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NOTA PÚBLICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E 
  ENFERMEIROS OBSTETRAS/ABENFO NACIONAL 

EM DEFESA DAS ENFERMEIRAS (OS) OBSTÉTRICAS(OS) E OBSTETRIZES, E 

EM DEFESA DOS CENTROS DE PARTO NORMAL NO BRASIL  

 
 
Frente ao crime hediondo de violência obstétrica e sexual praticado contra uma 
parturiente submetida a sedação excessiva durante uma cesariana (hipermedicalização) 
por um médico.... reportagem nesta semana em jornal de ampla circulação destacou a 
seguinte fala de uma médica GO de renome nacional: 
“..... Estupro e maus tratos no meio médico são realidade. Esse não é um caso isolado, e 
quando a gente “monstrifica”, diz “aquele homem é um monstro”, liquida o assunto e 
deixa-se de refletir sobre o problema. E o problema é que o modelo de assistência ao parto 
e a formação médica como um todo é DOENTE. Precisamos de uma medicina centrada na 
pessoa, menos misógina”.  
https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2022/07/quando-se-diz-aquele-homem-e-um-monstro-
deixa-se-de-refletir-sobre-o-problema-diz-ginecologista.ghtml. 

 

A mudança de modelo de atenção obstétrica no país, a redução de cesarianas e ampliação 

das práticas baseadas em evidência no parto e nascimento deviam ser urgentemente 

implementadas em todo o país, para interromper o ciclo de violências obstétricas que afetam 

mulheres; mas também interromper o ciclo de violências institucionais e por médicos contra a 

enfermagem obstétrica que muitas vezes é agredida, desrespeitada e processada por praticar o que 

sabem e aprenderam, as evidências cientificas na atenção ao parto e nascimento, ou por denunciar 

práticas inadequadas e abusivas, sendo ignoradas, processadas ou prejudicadas profissionalmente. 

Até quando estas irregularidades serão permitidas pelos conselhos de saúde e de profissionais, pelo 

sistema de justiça, pelos legisladores e especialmente pelos gestores do SUS? 

O Brasil precisa da enfermagem obstétrica e das obstetrizes em todas as maternidades,  e 

especialmente nos Centros de Parto Normal, mas precisa garantir a elas  planos de carreira 

institucional definidos, políticas públicas de estado e legislação que as protejam. 

O Brasil possui 107 Centros de Parto Normal (CPN) cadastrados no CNES - Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde, sem considerar os CPN mantidos por gestores estaduais e municipais 

não cadastrados neste sistema, por ainda não estarem habilitadas junto ao Ministério da Saúde. 

Ademais, conta com mais de 17 mil enfermeiras(os) especialistas na área materno infantil 

(enfermeira/o obstétrica, neonatologista e em saúde das mulheres) e cerca de 340 obstetrizes 

registradas no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), além das especialistas tituladas que não 
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registraram a especialidade no conselho profissional.  Relativo as enfermeiras(os) especialistas, 

6247 enfermeiras obstétricas/os (EO) (CBO 223545) e 660 enfermeiras/os neonatologistas (ENEO) 

(CBO 223540), estão também cadastradas no CNES. 

OS CENTROS DE PARTO NORMAL E A ENFERMAGEM DA ÁREA MATERNO INFANTIL/OBSTÉTRICA 

estão, no entanto, sendo atacados, menosprezados e prejudicados de forma arbitrária e 

injustificada, por meio da Portaria 715/2022 do Ministério da Saúde, que visa inibir e anular a 

atuação autônoma das enfermeiras obstétricas e obstetrizes, por meio da não habilitação de novos 

CPN e outras medidas discriminatórias e persecutórias.  O Ministério da Saúde ignora desta forma 

os benefícios de qualidade e segurança destes serviços e destes profissionais para a população e 

especialmente, para as mulheres e seus neonatos. Despreza os investimentos financeiros já 

aplicados neste modelo exitoso e recomendado por organismos nacionais e internacionais com base 

em evidências científicas, resultando em um grande prejuízo social e ao erário público. 

 

PANORAMA DOS CENTROS DE PARTO NORMAL NO BRASIL 

 

A implantação e disseminação no Brasil dos CPN teve início no final da década de 1990 e constitui 

um modelo de assistência obstétrica recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por 

priorizar a assistência centrada nas necessidades de cada mulher, resgatando sua autonomia no 

parto. 

O CPN é a unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vinculado a um 

estabelecimento hospitalar, localizada em suas dependências internas ou imediações, nos termos 

da Portaria GM nº 11 de 2015. (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0011_07_01_2015.html) 

Os CPN são atualmente regulamentados pela Portaria GM/MS nº 11 (7/1/2015) que define as 

diretrizes para sua implantação e habilitação no âmbito do SUS, sendo extremamente relevante 

destacar que esta foi analisada, debatida e pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em 

junho de 2014, diferente da portaria 715/2022 que está sendo imposta pelo Ministério da Saúde 

aos gestores dos outros entes federativos. 

Os CPN no Brasil foram criados considerando a necessidade de maior acesso aos direitos sexuais e 
reprodutivos e à atenção qualificada, segura e humanizada para todas as mulheres e a redução das 
mortalidades materna, fetal e infantil. 

No Brasil, os CPN têm contribuído para a oferta de serviços de atenção ao parto e nascimento e para 
a superação do modelo biologicista e medicalizante de atenção ao parto, para a proteção contra 
abuso, violência ou negligência no parto e para a redução da taxa de cesarianas no país. Enfim, 
garantem o direito das mulheres a ambientes de cuidado que favorecem a realização das boas 
práticas de atenção ao parto e nascimento. 

A implantação dos CPN teve como base as evidências científicas sobre práticas assistenciais que 
promovem a fisiologia e a normalidade do processo de parto e nascimento, que demonstram 
benefícios à mulher e ao bebê quando a assistência é prestada pela enfermeira obstetra ou obstetriz  

(Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane 
Database Syst Rev 2016;4(4):CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.pub5.). 

Classificação dos Centros de Parto Normal:  
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CPN Intra-Hospitalar (CPNi) Tipo I: localizado nas dependências internas de um estabelecimento 
hospitalar; possui ambientes fins exclusivos da unidade, tais como recepção e sala de exames, 
quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), área de deambulação, posto de enfermagem e sala de 
serviço. Pode compartilhar os ambientes de apoio e deve garantir a permanência da mulher e do 
recém-nascido no quarto PPP, da admissão à alta; 

CPN Intra-Hospitalar (CPNi) Tipo II: localizado nas dependências internas de um estabelecimento 
hospitalar; possui ambientes compartilhados com o restante da maternidade, como recepção, sala 
de exames, posto de enfermagem, sala de serviço e outros ambientes de apoio. Deve garantir a 
permanência da mulher e do recém-nascido no quarto PPP durante o pré-parto e parto, podendo, 
após o puerpério imediato, serem transferidos para o alojamento conjunto;  

Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp): localizado nas imediações de um estabelecimento 
hospitalar de referência, a uma distância que deve ser percorrida em tempo inferior a 20 (vinte) 
minutos do respectivo estabelecimento, em unidades de transporte adequadas. Deve garantir a 
transferência da mulher e do recém-nascido para o estabelecimento hospitalar de referência, nos 
casos eventuais de risco ou intercorrências, em unidades de transporte adequadas, e ter como 
referência os serviços de apoio do estabelecimento ao qual pertence ou está vinculado. Deve 
garantir a permanência da mulher e do recém-nascido no quarto PPP, da admissão à alta. 

Os CPN podem ser compostos por 3 (três) ou 5 (cinco) quartos PPP. Devem possuir uma equipe 
mínima de enfermagem que inclui 1 (um) enfermeira obstétrica ou obstetriz como coordenadora 
do cuidado, responsável técnica; 1 (um) enfermeira obstétrica ou obstetriz com cobertura 24 (vinte 
e quatro) horas por dia e 1 (um) técnico de enfermagem. 

A enfermeira obstétrica ou obstetriz coordenadora do cuidado também exerce as atividades de 
assistência relativas ao cuidado materno e neonatal. As enfermeiras obstétricas que atuam nos CPN 
devem ter certificado de especialista na área de enfermagem obstétrica, consubstanciado em 
especialização "latu sensu" ou programa de residência. 

A enfermeira obstétrica ou obstetriz deve dar continuidade aos cuidados das mulheres e recém-
nascidos no alojamento conjunto, bem como serem responsáveis por dar alta as mulheres com 
puerpério fisiológico e recém-nascidos sadios. 

A parteira tradicional pode ser incluída na equipe de cuidado à mulher, em regime de colaboração 
com a enfermeira obstétrica ou obstetriz, quando for considerado adequado, de acordo com as 
especificidades regionais e culturais e o desejo da mulher. 

De acordo com dados do CNES, o Brasil possui um número significativo de CPN, que não podem ser 
desprezados e excluídos repentinamente da rede SUS. São 107 CPN em 105 estabelecimentos de 
saúde, sendo dois estabelecimentos com dois tipos de CPN distintos (CPNi e CPNp). De acordo com 
a classificação do tipo de CPN, os dados estão expostos no Quadro 1 a seguir:  
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QUADRO 1 – QUANTIDADE DE CPN SEGUNDO TIPO 

Código  
CNES Descrição 

Criação da Habilitação 

Nº Competência Portaria 
Data  

publicação 

1410 CPNi Tipo I com 3 PPP Set-13 GM 11 07/01/2015 3 

1411 CPNi Tipo I com 5 PPP Set-13 GM 11 07/01/2015 6 

1412 CPNp com 5 PPP Set-13 GM 11 07/01/2015 8 

1417 CPNp com 3 PPP Set-15 GM 11 07/01/2015 1 

1418 CPNi Tipo II com 3 PPP Set-15 GM 11 07/01/2015 13 

1419 CPNi Tipo II com 5 PPP Set-15 GM 11 07/01/2015 13 

1403 
Unidade que realiza assistência ao parto 
sem distocia por enfermeiro(a) obstetra 

Mai-98 GM 2815 29/05/1998 39 

61 CPN isolado Ago-99 GM 985 05/08/1999 24 

Nº Total CPN    107 

Total de estabelecimentos       105* 
* Dois estabelecimentos possuem 2 Tipos diferentes de CPN cadastrados, um CPNp e um CPNi 
Dados do quadro atualizados em de 19.05.2022 
Fonte: as autoras, de acordo com dados disponíveis no CNES (CnesWeb - Cadastro de Estabelecimentos de Saúde 
(datasus.gov.br)) 
A listagem dos estabelecimentos e CPN pode ser encontrada no Anexo 1 

 
Considerando os dados do painel de monitoramento de nascimentos do Ministério da Saúde   para 
CPN isolado e CPN intra-hospitalar, o número total de partos nos 107 CPN gira em torno de 24.610 
partos/mês (295.320 partos/ano), representando 12% dos nascimentos em todo o Brasil. 
          
A ampliação de unidades de CPN de forma equitativa e regionalizada, integrados à rede de atenção 
obstétrica, constituindo um ponto de integração com a Atenção Primária em Saúde e com 
vinculação à Atenção Hospitalar para referência, sempre que necessário, seria o ideal e desejável 
para que as mulheres tivessem esta opção de local de parto, dado os resultados já alcançados e a 
satisfação das mulheres ao utilizar estes estabelecimentos.  

Em um país como o Brasil em que nascem cerca de 2.870.000 nascidos vivos por ano, em que 85% 
destes, conforme parâmetros do Ministério da Saúde, são de baixo risco, há uma necessidade de 
assistência para o baixo risco de 2.442.050 partos/ano, mas  apenas 12 % dos partos destes 
acontecem nos ambientes de CPNs, por insuficiência de oferta destes serviços.         

 

 

 

 

 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1410&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=2&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1411&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=4&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1412&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=4&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1417&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=1&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1418&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=9&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1419&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=6&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1403&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=42&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1403&VListar=1&VEstado=00&VMun=&VComp=&VContador=42&VTitulo=H
http://cnes2.datasus.gov.br/
http://cnes2.datasus.gov.br/
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A distribuição de CPN por estado e região está apresentada na Tabela 1. A maioria dos 
estabelecimentos com CPN e cadastrados no CNES estão localizados na Região Nordeste (39%) e 
Sudeste (35%), sendo São Paulo e Ceará os estados com o maior número, 29 e 12 CPNs 
respectivamente, demonstrando a desigualdade didtributiva por estado e por região. 

 

                                    TABELA 1- NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COM CPN POR  
                                    ESTADO E REGIÃO DO BRASIL EM 2022. 

 Região Estado Nº CPN 
Nº por 
Região 

% por 
Região 

Norte RR 1 12 11,4 

AP 0 

AM 3 

AC 2 

PA 5 

RO 1 

TO 0 

Nordeste MA 6 41 39,0 

PI 3 

CE 12 

RN 0 

PB 2 

PE 9 

AL 3 

SE 1 

BA 5 

Centro-oeste MT 1 6 5,7 

GO 2 

MS 1 

DF 2 

Sudeste MG 3 37 35,2 

ES 0 

SP 29 

RJ 5 

Sul PR 1 9 8,6 

SC 1 

RS 7 

Brasil   105 105 100,0 
Fonte: as autoras, de acordo com dados disponíveis no CNES (CnesWeb-Cadastro de   
Estabelecimentos de Saúde (datasus.gov.br)) Dados da tabela atualizados em de 19.05.2022 

                                            A listagem dos estabelecimentos e CPN pode ser encontrada no Anexo 1 

 

 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/
http://cnes2.datasus.gov.br/
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RELEVÂNCIA DA ENFERMAGEM OBSTETRICA E MATERNO INFANTIL E DOS CENTROS DE PARTO 
NORMAL 

 

No âmbito internacional, verifica-se que em países que adotam o modelo humanizado de 
assistência ao parto, com práticas baseada em evidências, tem melhores indicadores de saúde 
perinatal e menor razão de mortalidade materna. Estudo que comparou as taxas de mortalidade 
materna e diferenças nas forças de trabalho na assistência a maternidade entre os Estados Unidos 
da América (EUA) e 10 outros países de alta renda, mostrou que os EUA têm a maior taxa de 
mortalidade materna entre eles, e que obstetras-ginecologistas são super-representados na força 
de trabalho em relação às enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Na maioria dos outros países, as 
enfermeiras obstétricas e obstetrizes superam em várias vezes o número de ginecologistas. Tikkanen, 

Roosa & Osborn, Robin & Mossialos, Elias & Djordjevic, Ana & Wharton, George. (2020). International Profiles of Health Care 
Systems 2020. 

No Reino Unido e nos Países Baixos, países que tem a atenção primária mais forte da Europa, as 
enfermeiras obstétricas e obstetrizes prestam a maioria dos cuidados pré-natais e no parto. Nas 
gestações de alto risco, os cuidados são compartilhados entre enfermeiras obstétricas ou 
obstetrizes e médicos obstetras. Nota-se nas figuras 1 e 2 que países com menores razão de 
mortalidade materna tem a força de trabalho centrada na enfermeira obstétrica e obstetriz.  
 

Figura 1                                                                               Figura 2 

Fonte: Tikkanen et al., 2020

 

No Brasil, estudos sobre CPN mostram que a qualificação das enfermeiras obstétricas e obstetrizes 
são uma das estratégias para a mudança do modelo de atenção ao parto e, também, para a re-
significação do cuidado por parte das mulheres. (Gonçalves et al., 2021) Gonçalves DLV, Reis SN; Souza LPS, Souza 

KV. Trajetória de mulheres assistidas em centro de parto normal e sua relação com escolhas terapêuticas. Rev Enferm Cent-Oeste 

Min 2021;11:e4139. DOI: 10.19175/recom.v11i0.4139). 

Os cuidados prestados por essas profissionais no CPN respeitam as boas práticas na assistência ao 
parto e elevam o nível de satisfação com o atendimento. (Rocha FR, Melo MC, Medeiros GA, Pereira EP, 

Boeckmann LMM, Dutra LMA. Análise da assistência ao binômio mãe-bebê em centro de parto normal. Cogit Enferm 2017;22(2): 
1-8. DOI: 10.5380/ce.v22i1.49228) 
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Trabalho de revisão integrativa verificou que os CPN oferecem atendimento digno à mãe, à criança 
e à toda a família, reduzindo o uso de medicamentos, as intervenções desnecessárias no parto e as 
complicações. Além disso, trazem conforto, segurança e bem-estar à gestante/puérpera e ao recém-
nascido mediante ao atendimento humanizado e de qualidade. Onde foram implantados CPN, é 
possível perceber uma diminuição das taxas de cesarianas e maior satisfação das mulheres devido 
sua autonomia no trabalho de parto, apoio oferecido pelos familiares e atendimento prestado pelas 
enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante todo o processo de parto e nascimento (Nicaretta JC, 

Cortêz DT. Centros de parto normal: revisão integrativa. Saúde e Pesquisa 2015;8(2):345-53. DOI: 10.17765/1983-
1870.2015v8n2p345-353). 

Segundo as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde, as mulheres 
nulíparas ou multíparas que optarem pelo parto em CPNi ou CPNp, devem ser apoiadas em sua 
decisão. Corroborando com os estudos e revisões, as Diretrizes orientam que a assistência ao parto 
e nascimento que se mantenham dentro dos limites da normalidade, pode ser realizada tanto por 
médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica ou obstetriz. E recomendam que os gestores de 
saúde proporcionem condições para a implementação do modelo de assistência que inclua a 
enfermeira obstétrica e obstetriz na assistência ao parto de baixo risco por apresentar vantagens 
em relação à redução de intervenções e maior satisfação das mulheres (Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. 
Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: versão resumida. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017;51p). 

No Portal de Boas Práticas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
(IFF, Fiocruz) foram sistematizadas as principais Questões sobre Ambientes de Atenção ao Parto 
abordadas durante o Encontro com os Especialistas Dianne Soares (arquiteta do Ministério da 
Saúde) e Adalberto Aguemi (médico tocoginecologista e obstetra da FEBRASGO e Coordenador da 
Saúde de Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo), e destacam: 

“Fazer uma mudança somente estrutural, sem incorporar equipe multiprofissional, 

com enfermeiras obstétricas e obstetrizes, é uma restrição da potencialidade de 

mudanças. É importante melhorar as estruturas físicas e junto com isso agregar a 

parte de estruturação humana, dos profissionais”. 

“O Brasil está muito distante de uma atuação predominante de enfermeiras 

obstétricas [e obstetrizes]. Um aspecto fundamental quando falamos desse modelo 

de assistência é sobre o impacto positivo que ele causa, no sentido de que não é um 

modelo caro: estimular implantação de Centros de Parto Normal com atuação de 

enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Este é um modelo sustentável, e não tem 

relação com aumento de processos infecciosos, já que ele se baseia nas Boas 

Práticas de Atenção ao Parto que preconizam menos intervenções desnecessárias 

como as cesarianas e episiotomias, por exemplo”. 

“Em uma conjuntura econômica restritiva, é possível fazer essas mudanças de uma 

forma econômica e sustentável, se alinhando às evidências científicas e trazendo 

menos riscos de infecções para as mulheres. Isso implica em uma mudança do 

modelo tecnocrático, autocentrado na figura do profissional médico e pouco 

acolhedor com relação às mulheres. É necessário criar espaços e rotinas para 

trabalhar de forma coletiva, sustentável, de acordo com as evidências científicas, 

aumentando a satisfação e segurança das mulheres com relação ao nascimento”. 
(Fundação Oswaldo Crus. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Portal de Boas 
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Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Principais Questões sobre Ambientes de Atenção 

ao Parto, no Encontro com Especialistas; 2018 nov 01; Rio de Janeiro) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOLICITAÇÕES: 

Na iniciativa de implantação dos CPNs, o Estado Brasileiro se baseou em resultados de estudos 

internacionais e nas recomendações da OMS acerca do local e dos profissionais que atendem o 

trabalho de parto e parto. A enfermeira obstétrica e obstetriz são reconhecidas mundialmente 

como os profissionais que possuem formação com foco na fisiologia, reconhecendo a gestação, 

parto e puerpério como um processo natural. Ou seja, as profissionais ideais para trabalhar nos CPN, 

como também nas maternidades, em equipes multiprofissionais integradas e qualificadas. 

ABENFO NACIONAL reconhece que os CPN operam numa outra dimensão política, terapêutica, pedagógica que 

nos atravessam com outros fluxos e conexões, onde a mulher e a família assumem um protagonismo na relação 

de cuidados trazendo as situações do cotidiano da vida. Neste sentido, o CPN representa um espaço de cuidados 

e tecnologias vivas em movimento de construção e criação essenciais à saúde das mulheres.  

No entanto, existem resistências que limitam a expansão dos CPNs no Brasil. Atualmente tem sido 
mais frequentes e intensos os ataques a atuação da enfermagem obstétrica. Esses ataques são 
pautados no corporativismo e na negação de evidências científicas e das diretrizes pactuadas pelo 
estado brasileiro (seja no âmbito da tripartite ou mesmo em documentos internacionais que o Brasil 
é signatário) afetando os direitos humanos das mulheres, particularmente os direitos sexuais e 
reprodutivos. Tais ataques têm tido amparo do Ministério da Saúde e do governo federal.  
 
Não podemos aceitar a violação às recomendações científicas, às normativas do SUS, 
particularmente a Lei 8.080, direcionando políticas públicas à revelia das diretrizes pactuadas, para 
limitar a atuação de outros profissionais que tem amparo legal e científico para contribuir com a 
saúde das mulheres.  
 
Solicitamos, portanto, ao CONAS, ao CONASEMS, à CIT, ao Conselho Nacional de Saúde, ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública Federal, e todo o sistema de justiça, e aos Deputados  e 

Senadores, providências para a suspensão da portaria GM 715/2022, para coibir retrocessos a 

continua ruptura de políticas públicas construídas de forma dialogada com os entes federativos, 

comunidade científica, profissionais de saúde e população, a partir das melhores evidências 

científicas e dentro dos trâmites legais do SUS.   

Solicitamos especialmente que as entidades de enfermagem sejam consultadas e incluídas numa 

possível revisão da atenção materna e infantil no Brasil. 

SEM MAIS RETROCESSOS........PRECISAMOS, URGENTEMENTE, AVANÇAR NA MUDANÇA DE 
MODELO DE ATENÇÃO OBSTETRICA NO BRASIL. 

ABENFO NACIONAL E SECCIONAIS 
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ANEXO 1 

LISTAGEM, POR ESTADO, DOS ESTABELECIMENTOS COM CPN INTRA OU PERI HOSPITALAR 

CADASTRADOS NO CNES  

N UF Estabelecimento/CPN  

1 AC MATERNIDADE E CLINICAS DE MULHERES BARBARA HELIODORA 

2 AC HOSPITAL SANTA JULIANA 

3 AL CASA MATERNAL DE INHAPI 

4 AL CASA MATERNAL MAE LUIZA 

5 AL CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEICAO 

6 AM MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO 

7 AM MATERNIDADE DE REFERENCIA ANA BRAGA 

8 AM UNIDADE HOSPITALAR DE AUTAZES 

9 BA HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE JUAZEIRO 

10 BA UNIDADE MISTA DR JOSE CARNEIRO DE CAMPOS 

11 BA MATERNIDADE TSYLLA BALBINO 

12 BA CASA DE PARTO DE EUCLIDES DA CUNHA 

13 BA CENTRO DE PARTO NORMAL AMBROZINA PINTO L VASQUES 

14 CE HOSPITAL DR ALBERTO FEITOSA LIMA 

15 CE HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU 

16 CE HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 

17 CE HOSPITAL MATERNIDADE MADALENA NUNES 

18 CE HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA 

19 CE HOSPITAL SAO LUCAS 

20 CE HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

21 CE MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 

22 CE HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 

23 CE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 

24 CE CENTRO DE PARTO NORMAL DR ELIEZER XIMENES RODRIGUES 

25 CE CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO DR ALFREDO FERNANDES FRANC 

26 DF CASA DE PARTO DE SAO SEBASTIAO 

27 DF LUZ DE CANDEEIRO PARTO DOMICILIAR 

28 GO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS 

29 GO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAI DR SERAFIM DE CARVALHO 

30 MA HGM HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DR MARCOLINO JR 

31 MA CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES 

32 MA HOSPITAL E MATERNIDADE DE SAO JOSE DE RIBAMAR 

33 MA CENTRO DE PARTO HUMANIZADO NAZIRA ASSUB 

34 MA CENTRO DE PARTO NORMAL DE AMARANTE 

35 MA CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DIVINA 

36 MG HOSPITAL SOFIA FELDMAN 

37 MG CMI JUVENTINA PAULA DE JESUS COMPLEXO HOSPITALAR 

38 MG CASA DE PARTO SENHORINHA ANTUNES DA SILVA 

39 MS SOCIEDADE BENEFICENTE DONA ELMIRIA SILVERIO BARBOSA 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1200402000733&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1200402002078&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2703302007584&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2706802719363&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2704700256684&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1302602019558&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1302603151794&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1300302013045&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2918402520524&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2927400006564&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2927400004170&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2910700706787&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2907500424811&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2313302328046&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2305502675560&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2303502514710&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2313402560852&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2307652806215&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2304102481073&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2307602527707&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2304402481286&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2306402552086&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2312903021114&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2304355590663&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2310909197567&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5300102650355&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5300109799540&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5208702506858&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5211902535556&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2103302449641&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2102329024697&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2111202458705&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2111304007905&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2100609471251&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2100050046124&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3106200026794&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3118602191164&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3141009401091&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5007902370816&VListar=1&VEstado=00&VMun=
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40 MT SANTA CASA DE RONDONOPOLIS 

41 PA HOSPITAL ANITA GEROSA 

42 PA SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 

43 PA CPN CENTRO DE PARTO NORMAL HAYDEE PEREIRA DE SENA 

44 PA HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA 

45 PA CASA DA GESTANTE 

46 PB INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA 

47 PB RESPEITARE PARTO RESPEITOSO 

48 PE CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL DE PAUDALHO GABRIELLY RAMOS 

49 PE HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO 

50 PE US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA 

51 PE IMIP 

52 PE MATERNIDADE SANTA DULCE DOS POBRES 

53 PE CENTRO DE PARTO NORMAL DE CAMARAGIBE 

54 PE CENTRO DE PARTO NORMAL JABOATAO DOS GUARARAPES 

55 PE CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DAS DORES DE SOUZA 

56 PE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA COELHO CAVALCANTI RODRIGUES 

57 PI HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE 

58 PI HOSP REG CHAGAS RODRIGUES 

59 PI MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA 

60 PR CENTRO DE PARTO NORMAL DE TELEMACO BORBA 

61 RJ SMS HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES AP 10 

62 RJ SMS HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO AP 33 

63 RJ SMS HOSPITAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA AP 40 

64 RJ SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING AP 33 

65 RJ SMS CASA DE PARTO DAVID CAPISTRANO FILHO AP 51 

66 RO CENTRO DE PARTO NORMAL 

67 RR HOSPITAL MATERNO INFANTIL N SRA DE NAZARETH 

68 RS HOSPITAL DE VISTA GAUCHA 

69 RS HOSPITAL DOM JOAO BECKER 

70 RS HOSPITAL MEDIANEIRA PLANALTO 

71 RS HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

72 RS HOSPITAL PANAMBI 

73 RS IRMANDADE S CASA DE MISERICORDIA DE S V PALMAR 

74 RS SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SAO JOSE 

75 SC HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA 

76 SE HOSPITAL E MATERNIDADE ZACARIAS JUNIOR 

77 SP HOSPITAL DA MULHER MARIA JOSE DOS SANTOS STEIN 

78 SP HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 

79 SP MATERNIDADE GOTA DE LEITE 

80 SP CENTRO DE REF DA SAUDE DA MULHER DE R PRETO MATER 

81 SP CENTRO DE REF E TREIN DST AIDS DE DIADEMA 

82 SP HOSP MUN TIDE SETUBAL 

83 SP HOSPITAL DR LEO ORSI BERNARDES ITAPETININGA 

84 SP HOSPITAL DR OSIRIS FLORINDO COELHO 

85 SP HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS SAO PAULO 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5107602396866&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1500802615835&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1501402752700&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502409058516&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1500807283458&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1501007857780&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2504002362287&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2507500864935&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2610609578161&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2609502711958&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2611607958838&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2611600000434&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2604103083721&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2603450519529&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2607902876671&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2611100214299&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2600207772408&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2207708015899&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2208402777746&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2211002323397&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4127106849938&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304552270714&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304552270390&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304552273349&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304552269945&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304553567486&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1100129998403&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1400102566168&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4323702228645&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4309202232049&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4314702228556&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4313102244128&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4313902254956&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4317302233398&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4301652227746&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4209002560771&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=2803502503824&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3547806020917&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3524402085194&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3529002086050&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3543402079119&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3513802801043&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550302080583&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3522303139050&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3515702080079&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550302077701&VListar=1&VEstado=00&VMun=
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86 SP HOSPITAL E MATERNIDADE SAMARITANO 

87 SP HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA 

88 SP HOSPITAL GERAL DE SAO MATEUS SAO PAULO 

89 SP HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA GUAIANASES SAO PAULO 

90 SP HOSPITAL GERAL SANTA MARCELINA DE ITAIM PAULISTA SAO PAULO 

91 SP HOSPITAL MATERNIDADE AMADOR AGUIAR 

92 SP HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS 

93 SP HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA HMD 

94 SP HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR 

95 SP HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS 

96 SP PRONTO SOCORRO CENTRAL DE DIADEMA 

97 SP SANTA CASA DE CAPIVARI 

98 SP SANTA CASA DE IPAUCU 

99 SP SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI 

100 SP SANTA CASA DE SALTO GRANDE 

101 SP SANTA CASA DE SOROCABA 

102 SP SANTA CASA DE TUPA 

103 SP SANTA CASA HOSPITAL JESUS MARIA JOSE 

104 SP ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL 

105 SP CASA DO PARTO DE SAPOPEMBA 

Fonte: CNES 

 
 
(elaboração: Dra. Vânia M N Soares, doutora em Saúde Pública, diretoria da ABENFO Nacional; e Dra. Nathalie Leister, 

obstetriz, pesquisadora do Centre for Maternal & Child Health Research da City, University of London, diretoria da 

ABENFO São Paulo) 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3516702079844&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3522202792176&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550302077493&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550302079240&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550302077620&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3534400008036&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550302065665&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3513802080028&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3520402747871&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3504002083094&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3513802801051&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3510402748568&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3520902081660&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3554002079135&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3545402082756&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3552202708779&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3555002080664&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3506302082497&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550306356184&VListar=1&VEstado=00&VMun=
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3550303739503&VListar=1&VEstado=00&VMun=

