
Ofício Circular n.º 4/2022- CAOPSAU                     Curitiba, 11 de abril de 2022.

Colega

Com  nossos  cumprimentos,  cabe-nos  informar  sobre  a

publicação,  pelo Ministério  da Saúde,  da  Portaria  GM/MS nº 715,  de

4.4.2022, que altera a  Portaria de Consolidação nº 3,  de 28.9.2017,

instituindo  a  Rede  de  Atenção  Materna  Infantil  (RAMI)  –  em

substituição à Rede Cegonha, que consiste em assegurar à mulher “o

direito ao planejamento familiar, ao acolhimento e ao acesso ao cuidado

seguro, de qualidade e humanizado, no pré-natal, na gravidez, na perda

gestacional, no parto e no puerpério”, e ao recém-nascido e à criança “o

direito  ao  nascimento  seguro,  ao  crescimento  e  ao  desenvolvimento

saudável” (art. 1º). 

Clique aqui para ler a íntegra do novo documento, como se

encontra atualmente.
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A publicação do ato, porém, provocou inédita manifestação

do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS e do

Conselho Nacional  de Secretários Municipais  de Saúde – CONASEMS,

que, em nota conjunta, explicitaram que o Ministério da Saúde anunciou

a nova rede de cuidados materno-infantil sem qualquer pactuação na

Comissão Intergestores Tripartite: 

“Durante a reunião da CIT, ocorrida aos 24 de fevereiro,

Conasems e Conass, como representantes dos executores

das ações da referida rede, destacaram a importância da

pactuação para toda e qualquer ação no âmbito do

SUS, solicitando que o teor da portaria que viesse a dispor

sobre  o  tema fosse  alvo  de  discussão  e  revisão  técnica

tripartite, com vistas à futura pactuação.

No último dia 1° de abril, Conass e Conasems receberam

uma  minuta  diferente  daquela  que  havia  sido  discutida

anteriormente. A nova minuta enviada foi discutida pelas

equipes  dos  dois  conselhos  e  propostas  alterações,  de

acordo  com  as  normativas  do  SUS  e  com  a  Lei  nº

141/2012.  Essas  sugestões  foram  encaminhadas  ao  Sr.

Ministro da Saúde, com cópia para a SAPS, no dia 05 de
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abril,  através  do  Ofício  Conjunto  Conass  Conasems  nº

13/2022.

Apesar de todo o esforço no sentido de acordar os

termos da minuta, o Ministério da Saúde publicou  –

unilateralmente  – no Diário Oficial da União de hoje,  a

Portaria  nº  715,  de  04/04/2022,  que  institui  a  Rede

Materno e Infantil (RAMI),  dando ênfase à atuação do

médico  obstetra  sem,  todavia,  contemplar  ações  e

serviços  voltados  às  crianças  e  a  atuação  dos

médicos  pediatras  e  a  exclusão  do  profissional

enfermeiro obstetriz.

(…) 

Os  dois  Conselhos  lamentam o  desrespeito  ao  comando

legal do SUS com a publicação de uma normativa de forma

descolada  da  realidade  dos  territórios,  desatrelada  dos

processos de trabalho e das necessidades locais, tornando

inalcançáveis  as  mudanças  desejadas:  qualificação  da

assistência à saúde das mulheres, gestantes e crianças do

País. 
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Pelas  razões  expostas,  esperamos  a  revogação  da

portaria”.

Leia aqui a íntegra da nota conjunta. 

Por outro lado, é importante registrar que houve mudanças

recentes  nesta  matéria  na  rede  estadual  com  a  publicação,  em

28.3.2022,  da  8ª  edição  da  Linha  de  Cuidado    Materno-Infantil  do  

Paraná,  que  dispõe  sobre  o conjunto  de  ações  com  o  objetivo

garantir  o  atendimento  integral  à  gestação,  ao  parto  e  ao

puerpério  das  paranaenses  e  à  saúde  e  desenvolvimento  dos

bebês de até dois anos de idade, a serem observados no âmbito do

Sistema Único de Saúde. Traz-se, também, como se dará a organização

do cuidado ao longo da atenção primária, da atenção especializada e da

atenção terciária em saúde.

O  documento,  aprovado  pelo  Conselho  de  Secretarias

Municipais de Saúde do Paraná - COSEMS/PR, aborda, em síntese: 
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1.  Princípios,  premissas  e  contexto  da  linha  de  cuidado

materno-infantil.

2. Mortalidade materna.

3.  Pontos  de  atenção  –  estrutura  de  assistência  e

competências da linha de cuidado materno infantil.

3.1. Atenção primária à saúde materno infantil.

3.2. Atenção ambulatorial especializada materno infantil.

3.3. Atenção Hospitalar.

4. Estratificação de risco da gestação.

4.1. Risco habitual.

4.2. Risco intermediário.

4.3. Alto risco.

4.4. Anexo 1: hipotireoidismo.

4.5. Anexo 2: Teste de Fagerstrom (tabagismo)

4.6. Anexo 3: teste T-ace (etilismo)

5.  Referências  da  atenção  ambulatorial  especializada  e

hospitalar da linha de cuidado materno infantil.
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6. Near Miss Materno: notificação, monitoramento e ações

estratégicas.

6.1. Identificação dos casos de Near Miss Materno.

6.2. Ações dos serviços notificadores.

6.3. Atribuições das regionais de saúde.

6.4. Atribuições da gestão municipal de saúde.

7. Primeira consulta e ferramentas de apoio.

7.1. Carteira da gestante.

7.2.  Propedêutica  clínica  obstétrica  –  recomendações

operacionais.

8. Pré-natal odontológico.

9. Atenção ao recém-nascido.

10. Estratificação de risco ao nascer.

10.1. Risco habitual.

10.2. Risco intermediário.

10.3. Alto risco.
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11. Alojamento conjunto.

A  matéria,  além  de  ter  especial  relevância  sanitária,

integra a  Diretriz  1 –  Ação 3 do Planejamento Estratégico do

Ministério Público do Paraná para a área da saúde, que prioriza o

fomento à efetivação da Atenção Básica no SUS, com atuação em

face da mortalidade materno-infantil.

Com a expectativa de que tais documentos possam ser-lhe

úteis, ratificamos nossas melhores expressões de consideração.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 DANIEL PEDRO LOURENÇO

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA

PROMOTORA DE JUSTIÇA
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