
Sobre a Coordenação Perinatal 

A equipe técnica administrativa de saúde perinatal da SMSA passou a ser denominada 

Coordenação Perinatal, conforme Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0068/2017 de 15 de dezembro 

de 2017. Os Comitês de Prevenção de Óbitos Materno, Fetal e Infantil fazem parte da atenção 

perinatal fazem parte das atividades sob responsabilidade desta coordenação. Dentre as 

atribuições da Coordenação Perinatal estão o monitoramento e coordenação das ações de 

cuidado em saúde com foco no período perinatal, promovendo a articulação entre a rede de 

atenção primária, a rede complementar e as maternidades, identificar as necessidades de 

contratualização das ações e responsabilidades de cada ponto de atenção da rede necessárias 

à integralidade da assistência à saúde perinatal. 

A atenção perinatal em BH conta com importante fórum interinstitucional ampliado, a Comissão 

Perinatal, com ampla representação da sociedade civil, com agenda regular de trabalho desde 

1999. A Comissão Perinatal tem como premissa promover acordo ético no município para 

promoção da saúde e qualidade de vida da mulher e recém-nascido com cobrança da 

assistência universal, resolutiva, integral e equitativa, com garantia dos direitos da mulher e da 

criança no parto e nascimento.  

A Coordenação Perinatal está ligada à Diretoria de Assistência à Saúde (DIAS), da 

Subsecretaria de Atenção à Saúde (SAS) Secretaria Municipal da Saúde de Belo Horizonte 

(SMSBH), conforme Decreto AA-Gabinete do Prefeito Nº 16.767, de 9 de novembro de 2017. 

Histórico das principais ações de qualificação e humanização do cuidado desenvolvidas no 

SUS-BH: 

Histórico de ações desde1999 

Organização da linha de cuidado para a atenção integral à saúde da mulher, saúde sexual e 

reprodutiva, pré-natal, pré-natal de alto risco, acolhimento e vinculação à maternidade desde o 

pré-natal, acolhimento imediato nas intercorrências durante a gestação e no parto, adequação 

de leitos de obstetrícia e neonatologia à necessidade de Belo Horizonte, qualificação da 

atenção nas maternidades com alta responsável para continuação do cuidado na atenção 

primária de saúde. Fechamento das maternidades de baixa qualidade, implementação das 

práticas baseadas nos direitos da mulher e da criança e em evidências científicas, estruturação 

da Maternidade Municipal (atualmente funcionando no Hospital Risoleta Tolentino Neves). 

Organização de rede regionalizada, hierarquizada e resolutiva através de regulação 

assistencial (Central de Marcação de Consultas e Central de Internação). Contrato de Gestão 

com maternidades com pagamento vinculado ao alcance de meta assistenciais, monitoramento 

das Maternidades através de instrumentos legais. Avaliação da satisfação de usuárias e 

maternidades. Participação na Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, fomento às equipes 

multiprofissionais na atenção. Implementação a Política de Segurança do Paciente com base 

na legislação Portaria 529 de 2013, RDC 36 de 2008, RDC 36 de 2013 – ANVISA, Ministério da 

Saúde. 


