar a pesquisa operacional e o monitoramento e avaliação regional e
usá-la para o advocacy baseado em evidências.

atividades de comunicação e advocacy.

43

44

COMPROMISSO A NÍVEL NACIONAL
Um forte compromisso a nível nacional assegura a implementação da Estratégia
do Programa de Obstetrícia do UNFPA, fortalecendo a capacidade nacional para
atingir as prioridades em matéria de saúde materna e trabalho das parteiras, assim
como a articulação de parceiros e sistemas de apoio nacionais. Os resultados dos
programas nacionais, incluindo arranjos para a implementação e os orçamentos,
são descritos em um documento do programa nacional. Os escritórios nacionais
são responsáveis por alcançar os resultados do programa descritos no Documento
do Programa Nacional e por aumentar a eficácia organizacional e a eficiência do
programa de obstetrícia do UNFPA.

Estratégias
•

F
 ornecer assistência técnica ao governo e parceiros através das parteiras
nacionais e/ou internacionais posicionadas no escritório do país;

•

C
 onduzir uma análise periódica de lacunas e avaliação das necessidades
em educação e regulamentação das parteiras no país;

•

A
 ssegurar que as parteiras estejam adequadamente representadas no DPC
e garantir os recursos adequados (MHTF e outros fundos essenciais), H6
ou financiamento específico do doador;

•

A
 ssegurar que as parteiras estejam refletidas e integradas em todos os
programas de DSSR do DPC;

•

A
 poiar o desenvolvimento de uma estratégia nacional de obstetrícia no
país, que reflita a educação, o apoio da associação, a regulamentação,
o desenvolvimento da força de trabalho de parteiras, a criação de um
ambiente favorávele a integração de parteiras no DSSR em geral;

•

C
 onstruir um forte programa de advocacy e estabelecer/fortalecer

•

M
 anter dados nacionais (banco de dados) sobre parteiras e apoiar o acesso

associações para atividades e o avanço das parteiras;
aos dados para pesquisa, concentrando-se em áreas como a educação,
regulamentação, implantação, conservação, qualidade do atendimento,
EmONC, abrangência de práticas e competências das parteiras, o
desenvolvimento de um ambiente favorável para o atendimento das
parteiras e seu papel na DSSR;
•

D
 esenvolver a capacidade das associações nacionais utilizando a Ferramenta
de Avaliação da Capacidade das Associações de Parteiras (MACAT) da
CIM e incentivar associações, para aumentar a capacidade nas áreas onde
as associações são mais deficientes;

•

G
 arantir relatórios sólidos de M&A sobre as atividades das parteiras
e o progresso dos escritórios regionais e da sede central, bem como
o envolvimento das equipes de comunicação em atividades que
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informem e promovam as realizações das parteiras;
•

S
 er pró-ativo e específico, em cada país, em inovações para o trabalho das
parteiras;

•

ANEXO 1
O caminho da obstetrícia 2030

D
 esenvolver a cooperação Sul-Sul em programas relacionados com as
parteiras e compartilhar lições aprendidas e as melhoras alcançadas;

•

A
 ssegurar que as parteiras sejam claramente refletidas no planejamento e
nas atividades de resposta humanitária.

A. Todas as mulheres em idade reprodutiva, inclusive as adolescentes, têm
acesso universal aos cuidados de parteiras quando precisam;
B.

Os governos fornecem o serviço e são responsáveis por um ambiente
político de apoio;

C. Os governos e os sistemas de saúde proporcionam o serviço e são
responsáveis por um ambiente totalmente favorável à atividade;
D. A coleta e análise de dados são totalmente integradas na prestação e no
desenvolvimento dos serviços;
E.

Os orçamentos nacionais de saúde priorizam o cuidado de parteiras; todas
as mulheres recebem proteção financeira universal;

F.

Os cuidados das parteiras são prestados em parceria com profissionais de
saúde, parceiros e trabalhadores não especializados;

G. Os cuidados de parteiras de primeiro nível são próximos à mulher e sua
família, com uma transferência suave ao próximo nível de cuidados;
H. A força de trabalho das parteiras, em comunidades, instalações e hospitais,
é apoiada através da educação de qualidade, regulamentação e gestão
eficaz dos recursos humanos e de outros recursos;
I.

Todos os profissionais de saúde fornecem e são responsáveis pela prestação
de cuidados respeitosos e de qualidade;

J.

As associações profissionais oferecem liderança a seus membros para
facilitar o atendimento de qualidade através da colaboração.
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ANEXO 2
A história do programa de obstetrícia do UNFPA
ANTECEDENTES
Na primeira década do século XXI, nos países em desenvolvimento, o trabalho
das parteiras não era bem reconhecido e valorizado como uma profissão, nem os
formuladores de políticas reconheciam o retorno do investimento que as parteiras
trariam em termos de salvar vidas de mulheres e recém nascidos, e que os resultados
em termos de saúde poderiam ser obtidos. Os programas educacionais não eram
padronizados, as associações de parteiras eram deficientes (ou inexistentes) e
careciam de “voz”. As normas reguladoras eram fracas ou inexistentes, resultando
na falta de conhecimento e controle sobre a qualidade do atendimento e prestação de
contas. Os dados e estratégias eficazes sobre a força de trabalho no campo da saúde
e da disponibilidade e distribuição de parteiras eram escassos e faltavam evidências
sobre a relação custo-benefício dos cuidados das parteiras. Portanto, a defesa pela
conscientização do valor das parteiras entre os formuladores de políticas, a geração
e o desenvolvimento de uma base de dados de evidências necessárias, a divulgação
de padrões mundiais para o trabalho das parteiras e a promoção da qualidade nos
cuidados da prática foram prioridades-chave no período 2008-2016.
Em 2008, o UNFPA lançou o Programa Mundial de Parteiras em colaboração com
a CIM, intitulado “Investindo em Parteiras e Outros com Habilidades de Parteira”,
no início em oito países. O Programa de Obstetrícia foi incluído no Fundo Temático

Entre 2009 e 2016, o Programa de Obstetrícia do UNFPA ajudou a recrutar mais
de 30 Consultores de Parteiras Nacionais (CMA na sigla em inglês) para ajudar a
fortalecer o trabalho das parteiras dentro do sistema nacional de saúde e demonstrar
e documentar os resultados. Entre 2009 e 2014, a prática das parteiras foi apoiada
principalmente pelo Fundo Temático de Saúde Materna, sendo que mais de 65
países foram beneficiados por este apoio. Em 2014, o trabalho das parteiras foi
reconhecido no Plano Estratégico 2014-17 do UNFPA como um indicador chave da
saúde materna. Isto ajudou a integrar a prática das parteiras como um elemento
programático chave para alcançar o acesso universal à saúde e aos serviços sexuais
e reprodutivos. Um número crescente de países está usando seus principais
recursos para apoiar às parteiras e muitos países conseguiram recursos adicionais
de doadores como o Canadá, a Suécia, Reino Unido, Austrália (por exemplo,
Sul do Sudão, Etiópia, Zâmbia, Bangladesh, etc.) através da documentação dos
progressos e resultados. Enquanto isso, o UNFPA também expandiu suas parcerias
com o sistema das Nações Unidas (H4+), a sociedade civil e setor privado para
melhorar sua base de recursos, assumir compromissos para fortalecer o trabalho
das parteiras e expandir sinergias com os programas de outros parceiros.
Nos últimos anos, a parceria com a CIM tem se concentrado na atividade
de capacitação em 21 países da região da África francófona, utilizando as
ferramentas da CIM para a análise das carências na capacidade de associação,
no fortalecimento e desenvolvimento da capacitação de educadores. No final de
2015, o programa de obstetrícia do UNFPA tinha cerca de 30 CMA, estava ativo
em mais de 120 países (39 apoiados pelo MHTF) trabalhando globalmente com
mais de 40 parceiros (H6, sociedade civil e setor privado) e colaborando com
centenas de parceiros nacionais e regionais.

de Saúde Materna em 2009 como um de seus principais componentes.
Os principais objetivos e estratégias do Programa de Obstetrícia se concentraram em:
•
•

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2009-2016

C
 apacitação em programas de educação para parteiras baseados nas

A seguir estão listadas algumas das principais realizações do Programa de

competências da CIM/OMS;

Obstetrícia entre 2008 e 2016:

D
 esenvolver fortes mecanismos regulatórios para apoiar e fortalecer a
qualidade dos serviços das parteiras;

•

F
 ortalecer e estabelecer associações de parteiras;

•

D
 efesa proativa a nível mundial, regional e nacional junto aos governos e

•

A
 prática das parteiras foi incorporada ao Plano Estratégico do UNFPA em
2012 e tornou-se parte integrante do Plano Estratégico 2014-2017, sendo
esta prática um indicador chave para a saúde materna. Isto implica que
todos os países do UNFPA (150) estão agora encarregados de informar
sobre o indicador de trabalho das parteiras e implementar programas de
educação;

•

O
 Programa de Obstetrícia ajudou:
° Educar mais de 90.000 parteiras através de treinamentos
preliminares e em serviço desde 2009;
° Fortalecer mais de 600 escolas de parteiras com livros,
equipamentos e materiais de capacitação;

partes interessadas para incentivar o investimento em serviços de qualidade
das parteiras para salvar a vida das mulheres e de seus recém-nascidos.

°
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Formar mais de 6.000 tutores;
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°
°
°

Fortalecer mais de 250 associações nacionais e subnacionais de
parteiras;

desenvolvidos apoiou avaliações aprofundadas da força de trabalho da

Desenvolver novas associações em 8 países;
Introduzir programas de licenciatura e mestrado orientados para a

análises de deficiências foram concluídas e planos de ação nacionais foram

prática das parteiras em vários países;
°

°
°
•

desenvolvidos;
•

empreendida para obter compromissos mundiais e nacionais através dos

e da CIM;

do Dia Internacional das Parteiras (IDM, por suas siglas em inglês) em 5

Incorporar as parteiras às políticas de recursos humanos para a
saúde em mais de 50 países;

de maio de cada ano, e a organização de três simpósios de alto nível nas

Apoiar o fortalecimento de mais de 40 conselhos de parteiras e
ajudou a estabelecer mais dois no último período do Plano.

lançamentos do CARMMA, da celebração institucionalizada de alto perfil

conferências Women Deliver em 2010, 2013 e 2016, incluindo uma oficina
especializada de três dias para jovens lideranças de parteiras em 2016.
•

em países como do Sudão Meridional, fazendo do UNFPA a agência das

com Jhpiego, Amref Health Africa, Laerdal Global Health e Intel

Nações Unidas com o maior número de parteiras em seu quadro de pessoal.
•

inovadoras de ensino a distância e de aprendizagem eletrônica para

F
 oi realizada uma ampla capacitação do pessoal do programa de obstetrícia

melhorar as habilidades das parteiras que salvam vidas, especialmente em
áreas rurais remotas;
•

E
 stas realizações resultaram no reconhecimento de que as parteiras são

mundiais da CIM sobre educação e regulamentação, além de usar a

centrais para a agenda da SRMNAH e sua implementação, e inspiraram os

ferramenta na avaliação da capacidade das associações membros da CIM

países e os organismos mundiais, bilaterais e multilaterais a aumentar seus

(MACAT);

investimentos em parteiras.

O
 UNFPA ajudou a integrar as parteiras no planejamento familiar, VIH,
saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e programas relacionados à
violência de gênero, e recrutou parteiras e outros trabalhadores da saúde
em uma campanha global para eliminar a mutilação genital feminina.
Mais de 1.000 parteiras e trabalhadores da saúde foram sensibilizados e
capacitados em mutilação genital feminina somente em 2015;
O
 programa apoiou a produção dos relatórios sobre o estado das parteiras
no mundo em 2011 e 2014, gerando a base de dados necessária para o
planejamento e a defesa da força de trabalho das parteiras;

•

O
 programa documentou nove boas práticas e fez uso de metodologias

para implementar programas virtuais inovadores;

regulamentação e fortalecimento de associações, usando os padrões

•

O
 UNFPA recrutou muitas parteiras de Voluntários das Nações Unidas

E
 ntre 2012 e 2015, foram assinados memorandos formais de entendimento

do UNFPA e das partes interessadas nacionais, em matéria de educação,

•

U
 ma defesa estratégica de alto nível da prática das parteiras foi

Revisar os currículos de estudo para parteiras em mais de 65
países para garantir o cumprimento das normas mundiais da OMS

Corporation para fortalecer o apoio à educação e prática das parteiras, e
•

MNH em Bangladesh, Afeganistão, Tanzânia e Moçambique, mais de 40

DESAFIOS
Apesar dos bons resultados, o programa continua a enfrentar uma série de desafios.
Os compromissos nacionais com a prática das parteiras nem sempre são fáceis de
obter, o que implica um trabalho constante de advocacy. A escassez de recursos
humanos, financeiros e técnicos e restrições da capacidade nacional podem limitar
ainda mais os impactos.

O
 relatório SOWMY 2014 fornece dados inestimáveis sobre a força de

Vários países continuam a enfrentar escassez crônica de parteiras, especialmente

trabalho da MNH em 73 países para a educação baseada em evidências,

em áreas remotas e rurais. Além disso, muitos países continuam a relatar má

planejamento, monitoramento e avaliação da força de trabalho e dos serviços

qualidade na educação e na formação de parteiras, especialmente no treinamento

das parteiras. Em 2015, a região ASRO lançou seu próprio Estado mundial

clínico, devido à ausência ou à baixa capacidade dos tutores, à quantidade

das parteiras com perfis de 13 países da região. Adicionalmente, a LACRO

inversamente proporcional entre estudantes e tutores, à falta de mentoria na

desenvolveu perfis das parteiras em países da região não incluídos pela

prática clínica e uma infraestrutura precária.

SoWMy. Como resultado do relatório SoWMy 2011, a iniciativa dos países

Os mecanismos regulatórios para o trabalho das parteiras precisam de atenção
e fortalecimento (governamental) constante. Os recursos humanos para
as políticas de saúde são frequentemente mal integradas e orçamentadas,
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o que tem um impacto sobre a implantação e a permanência das parteiras.
As associações de parteiras enfrentam desafios devido à falta de recursos e

como o EmONC;
• As normas da CIM são atualizadas regularmente e oferecem a base para abordar

capacidade de liderança.
Embora o programa teve grande sucesso ao destacar a importância de currículos
de estudo baseados em competências para a educação de parteiras, muitos
problemas permanecem:

as deficiências das parteiras em educação, regulamentação e associação. Muitos
países precisam de apoio para adaptá-los às realidades locais e para defender sua
implementação;
• As estratégias de capacitação em serviço precisam ser reforçadas. A capacitação

•

T
 reinamento sistemático para parteiras;

•

Implantação, distribuição, motivação e permanência de parteiras;

•

P
 restação de contas na prática;

•

O
 ambiente propício para um atendimento materno e do recém-nascido

•

crucial, assim como a integração de parteiras em outros aspectos da SRHR,

prática é mais eficaz quando segue uma educação sólida prévia ao serviço, que inclui
horas recomendadas pela CIM tanto na teoria como na prática clínica. Os educadores
e tutores devem se manter atualizados com as práticas baseadas em evidências;

diferente e de qualidade;

• Vários países ainda precisam introduzir sistemas de ingresso direto na educação

M
 onitoramento sistemático dos indicadores do trabalho das parteiras e

para parteiras;

dos dados de base;

• As carreiras profissionais para as parteiras e os programas de ensino superior

•

A
 linhamento do currículo com as normas da CIM;

•

F
 ortalecimento geral do sistema de saúde, incluindo melhor infraestrutura, um
ambiente de trabalho seguro e uma plataforma de apoio para as parteiras.

(licenciatura, mestrado e doutorado) são necessários tanto para a motivação quanto
para a melhoria da qualidade nos serviços;
• As associações sólidas são importantes para aumentar a visibilidade do cuidado

Tudo isso tem um impacto sobre a qualidade dos cuidados e a motivação das parteiras.

materno e neonatal de qualidade e para defender o trabalho das parteiras, garantindo
a aplicação de normas de apoio para sua formação e melhorando suas condições de
trabalho;

LIÇÕES APRENDIDAS
As principais lições aprendidas nos oito anos (2008-2016) do Programa de
Obstetrícia do MHTF incluem:
• A importância de dados e argumentos baseados em evidências (avaliações
abrangentes da força de trabalho, análises de deficiências, dados do SoWMy, etc.)
não apenas para promover o compromisso nacional, mas também para a criação
de programas, planejamento de políticas da força de trabalho, implementação,
avaliações de retorno do investimento e a captação de recursos;

• Abordar a implantação, permanência e distribuição de parteiras continua a ser
urgente em todos os lugares;
• Isto requer políticas sobre a força de trabalho das parteiras, para que essas sejam
totalmente integradas às estratégias de recursos humanos para a saúde, favorecendo
um ambiente adequado com apoio dos colaboradores. É necessária a colaboração
intersetorial (por exemplo, ministérios da educação, recursos humanos, saúde,
planejamento, desenvolvimento rural, assuntos comunitários e finanças), bem como
o estrito cumprimento do Código Mundial de Práticas da OMS sobre a contratação

• Necessidade de pessoal dedicado ao programa de obstetrícia em todos os níveis:
mundial, nacional e regional para suporte técnico, implementação e monitoramento;

internacional de pessoal de saúde;
• Necessidade de estratégias claras e bem dotadas de recursos que incluam cuidados

• Necessidade de recursos adequados e sustentáveis - financeiros, humanos e

de parteiras para enfrentar situações de emergência e humanitárias. Deve-se levar

técnicos - para permitir a prestação de serviços de qualidade;

em conta o impacto de crises humanitárias graves e prolongadas sobre a saúde e o

• Necessidade

de

um

enfoque

contínuo

na

educação,

associação,

regulamentação e advocacy permanente das parteiras, pois ainda é preciso

funcionamento dos prestadores de serviços de saúde e sua necessidade de treinamento
intensivo ou contínuo para o aprimoramento de suas habilidades;

prestar atenção à compreensão da implementação efetiva, incluindo as

• As diretrizes e estratégias de orientação para o treinamento e capacitação de novas

diferenças entre as políticas e diretrizes do UNFPA e o que é realmente

parteiras por parteiras seniores podem melhorar a prática geral, as habilidades clínicas

implementado na prática em um país. A atenção à implementação efetiva

e os resultados para mulheres grávidas, mães e recém-nascidos. Lições específicas

de cuidados das parteiras e rotinas baseadas em evidências continua sendo

aprendidas podem ser compartilhadas dos países do Programa de Obstetrícia;
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• O atendimento respeitoso, a experiência nos cuidados durante a gravidez e o parto
devem ser incluídos sistematicamente nas políticas e planos de educação e serviços;
• As parteiras devem ser sistematicamente integradas em outras áreas do SRMNAH

ANEXO 3
Conceitos utilizados na estratégia

(EMONC, SRHR, HIV, MGF/C, planejamento familiar, triagem para a detecção de
câncer cervical e de mama, fístula, etc.).
• São necessárias pesquisas lideradas por parteiras, assim como a participação
de parteiras em outras pesquisas sobre questões que afetam a qualidade do
atendimento materno e neonatal.
• É necessário que se tomem medidas e práticas inovadoras, através da
aprendizagem eletrônica e dos módulos de treinamento, para expandir ou
aumentar e melhorar a qualidade. O uso de modelos inovadores de capacitação
em serviço em mais de 15 países provou ser muito bem sucedido no tratamento
de PPH e na mortalidade neonatal.

PRECEPTORES CLÍNICOS
Um preceptor clínico é alguém que dá instrução pessoal, treinamento e supervisão
a um estudante ou uma jovem parteira durante a prática clínica.
Os preceptores de parteiras têm uma influência importante e duradoura sobre
os estudantes. Eles são os que recepcionam as estudantes da comunidade de
parteiras. A visão e compreensão de um estudante sobre o ofício de parteira, sua
prática como estudante e, mais tarde, como parteira, refletirá como ela vê, ouve
e aprende com seu preceptor. O preceptor ajuda o estudante a aplicar o que foi
aprendido, ensina habilidades clínicas e avalia a competência do estudante.

Ter acesso ou dispor do apoio de um preceptor ajuda os profissionais de saúde
a se manterem atualizados, melhorar suas habilidades de pensamento crítico e
aumentar sua auto-estima e confiança. Entretanto, dada a exigência de prover
cuidados baseados em evidências para conseguir uma atuação altamente
produtiva, é essencial encontrar formas para que o ensino clínico seja eficiente,
intelectualmente rigoroso e bem integrado na prática clínica.
Excelentes professores clínicos incorporam conhecimento sobre o ensino e a
aprendizagem das habilidades clínicas, o pensamento crítico e o cuidado baseado
em evidências. Os comportamentos e características demonstrados por professores
clínicos especialistas estão listados na Tabela 1 abaixo.
O estudo de Kennedy sobre a prática exemplar das parteiras aponta para
características clínicas que estão especialmente entrelaçadas com o modelo de
cuidados. Em seu estudo, os modelos a seguir pelas parteiras dominaram a técnica
de “não fazer nada certo”, mantendo-se atentas aos cuidados e aos detalhes,
respeitando a singularidade da mulher e ajudando-a a administrar o processo de
nascimento.
Erickson-Owens e Kennedy enfatizaram a importância dos cuidados baseados
em evidências no ensino clínico, e encorajaram os preceptores a aproveitarem os
momentos de ensino para promover uma estratégia de quatro etapas. Quando o
estudante pede orientação sobre o que fazer ou propõe um plano de administração,
o preceptor pode:
•
•
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P
 erguntar se há evidências relevantes para a pergunta ou para o plano;
A
 uxiliar o estudante na localização de evidências;
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•
•

O
 rientar o estudante na avaliação da qualidade das evidências, quando for

•

D
 esenvolver um Manual Nacional de Capacitação para Parteiras e

necessário;

Preceptores de Saúde das Mulheres que poderia então ser adaptado pelos

D
 esenvolver um novo plano de administração baseado nas evidências.

programas de educação. Isto poderia ser escrito por um grupo de trabalho
nacional de educadores e clínicos;

TABELA 3.
CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES CLÍNICOS ESPECIALISTAS
Uma ampla base de conhecimento em sua área de atuação.

•

C
 riar uma página web de Preceptores Clínicos, incluindo um arquivo de
recursos para o ensino clínico, com links para sites respeitados, tais como
os da Confederação Internacional de Parteiras, o Colégio Americano de
Enfermeiras Parteiras, ou outras escolas e programas para parteiras;

•

Prazer em ensinar e cuidar dos pacientes.

O
 ferecer Programas de Desenvolvimento de receptores com créditos de
educação continuada em reuniões profissionais estaduais, regionais e
nacionais;

Respeito aos estudantes e pacientes.

•

Oferecer cursos curtos de Certificação Clínica para preceptores com crédito CE.

Acessibilidade e suporte.
Ser bem organizado.

TUTORIA

Dar instruções claras aos estudantes sobre o que se espera deles.
Limitar a quantidade de conteúdo que eles ensinam em um determinado encontro.

A tutoria é definida como uma relação entre um orientador experiente e conhecedor
que auxilia e apoia um estudante menos experiente no desenvolvimento profissional
e pessoal. O tutor tem como objetivo promover o desenvolvimento de um indivíduo

Ensinar de forma prática e atraente.

para o sucesso no cumprimento de suas tarefas, reforçando e fortalecendo suas

Oferecer retorno frequente e não ameaçador.

competências e autoconfiança. O orientador deve ajudar o

Preparar materiais e planejar experiências de ensino com antecedência.

transição no trabalho, o conhecimento, o pensamento e a eficácia pessoal e na gestão.

Aproveitar os momentos de ensino que surgem no ambiente clínico.

A tutoria clínica pode ser descrita como um sistema de formação e consulta prática

Ensinar adequadamente ao nível do estudante.

cuidados clínicos de alta qualidade e sustentáveis. A tutoria clínica deve ser vista como

Refletir continuamente sobre seus sucessos e fracassos no ensino.
Permanecer aberto a mudanças e experimentar novas abordagens

aprendiz alcançar a

que promove o desenvolvimento profissional contínuo dos indivíduos para oferecer
parte do desenvolvimento profissional contínuo necessário para criar provedores
de cuidados competentes. Impulsionado pelas necessidades de aprendizagem dos
estudantes, a tutoria pode ser uma abordagem combinada com o cara-a-cara, bem
como através de consultas virtuais.

Esta abordagem é mais fácil se os recursos, tais como o banco de dados on-line da
Cochrane, as diretrizes da prática atual e as instalações da biblioteca, estiverem facilmente
disponíveis no ambiente clínico. Caso contrário, a busca de evidências pode ser designada
como um “dever de casa” clínico, e o estudante pode se reportar ao preceptor com os
resultados de sua pesquisa. A falta de tempo, energia, materiais de referência e capacitação
em pesquisa podem ser barreiras para a incorporação de cuidados baseados em evidências
no ensino clínico. Contudo, uma vez integrada na prática, a estratégia de cuidado baseada
em evidências pode fornecer aos preceptores uma abordagem consistente, atualizada e
segura para ensinar o processo de gerenciamento aos estudantes.

A tutoria no programa de obstetrícia pode ser descrita como um processo de orientação
e apoio acadêmico ao corpo docente para que se tornem confiantes e competentes em
seu papel de professores. O objetivo de um programa de tutoria é melhorar e manter
os cuidados em saúde por parte das parteiras e o estilo pedagógico. O objetivo deste
programa é geralmente duplo: a) focalizar no papel de um corpo docente acadêmico
que aconselha o estudante na prática clínica e b) focar na identificação de áreas de
melhoria para capacitar o corpo docente e as parteiras clínicas, relacionados com o
conteúdo sobre o conceito de cuidados das parteiras.

Em conclusão, oferecemos as seguintes recomendações para apoiar e melhorar a
educação clínica das parteiras e os cuidados com a saúde da mulher.
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO BEM EQUIPADA
Uma instituição de ensino bem equipada é essencial para desenvolver as

Equipamento
1.

Kit de inserção/remoção de implantes e DIU

2.

Fonte de luz

3.

Equipamento para exame físico

4.

Equipamentos de sutura

5.

Equipamentos de reanimação

6.

Kit de episiotomia

básico de modelos anatômicos, equipamentos, bens de consumo, livros de referência

7.

Aspirador manual a vácuo (MVA Plus)

e materiais didáticos (TLM) para a educação e o treinamento das parteiras.

8.

Equipamento de esterilização

competências das parteiras estudantis até o nível de competência exigido para se
formar em instituições educativas credenciadas no país, obter a licença e o registro
de parteira necessários para conduzir a prática.
A lista de verificação baseada nas normas CIM para a formação de competências
básicas das parteiras em instituições de ensino, desenvolvida pela Confederação
Internacional de Parteiras (ICM) em 2012, fornece orientações úteis sobre o conjunto

As instituições de formação de parteiras devem estar equipadas para poderem
desenvolver as competências das estudantes em cada uma das sete competências
essenciais da CIM para a prática básica.

Bens de consumo
1.

Amostras de planejamento familiar

2. Desinfetantes e cotonetes

Uma instituição de educação para parteiras bem equipada deve ser incluída de acordo

3. Luvas e batas de exame

com a lista de competências da CIM para o treinamento das habilidades essenciais:

4. Reagentes de pesquisa
5. Cateter uretral

Modelos anatômicos

6. Tubo de sucção (tamanho adulto e pediátrico)

1.

Simulador de 1º, 2º e 3º trimestres e modelo pélvico.

7. Suprimentos intravenosos

2.

Simulador de parto/Simulador de parto materno e neonatal

8. Faixas de identificação (mãe e bebê)

3.

Modelo de camisinha na base

9. Suprimentos para recém-nascidos (por exemplo, roupas, chapéus,

4.

Modelo portátil com dispositivo intra-uterino

5.

Modelos anatômicos para injeções no braço, nádegas e coxas

10. Toalhas e roupa de cama

6.

Modelo de abdômen gestacional (para palpação - se o modelo Zoe

11. Película impermeável (mackintosh)

não estiver disponível)

12. Toalhas/panos descartáveis (para o campo esterilizado)

7.

Modelo de mama (e aleitamento materno)

13. Abraçadeiras de cabo (descartáveis)

8.

Pélvis óssea (duro: pontos de referência identificados)

14. Caixa de segurança para objetos pontiagudos

9.

Crânio fetal (pontos de referência identificados)

15. Cobertores e lençóis de algodão ou lã - para mãe e bebê

10.

Bebê fetal, cordão umbilical e placenta para o parto com ventosa.

16. Extrator de muco

11.

Modelos de útero e placenta

17. Equipamento de proteção pessoal: óculos de proteção, avental/

12.

Réplicas cervicais (para inserção de DIU)

13.

Modelo de dilatação cervical (plástico)

18. Frascos para amostras de sangue

14.

Boneca/Modelo de reanimação para adultos

19. Curativos

15.

Boneca/modelo de reanimação de recém-nascido

20. Solução de descontaminação (à base de cloro) (0,5% de cloro)

16.

Feto

17.

Simulador de treinamento de corte e sutura do períneo (ou blocos de

vestidos - botas de plástico, borracha ou papel

Medicamentos e injetáveis
Esta lista deve ser a permitida pela Lista de Medicamentos Essenciais no país

esponja de 6 polegadas)
18.

fraldas)

Bola pequena (cricket, beisebol, tênis) e meias para testar a dilatação cervical.
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•

Materiais didáticos
1.

Gráficos

2.

Visuais

3.

Representações

as sessões práticas;
•

Gráficos

6.

Vídeos

7.

Livros

S
 er acessível às comunidades e engajar-se em atividades de alcance
comunitário e na promoção da saúde;

•

4. Formulários por país
5.

T
 er capacidade adequada para o aprendizado prático dos alunos durante

T
 er uma taxa de ocupação maior que 50% para internações hospitalares.

Preceptores Clínicos e/ou Supervisores
Os centros de saúde utilizados para a prática clínica devem:
•

T
 er um número adequado de preceptores clínicos em tempo integral e
parcial para atender às necessidades dos estudantes;

•

D
 ispor de preceptores clínicos com habilidades pedagógicas e clínicas;

LOCAL DE FORMAÇÃO PRÁTICA TOTALMENTE FUNCIONAL

•

T
 er preceptores clínicos que alocam tempo para trabalhar com os estudantes

Um centro de formação clínica totalmente funcional deve assegurar que os recursos
e instalações necessários estejam disponíveis para proporcionar aos estudantes
uma experiência clínica adequada, incluindo um número suficiente de usuários e
categorias de usuários, instalações de formação clínica adequadas e apropriadas e

•

Instalações e Infraestrutura

supervisão apropriada da prática.

Os centros de saúde utilizados para a prática clínica devem:

A experiência na prática clínica é uma estratégia chave para aumentar as
competências dos profissionais. Integra teoria e prática e, no setor da saúde,
oferece uma oportunidade para os profissionais de saúde trabalharem juntos como
uma equipe.

e supervisioná-los;
equipe de saúde para oferecer um atendimento integral aos pacientes.

•

•
•
•
•
•

F
 ornecer pelo menos serviços básicos de atendimento obstétrico de emergência;
Oferecer serviço 24 horas por dia, sete dias por semana;
E
 star perto da escola/universidade de formação, e acessível aos estudantes
(comutável);
T
 er um acordo com a escola/universidade de capacitação para ser um local
de prática clínica.
S
 er avaliado e credenciado de acordo com as leis e regulamentos do país.

Volume de Pacientes ou Estudantes no Centro de Saúde

F
 ornecer um espaço para demonstração/simulação dos estudantes,
biblioteca e área de estudo;
D
 isponibilizar salas para que os estudantes guardem seus materiais e
troquem de roupa;

Critérios para um local de treinamento prático totalmente funcional

As instalações de saúde utilizadas para a prática clínica devem:

P
 roporcionar um espaço e instalações adequadas para as sessões de ensino
e aprendizagem dos estudantes;

•
•

Informações Gerais Sobre o Local de Capacitação na Prática Clínica

T
 er um número adequado de outros clínicos e especialistas e membros da

•

T
 er iluminação, ventilação, toalete, eletricidade, internet e água adequados
e acessíveis para os estudantes;

•

T
 er um sistema de eliminação de resíduos em funcionamento.

Materiais e Equipamentos
Os centros de saúde utilizados para a prática clínica devem:
•

D
 ispor de suprimentos, equipamentos e materiais suficientes para permitir
que os estudantes desenvolvam as sete competências centrais de CIM
para a prática básica como parteiras;

•

P
 ráticas modelo consistentes com as melhores práticas baseadas em
evidências.

Os centros de saúde utilizados para a prática clínica devem:
•

T
 er capacidade adequada para visitas externas e internações hospitalares;
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Lista de equipamentos, suprimentos, materiais didáticos e diretrizes nas

de atendimento. A experiência do cuidado diz respeito a uma comunicação eficaz

instalações clínicas

com as mulheres e suas famílias sobre os cuidados prestados, suas expectativas

•

e seus direitos; cuidados com respeito e preservação da dignidade; e o acesso

T
 er à disposição equipamentos e materiais didáticos funcionais baseados

ao apoio social e emocional de sua escolha. Ambas as dimensões dependem da

na Lista de Equipamentos Padrão da CIM para o treinamento das

disponibilidade de profissionais de saúde competentes e motivados, tanto para as

Competências Básicas nos cursos para parteiras, bem como um orçamento

mães como para os recém-nascidos, assim como dos recursos físicos que são pré-

adequado;
•

D
 isponibilizar livros de Prática Clínica do Estudante;

•

T
 er material de papelaria adequado para que os alunos possam tomar notas

requisitos para um atendimento de boa qualidade nos centros de saúde.

e aprender;

A tabela mostra um equilíbrio entre cuidados preventivos e de apoio, além de
cuidados eletivos e de emergência, e permite dar continuidade aos cuidados tanto

•

T
 er computadores, biblioteca e livros didáticos relevantes disponíveis;

do paciente quanto do cuidador, desde a comunidade até os centros (Figura 1).

•

P
 ossuir políticas, diretrizes e normas nacionais apropriadas e relevantes
para a prestação de serviços.

ATENÇÃO MATERNA E NEONATAL DE QUALIDADE (QMNC)

FIGURA 1.
A ESTRUTURA PARA A ATENÇÃO MATERNA E NEONATAL
DE QUALIDADE: SAÚDE MATERNA E NEONATAL DE UM
SISTEMA DE SAÚDE QUE AS MULHERES GRÁVIDAS E RECÉMNASCIDOS PRECISAM

A qualidade do atendimento à mulher e ao recém-nascido se evidencia quando os
serviços de saúde materna e neonatal (para indivíduos e populações) aumentam
suas probabilidades de receber cuidados oportunos e apropriados, e assim alcançar
os resultados desejados de forma consistente com os conhecimentos profissionais
atuais, levando em consideração as necessidades, preferências e aspirações das
mulheres e de suas famílias. Isto leva em consideração as características de qualidade
no atendimento e dois componentes importantes: 1) qualidade na prestação de

Para todas as mulheres em idade reprodutiva e recém-nascidos

cuidados e 2) qualidade no atendimento às mulheres, aos recém-nascidos e suas
famílias. O cuidado materno e neonatal de qualidade refere-se ao cuidado eficaz das
mulheres em idade fértil, de seus recém-nascidos e de suas famílias, antes, durante
e após a gravidez, o parto e o período pós-natal. Uma equipe de profissionais de

Categorias
de Prática

saúde materna e neonatal devem estar bem educados, regulamentados, capacitados
e apoiados de acordo com normas contextualmente relevantes e de qualidade para
garantir competência e motivação ao proporcionar estes cuidados.

Organização
do cuidado/
atendimento

A estrutura do atendimento com qualidade (QoC) da OMS dos oito domínios
para mulheres grávidas e recém-nascidos nas instalações de saúde, aumenta a

Valores

probabilidade de que os resultados desejados, individuais e das instalações, sejam
alcançados. Não importa onde a mulher se encontre, o enfoque do sistema de
saúde no atendimento qualificado se expande para fornecer a estrutura necessária

Filosofia

fornecimento e a experiência do cuidado. A prestação de cuidados inclui o uso
de práticas baseadas em evidências para os cuidados de rotina e de emergência,
sistemas de informação nos quais a manutenção de registros permite a revisão e

Avaliação
Triagem
Planejamento
de cuidados/
atendimento

Promoção de
processos normais,
prevenção de
complicações

Serviços
médicos de
obstetrícia e
neonatais

Serviços disponíveis, acessíveis, aceitáveis, de boa qualidade - recursos adequados, força de
trabalho competente.
Continuidade, serviços integrados entre a comunidade e as instalações de saúde.
Respeito, comunicação, conhecimento da comunidade e compreensão.
Cuidado adaptado às circunstâncias e necessidades das mulheres.
Otimização dos processos biológicos, psicológicos, sociais e culturais; fortalecimento das
capacidades das mulheres.

Prestadores
de serviços

Praticantes que combinam conhecimentos e habilidades clínicas com competências
interpessoais e interculturais.
Divisão de papéis e responsabilidades com base nas necessidades, competências e recursos.
Fonte: Renfrew e colegas.

auditoria, e sistemas funcionais para o referenciamento entre os diferentes níveis
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Primeira linha
na gestão de
complicações

Gestão esperada, utilizando intervenções somente quando indicadas.

para melhorar a prestação de serviços. O enfoque do sistema de saúde fornece
a estrutura para melhorar a qualidade nas duas dimensões interligadas para o

Educação
Informação
Promoção
da saúde

Para todas as mulheres em idade
reprodutiva e recém-nascidos
com complicações
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CUIDADO CENTRADO NA MULHER
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UNFPA

ESTRATÉGIA
MUNDIAL DE
OBSTETRÍCIA
2018-2030
A Estratégia do Programa Mundial de Obstetrícia do UNFPA 2018-2030 baseia-se
nos sucessos e lições aprendidas com a implementação do Programa Mundial de
Obstetrícia do UNFPA, em aproximadamente 40 países apoiados pelo Fundo Temático
para a Saúde Materna entre 2008-2016.
Essa ferramenta oferece um caminho para fortalecer sistemática e integralmente um
atendimento obstétrico de qualidade e visa levar o trabalho das parteiras profissionais
ao próximo nível, alinhando-a à Agenda 2030 e à Estratégia Mundial das Nações
Unidas para a Saúde das Mulheres, Crianças e Adolescentes (2016-2030). Para
conseguir isso, a Estratégia se baseia no fortalecimento dos seis pilares seguintes:
* Educação de parteiras / parteiras profissionais
* Regulamentação da obstetrícia
* Associações profissionais de parteiras / parteiras profissionais
* Força de trabalho da obstetrícia
* Ambiente favorável para parteiras / parteiras profissionais
* Parteiras reconhecidas como parte integral da agenda de saúde sexual e reprodutiva,
materna, neonatal e adolescente.
A Estratégia Mundial de Obstetrícia apresenta uma ferramenta que pode ser utilizada
e adaptada por todos os programas do UNFPA, nos países, escritórios regionais, por
parceiros e partes interessadas para fortalecer os programas nacionais de obstetrícia
e cumprir o Plano Estratégico do UNFPA e seus três resultados transformadores:
acabar com a mortalidade materna evitável, acabar com a necessidade não atendida
de planejamento reprodutivo e acabar com a violência e as práticas nocivas contra
mulheres e meninas.

Fotos de capa e fotos internas: UNFPA

