
 
 
                                                                                                                                                       

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRÍZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS- 
ABENFO  NACIONAL  

Av. Passos, 122, Sala 502. Centro- Rio de Janeiro- Rio de Janeiro. CEP 20051-040  
+55 (21) 2263-7843 - diretoria.abenfonacional@gmail.com  

 
 
 
NOTA DA ABENFO NACIONAL AO PRESIDENTE ELEITO E  AO GABINETE 
DE TRANSIÇÃO - 2022 
 
Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente Eleito do Brasil 
A/C Deputado Alexandre Padilha – para apresentação ao Presidente Eleito e 
Equipe de Transição do Setor Saúde (novembro 2022) 
 

A Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO-

Nacional) congrega enfermeiras(os) obstétricas(os), obstetrizes, e 

enfermeiras(os) neonatologistas e enfermeiras(os) que atuam na área da saúde 

das mulheres, além de técnicas(os) e auxiliares de enfermagem e estudantes de 

graduação e de pós-graduação nestes campos de atuação e parteiras 

cadastradas na Rede Nacional de Parteiras Tradicionais. 

Estudos apontam que apesar de a enfermagem obstétrica poder prover 90% dos 

cuidados essenciais em Saúde Sexual, Reprodutiva, Materna, Neonatal e do 

Adolescente representa menos de 10% da força de trabalho no mundo. Referem 

ainda que a presença da enfermagem obstétrica na prestação dos cuidados 

evitaria 67% das mortes maternas, 64% de mortes de recém-nascidos e 65% 

dos casos de bebês natimortos, salvando uma estimativa de 4,3 milhões de vidas 

por ano. A International Confederation of Midwives (ICM) conclama aos governos 

a reconhecerem o impacto do cuidado liderado pela enfermagem obstétrica na 

promoção da vida das mulheres e seus recém-nascidos.  

A ABENFO,  legítima representante da categoria, contribui, desde a sua criação 

há 30 anos, para o aprimoramento da atenção à saúde das mulheres e recém-

nascidos diante de persistentes desafios: mortes evitáveis de mulheres, a lenta 

queda da razão de mortalidade materna, escassa atenção humanizada às 

mulheres em situação de abortamento, altas taxas de cesarianas, violência 

obstétrica e a necessidade de superação do atual modelo na atenção ao parto e 

nascimento, entre outros, agravados ainda mais pela pandemia de COVID-19. 



 
 
                                                                                                                                                       

O Brasil tem acumulado dívidas históricas com as mulheres e grupos sociais 

mais vulnerabilizados ao reproduzir um processo de restrição de direitos e de 

“normalização” das desigualdades e iniquidades sociais, não obstante as 

perspectivas abertas no/pelo SUS em relação aos Direitos e Saúde das 

mulheres, seus bebês, famílias e comunidades.   

Nesse sentido, vimos reiterar a priorização da linha de cuidado às mulheres e 

recém-nascidos em todos os níveis do sistema de saúde, com participação de 

entidades científicas das áreas da saúde das mulheres e crianças, e dos 

movimentos sociais e movimentos organizados de mulheres. 

Atuamos em parceria com instituições e com os movimentos organizados de 

mulheres e movimentos sociais na luta pela humanização e pela atenção integral 

às mulheres e aos recém-nascidos e na garantia dos direitos sexuais e 

reprodutivos da população. 

Tais avanços podem ser amplamente evidenciados pelas publicações científicas 

da área e de todo o arcabouço de medidas, portarias, protocolos, relatórios 

técnicos e outros documentos produzidos pelos profícuos governos nacionais do 

período de 2000 a 2017, em contraponto aos evidentes e conhecidos retrocessos 

no período de 2018 a 2022 .  

Mesmo diante de tamanho retrocesso e lacunas deixadas pelo governo atual e 

pela pandemia de COVID, formuladores(as) de políticas públicas, gestores(as), 

pesquisadores(as), as mulheres, famílias e comunidades, continuam a 

reconhecer as enfermeiras como um quadro essencial e estratégico para 

qualificação do cuidado, para fortalecimento das equipes multiprofissionais, para 

a transição do modelo de atenção, entre outros.  

Por tudo isso a ação fortalecida da enfermagem nos campos da saúde das 

mulheres e das crianças é tão necessária quanto urgente ser retomada – a 

exemplo de políticas e estratégias implementadas, e por nós apoiadas e 

sustentadas e que precisam ser ampliadas incluindo população LGBTQIA+ e o 

combate ao racismo estrutural e institucional.   

“O Brasil tem jeito”, enfatizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no seu 

discurso de vitória. Acreditamos e, por isso, nos colocamos à disposição e 

pedimos protagonismo para “construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos 



 
 
                                                                                                                                                       

– com oportunidades para transformá-los em realidade". Portanto, conte 

conosco! 

Para tanto propomos e solicitamos que: 

- As entidades de enfermagem SEMPRE tenham espaço de protagonismo nas 

decisões na área da saúde, considerando que somos a grande maioria dos 

profissionais da saúde do SUS e comprovamos mais uma vez nossa potência na 

pandemia, ainda que diante de inépcia do governo atual em desrespeito ao SUS, 

à Ciência, às Universidades e à força do trabalho e de trabalhadoras da saúde e 

da educação. Que a ABENFO seja partícipe nos espaços de reunião e 

planejamento, em igual condições com médicos e outros, especialmente para 

definição das políticas e da construção de uma eficaz Rede de Atenção Integral 

da Saúde das Mulheres e dos Recém-Nascidos, desde a atenção primaria até 

a atenção terciária. 

- Sejam retomadas todas a políticas públicas relativas à saúde das mulheres, 

crianças, e da saúde sexual e reprodutiva da população, implantadas e 

implementadas até 2017, cumprindo os acordos e compromissos internacionais 

brasileiros junto a ONU, OMS, OPAS, UNICEF e outros, e principalmente os 

compromissos referendados nas nossas Conferências Nacionais de Saúde, e 

referendados no Conselho Nacional de Saúde e outros.  

- Estratégias inéditas por alcançarem a rede de hospitais de ensino de todo o 

país, como o Projeto ApiceON -  Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino 

em Obstetrícia e Neonatologia, que colocou em relevo temas fundamentais 

relativos as questões sanitárias e direitos mais amplos das mulheres na saúde 

sexual e reprodutiva, e os modos de organização dos serviços para a prestação 

de ações relacionadas aos campos do parto e nascimento, o acesso ao 

planejamento reprodutivo, às situações de abortamento/aborto legal, às 

situações de violência sexual e outras, como também trouxe à tona o desafio de 

nova ética de formação para uma nova ética de cuidado e de fazer gestão, sejam 

retomadas e fortalecidas.  

-  Seja retomada, com urgência, a formação e inserção de enfermeiros (as) 

obstétricos (as) nos serviços públicos e privados do SUS, à exemplo do que 

fizemos desde os anos 2000 e que foram revigorados com a Rede Cegonha, em 



 
 
                                                                                                                                                       

2011 com articulação com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação,  com 

as Universidades Públicas e Hospitais de Ensino de todo o país, e com 

articulação e apoio da ABENFO e suas Seccionais. A enfermagem obstétrica 

constitui um grupo de aproximadamente 20 mil profissionais no Brasil, no 

entanto, ainda insuficiente para garantir a atenção a saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo a atenção ao pré-natal, parto, puerpério humanizados e resolutivos.  

-  Sejam revogadas as medidas, portarias e documentos que atentam contra a 

atenção a saúde das mulheres e a atuação da enfermagem obstétrica, 

publicadas pelo atual governo, conforme o Anexo 1 

 

                                                                        
 

Elisiane Gomes Bonfim 
Presidente da ABENFO Nacional 

Gestão 2022-2025 
 

 

 

  



 
 
                                                                                                                                                       

Anexo 1 

 A ABENFO Nacional solicita apoio ao futuro governo brasileiro frente ao contexto de 
ataques e tentativas de limitações do exercício profissional promovidos pelo governo 
no período 2018-2022 

 

Tal solicitação considera a sequência de ataques que a enfermagem obstétrica e 

as obstetrizes vem sofrendo especialmente a partir de 2019, para a atuação no Brasil, por 

parte de algumas instituições médicas, com apoio do Ministério da Saúde, que tem instituído 

um desmonte das políticas públicas voltadas para as mulheres no período, conforme 

documentos a seguir: 

1) 2019 - Publicação da Nota Técnica nº 38/2019-DAPES/SAS/MS, que revoga a Nota 

Técnica DAPES/SAS/MS 5/2018, para restringir a inserção do DIU pelo enfermeiro, o que foi 

esclarecido pelo Conselho Federal de Enfermagem e ABENFO Nacional na sequência “Diante do 

exposto, reiteramos que enfermeiras (os) e obstetrizes estão aptos(os) a realizar a Consulta de 

Enfermagem no campo da saúde sexual e reprodutiva com foco no planejamento reprodutivo, 

inexistindo impedimento científico e legal para a inserção do Dispositivo Intrauterino com cobre 

TCu 380A”, entretanto, o Ministério da Saúde manteve a posição e não revogou a nota técnica. 

2) 2019- Desmonte das políticas públicas voltadas para as mulheres-  Durante a pandemia 

muitos Centros de Parto Normal/CPN e Maternidades foram transformados em serviços de 

referência para gestantes com sintomas respiratórios com a justificativa de que a ambiência 

favorecia o isolamento. Após o arrefecimento da pandemia, os mesmos permanecem com leitos 

ociosos ou de isolamento e não há o incentivo para o retorno dos mesmos ao atendimento como 

CPNs. As mortes maternas aumentaram drasticamente e a Razão de Mortalidade Materna 

atingiu novamente três dígitos em 2020 e 2021. No que tange às políticas para as mulheres, Os 

esclarecimentos a seguir publicado em parceria pela Associação Nacional dos Especialistas em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental (ANESP) e a Coluna Diálogos Públicas demonstra a 

gravidade da situação: 

“Para entendermos melhor a forma como esse desmonte tem se dado, é possível analisarmos 
os acontecimentos em dois períodos distintos. O primeiro deles se caracteriza por um ciclo de 
estagnação e de retração do orçamento liquidado e das políticas executadas pela Secretaria 
Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), que se verificou entre 2015 e 2018. A esse 
ciclo chamamos de "Estagnação da Política". Mas é a partir de 2019 que se pode falar em um 
efetivo "Desmonte das políticas para as mulheres no Brasil", movimento que marca o segundo 
período  de retrações. Além da manutenção do rebaixamento hierárquico da pasta, que já 
teve status de ministério e hoje é apenas mais dentre as oito secretarias que integram o 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), a Secretaria Nacional de 
Políticas para Mulheres (SNPM) retrocedeu a patamares orçamentários semelhantes aos anos 
de sua criação, no início dos anos 2000 e importantes políticas têm sido destruídas ou 
descontinuadas. Vale destacar que, nesses três anos, os recursos financeiros destinados para 
as políticas para as mulheres foram basicamente executados na manutenção da Central do 
Ligue 180, pois representaram 96% do total dos recursos liquidados nos anos de 2019 e 2021 
e 74% em 2020. Isso significa que todo o conjunto de políticas que vinham sendo realizadas 
em diferentes dimensões da vida das brasileiras como o enfrentamento à violência doméstica, 
a autonomia econômica, a saúde, a educação e a inserção de mulheres e meninas na ciência, 
simplesmente deixaram de existir.” 



 
 
                                                                                                                                                       

(https://noticias.uol.com.br/colunas/dialogos-publicos/2022/08/09/o-fim-das-politicas-
para-as-mulheres.htm) 

 
3) 2022- Publicação da RAMI- No dia 06 de abril foi publicada no Diário Oficial da União a 

Portaria GM/MS 715 de 04 de abril de 2022, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, 

de 28 de setembro de 2017, para instituir a Rede de Atenção Materna e Infantil - RAMI (BRASIL, 

2022). Inicialmente, destaca-se a forma unilateral e ilegal em que a Portaria foi publicada pelo 

Ministério da Saúde, sem pactuação na Comissão Intergestores Tripartite, conforme 

estabelecido pela Lei. 8.080/1990 (Lei que regulamenta o Sistema de Saúde Brasileiro) e 

excluindo a habilitação para Centros de Parto Normal (CPN) Peri Hospitalares. Os Centros de 

Parto Normal Intra hospitalares continuam existindo, porém com a imposição da presença de 

médico obstetra e neonatologista no estabelecimento e com a obrigatoriedade de realizar mais 

de 500 partos por ano, o que torna inviável a habilitação da maioria dos existentes. Além disso, 

nas maternidades de baixo risco do tipo I, que atendem de 500 a 1200 partos por ano, não há 

exigência de enfermeira obstétrica na equipe e o médico obstetra, pediatra e anestesiologista 

podem estar em regime de sobreaviso (não estar presentes no serviço, sendo chamados quando 

necessário).  

4) 2022- Publicação da Nova Caderneta da Gestante- Documento a ser entregue a todas 

as gestantes no Brasil, teve 6ª Edição publicada com alterações que contrariam evidências 

científicas consolidadas e as diretrizes para parto normal no Brasil (2017), pactuadas pelo 

próprio Ministério da Saúde com atores técnicos e sociais, inclusive o Cofen, a Federação 

Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), o Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Organização Panamericana da Saúde (OPAS/OMS) e a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (Conitec). A nova versão da caderneta estimula a prática da episiotomia, 

corte feito no períneo durante o parto para facilitar a saída do bebê, que é contraindicada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2018. Ainda traz a indicação, a critério médico, da 

manobra Kristeller, que consiste em empurrões, apertões e pressões na barriga da gestante para 

forçar a saída do bebê. Profissionais chegam a subir na barriga da grávida para fazer essas 

manobras, relacionadas a lesões e desfechos desfavoráveis. A cartilha promove, ainda, práticas 

inseguras, como a utilização da amamentação para prevenir gravidez nos primeiros seis meses 

após o parto. Embora reduza a fertilidade, a amamentação é comprovadamente pouco eficaz 

como método contraceptivo, devendo ser preferencialmente combinada a outro método. 

Estudos associam o espaçamento curto entre as gestações a maior risco de mortalidade 

neonatal e infantil. 

5) 2022- Tentativa de coibir a assistência ao Parto Domiciliar pelas enfermeiras 

obstétricas e obstetrizes. Conforme o PARECER DE COMISSÃO Nº 003/2019/CNSM/COFEN, da 

Comissão Nacional de Saúde das Mulheres do COFEN, no qual reporta, em suma, a atuação 

deletéria do CREMERJ em coibir o Enfermeiro do livre exercício de sua competência legal de 

realizar o parto natural sem distócia. Os autos foram instruídos com documentos que 

demonstram que o CREMERJ ajuizou a Ação Civil Pública 0051041-07.2018.4.02.5101 com 

objetivo de proibir que as Enfermeiras HALYNE LIMEIRA PESSANHA e HELOISA FERREIRA LESSA, 

que inclusive já teve a manifestação de apoio da ICM às enfermeiras.  

6) 2022- Punição aos médicos do Sofia Feldmann- Após sucessão de derrotas judiciais dos 

Conselhos de Medicina, a perseguição à equipe do Sofia Feldman busca intimidar profissionais, 

impedindo a realização da consulta de Enfermagem obstétrica com a utilização da 

ultrassonografia. Prática corrente em diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, 

https://noticias.uol.com.br/colunas/dialogos-publicos/2022/08/09/o-fim-das-politicas-para-as-mulheres.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/dialogos-publicos/2022/08/09/o-fim-das-politicas-para-as-mulheres.htm
http://www.cofen.gov.br/ministerio-da-saude-publica-diretrizes-para-parto-normal-no-brasil_49355.html
http://www.cofen.gov.br/justica-reafirma-legalidade-de-ultrassom-obstetrica-por-enfermeiro_89294.html


 
 
                                                                                                                                                       
Suécia, Noruega, Chile, Austrália, a realização de ultrassonografia obstétrica por enfermeiros 

obstétricos especializados está regulamentada pela Resolução Cofen 627/2020. 

Têm sido frequentes e intensos os ataques à atuação da enfermagem obstétrica. Esses 

ataques são pautados no corporativismo e na negação das 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 constante violação às recomendações científicas, às normativas 

do SUS, particularmente à Lei 8.080/90, direcionando políticas públicas à revelia das diretrizes 

pactuadas, para limitar a atuação de outros profissionais que têm amparo legal e científico para 

contribuir com a saúde das mulheres.  

Ratificamos solicitação e apoio do futuro governo, especialmente no sentido de 

promover a importância da atuação das enfermeiras obstétricas e obstetrizes na redução da 

mortalidade materna e para a experiência positiva do parto.  

 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-627-2020_77638.html
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