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EDITORIAL

Nesta edição, o Boletim Semestral da Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 
Perinatal apresenta as mais recentes publicações de documentos institucionais, baseados nas 
melhores práticas e evidências científicas, os eventos realizados, bem como as principais ações 
de qualificação da assistência à saúde da mulher e perinatal na Rede SUS-BH, realizadas no pri-
meiro semestre de 2022.
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A elaboração e atualização de documentos institucionais, baseados nas melhores práticas e evidências 
científicas, é fundamental para nortear os processos de trabalho e qualificar a assistência prestada. 
Neste sentido, destaca-se abaixo as publicações envolvendo a Coordenação de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher e Perinatal, que estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

PUBLICAÇÕES

Protocolo de Infertilidade Conjugal 

Entende-se por infertilidade conjugal a não ocorrência de gravidez em casal que 
mantenha relações sexuais frequentes, sem proteção contraceptiva, pelo perío-
do de um ano. A infertilidade pode acometer homens e mulheres e está presen-
te em 15% a 20% dos casais.

Com o objetivo de sensibilizar e informar os profissionais da atenção primária à 
saúde (APS) para o atendimento adequado e encaminhamento oportuno para 
outros níveis de atenção, quando indicado, a Coordenação Atenção Integral à 
Saúde da Mulher e Perinatal elaborou o Protocolo de Infertilidade Conjugal, cuja 
publicação ocorreu em janeiro de 2022.

CLIQUE AQUI

Você pode visualizar o documento clicando no botão abaixo, apontando a 
câmera do celular para o QR Code ou acessando a aba MULHER no portal: 
 prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/protocolo-de-infertilidade-conjugal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/protocolo-de-infertilidade-conjugal.pdf
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Protocolo de Prevenção e Controle do Câncer 

do Colo do Útero 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos 
do Papiloma Vírus Humano (HPV), principalmente os subtipos 16 e 18, cujo cres-
cimento é lento e silencioso, na maioria dos casos. 

Este tumor é o terceiro mais frequente na população feminina do Brasil, sendo 
a quarta causa de morte de mulheres no cenário nacional. O número de casos 
novos de câncer do colo do útero esperados no país, para cada ano do triênio 
2020-2022, é de 16.710, com um risco estimado de 16,35 casos a cada 100 mil 
mulheres. 

Esta publicação tem fundamental importância na qualificação dos profissionais 
de saúde para o aumento da cobertura do exame de coleta de citopatológico do 
colo uterino, um dos indicadores do Previne Brasil.

Com o intuito de orientar sobre a prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, 
tratamento, e consequentemente colaborar para a diminuição da morbimortali-
dade por este tipo de câncer, foi atualizado o Protocolo de Prevenção e Controle 
do Câncer do Colo do Útero.

CLIQUE AQUI

Você pode visualizar o documento clicando no botão abaixo, apontando a 
câmera do celular para o QR Code ou acessando a aba MULHER no portal: 
 prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/protocolo-prevencao-e-controle-do-cancer-do-colo-do-utero_01-10-2021.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/protocolo-prevencao-e-controle-do-cancer-do-colo-do-utero_01-10-2021.pdf
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Guia de Coleta de Exames Citopatológicos: 

Rastreamento do Câncer do Colo Uterino 

O exame citopatológico é a principal ação de prevenção secundária do câncer 
de colo de útero, o qual deve ser realizado preferencialmente na faixa etária alvo, 
de 25 a 64 anos. Considerando a importância deste exame para permitir a de-
tecção das alterações relacionadas à presença das lesões precursoras do câncer 
do colo uterino, a qualidade de execução do mesmo influencia diretamente na 
análise e resultados.

Com a finalidade de orientar e qualificar o processo de coleta, manipulação, 
acondicionamento, identificação e transporte das amostras, o Laboratório Mu-
nicipal de Referência em Análises Clínicas e Citopatologia, em parceria com a 
Gerência de Rede Ambulatorial Especializada (GERAE), Coordenação de Apoio 
Diagnóstico e Diretoria Regional de Saúde Noroeste (DRES-NO) elaboraram o 
“Guia de Coleta de Exames Citopatológicos: rastreamento do câncer do colo 
uterino” .

A Coordenação de Atenção Integral à Mulher e Perinatal colaborou com a revi-
são e validação do documento, que teve sua publicação para a Rede SUS-BH em 
maio de 2022. 

Você pode visualizar o documento clicando no botão abaixo, apontando a 
câmera do celular para o QR Code ou acessando a aba MULHER no portal: 
 prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes

CLIQUE AQUI

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/guia-coleta-de-exames-citopatologicos-2022.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/guia-coleta-de-exames-citopatologicos-2022.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/guia-coleta-de-exames-citopatologicos-2022.pdf


Boletim Semestral
Saúde da Mulher - jan-jun 2022

7



8

Mapas de Vinculação: 

Com o objetivo de garantir o vínculo, o atendimento oportuno e respeitoso, a 
referência e contra referência a todas as mulheres, gestantes e puérperas, foram 
atualizados os mapas de vinculação para atendimento às urgências ginecológi-
cas e obstétricas nas maternidades do SUS-BH.

Os mapas de vinculação para as urgências obstétricas e para as urgências 
ginecológicas também estão disponíveis virtualmente, clicando no botão 
abaixo, apontando a câmera do celular para o QR Code ou acessando a aba 
MULHER do Portal da PBH, por meio do link:

 prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes

CLIQUE AQUI

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes.
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/publicacoes
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QUALIFICAÇÃO

Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) 

Nos dias 24 e 26 de maio foram realizados  treinamentos on-line sobre o Sistema de Informação 
do Câncer (SISCAN)  para as referências técnicas da saúde da mulher das 9 Gerências de Assistên-
cia, Epidemiologia e Regulação (GAERE). Esta ação visa qualificar a atuação dos profissionais en-
volvidos no processo de monitoramento de diagnósticos e tratamentos dos cânceres de mama 
e colo do útero, por meio desta importante ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Saúde. 
O treinamento teve a condução da Juliana Castro, integrante da equipe da coordenação, que 
orientou sobre as possibilidades de utilização do sistema, bem como reforçou a importância do 
acompanhamento sistemático dos casos.
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EVENTOS

08 de Março: Dia Internacional da Mulher

A Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Perinatal em parceria com a Gerência 
de Promoção da Saúde (GEPSA) e o Movimenta PBH-SUS, promoveu no dia 8 de março uma roda 
de conversa on-line em homenagem às mulheres, em especial às servidoras da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Dentre as temáticas  discutidas, destaca-se a luta histórica pelos direitos e os avanços 
já alcançados, a violência contra a mulher e os equipamentos de proteção e atendimento inte-
gral à mulher disponíveis na Rede SUS-BH. A roda de conversa  foi conduzida pelas referências 
técnicas Ana Cláudia Araújo, Daisy Martins e Carla Castro.

O evento também contou com a participação especial da médica Sara de Pinho Cunha Paiva, 
atual coordenadora da Maternidade do Hospital das Clínicas, que apresentou o Mindfulness, téc-
nica para relaxamento e alívio do estresse cotidiano por meio da atenção plena, com realização 
da referida prática com todos os participantes.

O grupo Mobiliza SUS também contribuiu para celebrar a data, realizando na sede da SMSA e no 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Centro Sul, abordagens sobre as diver-
sas formas de violência contra a mulher, de forma lúdica e por meio da música.

 
Fonte: Arquivo da coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da coordenação 

 

Na mesma data, as referências técnicas da Coordenação de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher e Perinatal e da Equipe Multiprofissional de apoio às Gestantes e Puérperas 
em Situação de Vulnerabilidade (EMAP-GPV) compareceram a um evento realizado no 
Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), espaço de acolhimento voltado para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social, com trajetória de vida nas ruas, em uso 
prejudicial de álcool e de outras drogas e em situação de violência doméstica. O evento 
foi aberto com um café da manhã especial, com o objetivo de empoderar e promover a 
socialização entre as mulheres vulneráveis por meio de roda de conversa,  realização 
de oficinas de beleza, conhecimento, lazer  e  construção de um  painel  sobre o  resgate 
das memórias e perspectivas para o público presente. 

foto: arquivo da Coordenação
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Fonte: Arquivo da coordenação 

 

 

28 de Maio: Dia de Combate à Mortalidade Materna 
No dia 28 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Redução da Mortalidade 
Materna. 

Dentre as principais causas de mortalidade materna no mundo e em Belo Horizonte 
estão os distúrbios hipertensivos e as hemorragias peri e pós-parto. Diminuir as mortes 
maternas é um desafio e um compromisso firmado entre a Organização das Nações 
Unidades (ONU) e diversos países, entre eles o Brasil. O município de Belo Horizonte 
também é signatário na Agenda 2030 para diminuir a razão de morte materna e zerar 
as mortes maternas por hemorragia até 2030. 

 

A Coordenação participou da Oficina 1, organizada pela Secretaria Estadual da Saúde 
SES/MG em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e Organização Panamericana da 
Saúde (OPAS),  que oficializou a implementação da Estratégia Zero Morte Materna por 
Hemorragia no estado de Minas Gerais, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, na Cidade 
Administrativa. A  Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia – 0MMxH representa 
um esforço coletivo de gestores e profissionais de saúde para acelerar a redução da 
morbimortalidade materna no Brasil,com objetivo de diminuir as mortes maternas por 
hemorragia pós-parto. 

 

 foto: arquivo da Coordenação

Na mesma data, as referências técnicas da Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
e Perinatal e da Equipe Multiprofissional de apoio às Gestantes e Puérperas em Situação de Vul-
nerabilidade (EMAP-GPV) compareceram a um evento realizado no Centro Integrado de Atendi-
mento à Mulher (CIAM), espaço de acolhimento voltado para mulheres em situação de vulnera-
bilidade social, com trajetória de vida nas ruas, em uso prejudicial de álcool e de outras drogas e 
em situação de violência doméstica. O evento foi aberto com um café da manhã especial, com 
o objetivo de empoderar e promover a socialização entre as mulheres vulneráveis por meio de 
roda de conversa,  realização de oficinas de beleza, conhecimento, lazer  e  construção de um  
painel  sobre o  resgate das memórias e perspectivas para o público presente.
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28 de Maio: Dia de Combate à Mortalidade Materna

No dia 28 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna.

Dentre as principais causas de mortalidade materna no mundo e em Belo Horizonte estão os 
distúrbios hipertensivos e as hemorragias peri e pós-parto. Diminuir as mortes maternas é um 
desafio e um compromisso firmado entre a Organização das Nações Unidades (ONU) e diversos 
países, entre eles o Brasil. O município de Belo Horizonte também é signatário na Agenda 2030 
para diminuir a razão de morte materna e zerar as mortes maternas por hemorragia até 2030.

A Coordenação participou da Oficina 1, organizada pela Secretaria Estadual da Saúde SES/MG 
em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e Organização Panamericana da Saúde (OPAS),  que 
oficializou a implementação da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia no estado de Mi-
nas Gerais, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, na Cidade Administrativa. A  Estratégia Zero Morte 
Materna por Hemorragia – 0MMxH representa um esforço coletivo de gestores e profissionais de 
saúde para acelerar a redução da morbimortalidade materna no Brasil,com objetivo de diminuir 
as mortes maternas por hemorragia pós-parto.

O Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna promoveu no dia 24/05/2022,  um 
encontro virtual para discussão do tema “Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia”, com 
a presença do Dr. Gabriel Osanan, representante da OPAS para o Brasil na divulgação e implan-
tação da Estratégia. A abertura do encontro foi realizada pela Secretária de Saúde Dra. Cláudia 
Navarro e contou com a presença da Dra. Cláudia Laranjeira, presidente da SOGIMIG, da Diretora 
de Assistência à Saúde Renata Mascarenhas e de vários gestores da SMSA.
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Fonte: Arquivo da coordenação 
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A Equipe Multiprofissional de Apoio às Gestantes e Puérperas em Situação de Vulnerabilidade 
(EMAP-GPV), criada em 2018, possui atuação voltada para a abordagem psicossocial e de cuida-
dos de saúde às gestantes e puérperas em situação de extrema vulnerabilidade e risco, com o 
objetivo de criar e estreitar o vínculo deste público junto aos serviços assistenciais, por meio dos 
diversos equipamentos disponíveis.

Os critérios para o acompanhamento pela EMAP-GPV são: gestantes a partir da 20° semana, 
puérperas e seus bebês residentes em Belo Horizonte, tendo seu acompanhamento até 42 dias 
pós-parto e que tenham seu vínculo fragilizado com o Centro de Saúde ou rede SUS-BH, com his-
tórico de mudança de território/regional, associados a vínculos familiares rompidos ou fragiliza-
dos, que estejam em situação de rua, ou de vida nas ruas, que residem em moradia improvisada, 
precária e sem acompanhamento da rede, estejam em uso prejudicial de álcool e outras drogas, 
em sofrimento mental grave e situação de violência. 

No primeiro semestre de 2022 foram acolhidos 64 casos novos, além dos 96 casos já acompa-
nhados, realizadas 186 visitas domiciliares, 25 atendimentos nas Maternidades e 120 discussões 
intersetoriais de casos com a rede SUS / SUAS

Considerando a característica inovadora do projeto da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte (SMSA), a referida equipe está concorrendo ao Prêmio Mineiro de Gestão de Servi-
ços de Saúde com o trabalho intitulado: “Equipe Multiprofissional de Apoio às Gestantes, 
Puérperas e seus Bebês em Situação de Vulnerabilidade: relato da experiência de Belo 
Horizonte”. 

DESTAQUES
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