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Informações sobre a ABENFO  

 

A Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO-Nacional), 

originária da Associação Brasileira de Obstetrizes (ABO), fundada em 04 de agosto de 1954, 

congrega Obstetrizes, Enfermeiras(os) Obstetras, habilitadas ou especialistas na área da 

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido. 

É uma Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter sócio-cultural, 

técnico-científico e político, sendo regida pelas disposições contidas no Estatuto e 

Regimentos Especiais, e compõe-se de número ilimitado de sócios, admitidos nas Seções, 

sem discriminação de nacionalidade, etnia, cor, sexo, credo político e religioso. 

Tem como finalidades, além de congregar os profissionais supracitados para 

incentivar o espírito de união e solidariedade entre a categoria, promover a tomada de 

consciência sócio-política e o desenvolvimento técnico-científico, cultural e profissional que 

favoreça o avanço das áreas, representar a Enfermagem Obstétrica e Neonatal nos fóruns de 

entidade e apoiar os programas governamentais relativos à saúde da mulher e neonatal. 

 

Missão da ABENFO  

 

A ABENFO - legítima representante da categoria - tem como missão institucional e 

fundamental, o compromisso social com a melhoria das condições de saúde da mulher e do 

recém-nascido bem como congregar esforços multiprofissionais e multisetoriais, em prol da 

defesa dos direitos de cidadania assegurados na Constituição Federal. 

Para garantir essa missão a ABENFO estabelece um processo de integração e 

interrelação, prioritariamente, com a sociedade, as autoridades governamentais (federais, 

estaduais, municipais e locais), as entidades de classe (Associação Brasileira de 

Enfermagem/ABEn, Conselho Federal de Enfermagem/COFEN, Conselho Regional de 

Enfermagem/COREN, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem), o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM), Comitê Estadual e 

Municipal pela Redução da Morbimortalidade Materna, as Escolas de Enfermagem públicas e 

privadas e Hospitais/Maternidades públicas e privadas. 
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Nesse sentido, é muito importante registrar que a ABENFO conta com a assessoria, 

consultoria e cooperação do Ministério da Saúde; da Coordenação do PAISMCA/MS, do Pacto 

pela Redução de Mortalidade Materna/MS e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

 

Carta ao leitor 

 

Em todo o mundo, a importância do profissional de Enfermagem como organizador e 

articulador do cuidado assume crescente destaque, tornando-nos trabalhadores vitais e 

estratégicos para as mudanças que se fazem necessárias na atenção à saúde e na construção 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Para responder a esses desafios, é mister a união da 

categoria e a participação de nossos principais profissionais na concepção das políticas e na 

definição de diretrizes a seguir.  

Essa tendência e demanda não são diferentes na área da saúde da mulher, com 

ênfase na ginecologia, o que nos mobiliza a coligir ideias e transformá-las em políticas 

concretas. Políticas que norteiem a prática, indiquem metas e valorizem a especialidade 

como protagonista na gestão do cuidado ofertado às brasileiras. 

Em uma confluência sinérgica de vontades, diferentes entidades que zelam pela 

atenção à saúde, e representam a classe profissional, lideradas pela Associação Brasileira de 

Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Rio de Janeiro (ABENFO-RJ) e Sociedade Internacional 

de Enfermagem Oncológica (ISNCC), organizaram o 1º Encontro Nacional de Enfermagem 

Ginecológica: a Enfermagem Ginecológica na Atenção Integral à Saúde da Mulher no SUS 

(ENENG) e o 6º Encontro de Enfermagem Ginecológica do Estado do Rio de Janeiro. 

Durante seis meses, oficinas de trabalho, conferências, mesas redondas e palestras 

foram cuidadosamente organizadas. Temas e palestrantes planejados com igual atenção, de 

forma a articular diferentes visões de um mesmo objeto e abrir espaço para reflexões. Tudo 

isso somado ao compromisso da Comissão Organizadora garantiu o sucesso das discussões e 

consequente elaboração de proposições.  

O ENENG ocorreu na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro nos dias 5, 6 e 7 de abril de 

2017, em espaços da tradicional Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 

teve em sua Comissão Organizadora o trabalho responsável e dedicado de representantes da 

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO-Nacional), Conselho 

Regional de Enfermagem (COREN-RJ), Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ), Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF), Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO), Faculdade de Enfermagem 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (FACENF/UERJ), Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA) e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ).  

Abrilhantaram o evento convidados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN-RJ), Conselho Regional de Enfermagem (COREN-

RJ), Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Ministério da Saúde (MS), Fundo das Nações 

Unidas para Atividades Populacionais (UNFPA), Movimento de Mulheres do Rio de Janeiro, 

Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBEO), Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS), Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).  

Em relação à representação internacional marcaram presença a Presidente da ISNCC e 

a Coordenadora do Projeto de Câncer de Mama e do Colo do Útero para América Latina.  

Foram três dias de trabalho intenso com participação ativa de aproximadamente 120 

enfermeiros oriundos de quinze estados brasileiros, além dos profissionais do Rio de Janeiro, 

que asseguraram discussões de relevância ímpar no contexto da saúde da mulher com foco 

na área ginecológica.  

Agradecemos o fomento do COFEN e da ABENFO-Nacional, assim como as 

contribuições provenientes da UNFPA, do grupo de pesquisa Saúde Sexual e Reprodutiva dos 

Grupos Humanos/CNPq da EEAN/UFRJ e do INCA. 
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Introdução 

  

A mulher, maioria da população brasileira, está sob influência de determinantes 

biológicos, socioculturais e ambientais, além daqueles específicos da natureza de ser-mulher 

enfrentando diariamente os embates contra um mundo masculinamente instituído. Sua 

vulnerabilidade frente a certas doenças e causas de morte muitas vezes está mais relacionada 

com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores de sua natureza.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher traz na sua concepção e 

formulação, o princípio da integralidade da atenção como um dos requisitos para atender às 

necessidades de saúde de forma abrangente, humanizada e hierarquizada. Sua proposta de 

atenção envolve uma ampla gama de necessidades da população feminina e não somente as 

questões reprodutivas. Faz-se necessário caminharmos no sentido de consolidar o conceito 

de integralidade, expressando-o na forma como ofertamos o cuidado à pessoa e não 

somente ao adoecimento, buscando a promoção à saúde, a prevenção primária, o 

rastreamento, a detecção precoce de doenças até a cura, a reabilitação e os cuidados paliativos.  

As necessidades de cuidado das mulheres brasileiras, no que concerne a sua 

complexidade, estão também correlacionadas aos seus problemas de saúde mais 

prevalentes. Ocupando a esfera de doenças crônico-degenerativas, as de origem 

cardiovascular estão a frente, seguidas do diabetes mellitus, das neoplasias e das doenças 

renais crônicas. Quanto às infecções, aquelas atribuídas à sífilis, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e papilomavirus humano (HPV) são as que mais merecem 

destaque. Depressão, estresse e ansiedade fazem parte do conjunto dos transtornos 

psicossociais. Configurando-se como um dos maiores problemas do milênio e acometendo 

mais mulheres do que homens, a obesidade desponta como um gravíssimo problema de 

saúde pública não somente no Brasil como no mundo todo. Por fim, a violência contra a 

mulher tem feito muitas vítimas, levando a indispensabilidade de uma atenção diferenciada. 

 O controle de fatores de risco é forma eficaz de minimizar tais problemas. Hábitos 

muito comumente observados como alimentação inadequada, fumo, uso indevido de álcool 

e inatividade física são alguns exemplos de comportamentos que merecem ser repensados e 

efetivamente descontinuados.  
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Justificativa 

  

Há hoje um consenso da necessidade de um esforço intenso de abrangência nacional 

para o aprimoramento da qualificação profissional em saúde, que potencializa o 

compromisso com a cidadania e a qualidade em serviço, articulando-se, permanentemente, 

com os avanços científicos e o saber acumulado em Enfermagem, Enfermagem Ginecológica 

e nas áreas da Saúde Integral da Mulher.  

As bases legais que legitimam as ações do setor saúde (Ministério da Saúde/MS, 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde) estão expressas no artigo 200, inciso III da 

Constituição Federal que estabelece, como uma das atribuições do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a ordenação dos processos de trabalho visando à atenção à saúde derivada dos 

princípios políticos, filosóficos e operacionais que sustentam o SUS.  

O Evento foi sustgentado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher que tem em sua estrutura o enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da 

saúde como princípios norteadores.  

Tendo em vista a constituição de diretrizes e orientações do SUS para a Assistência 

Integral a Saúde da Mulher da Rede Básica e Hospitalar de Saúde articulado com os princípios 

do Sistema Único de Saúde, foi proposta a discussão acerca das linhas de cuidado à saúde da 

mulher, pautadas nas melhores evidências científicas em Enfermagem Ginecológica, na 

competência legal e prática do cuidado de Enfermagem no campo da Saúde Sexual e Saúde 

Reprodutiva, prevenção do câncer do colo do útero e mama, atenção à mulher no climatério 

e violência contra a mulher. 

 

Objetivos 

 

Geral 

 Promover e valorizar a Enfermagem, Enfermagem Ginecológica, Enfermagem em Saúde 

da Mulher, o aprimoramento técnico-científico baseado em evidências, a qualificação de 

Enfermagem e a humanização da Assistência Integral à Saúde da Mulher. 

Específicos 

 Apresentar, analisar e discutir a produção científica no campo da Saúde da Mulher e na 

área de Ginecologia e sua relação com a prática da Enfermagem no SUS;  
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 Propiciar intercâmbio científico, técnico e cultural entre os profissionais de Enfermagem 

que atuam no campo da Saúde da Mulher e na área de Ginecologia;  

 Desenvolver e divulgar a produção do conhecimento na área de Atenção à Saúde Sexual e 

Saúde Reprodutiva no campo da Saúde da Mulher no espaço do SUS; 

 Constituir um espaço dialógico para as práticas da Enfermagem no campo da Saúde da 

Mulher e na área de Ginecologia; 

 Estimular a reflexão sobre modelos inovadores para a pesquisa no campo da Saúde da 

Mulher e Enfermagem Ginecológica; 

 Propor uma agenda de discussão sobre a atuação da Enfermagem no campo da Saúde da 

Mulher e na área de Ginecologia. 

 

Eixos norteadores 

 

 A prática da Enfermagem no campo da Saúde da Mulher e na área de Ginecologia no 

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 A produção científica da Enfermagem nacional e internacional no campo da Saúde da 

Mulher e na área de Ginecologia e suas implicações para a pesquisa de Enfermagem 

brasileira; 

 A regulação da prática de Enfermagem no campo da Saúde da Mulher e na área de 

Ginecologia; 

 A formação profissional no campo da Saúde da Mulher e na área de Ginecologia. 

 

Programa 

 
Horário 

 
Dia 05/04/2017 

9:30h Mesa de Abertura 

10h30 1ª Conferência: “A Saúde da Mulher Assistida pela Enfermagem no SUS: o 
contexto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher”.  
Conferencista: Thaís Fonseca Veloso de Oliveira – Coordenação Geral de 
Saúde das Mulheres, Ministério da Saúde-RJ 

13h30 
 

 1º Mesa-redonda: As evidências científicas no contexto político 
assistencial da Enfermagem Ginecológica como norteador da prática 
profissional. 
Coordenação: Valdecyr Herdy Alves 

 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 
princípios e diretrizes para a qualificação na saúde sexual e saúde 



11 
 

reprodutiva.  Márcia Helena Leal - Ministério da Saúde 
 Práticas Avançadas no contexto da Enfermagem Ginecológica 

Brasileira: tendências e desafios para a educação e qualificação do 
cuidado.  Gilmara Lúcia dos Santos - COFEN  

 Panorama Internacional de Práticas Avançadas em Oncologia no 
Cuidado Integral à Mulher. Stella Aguinaga Bialous – ISNCC  

 A Consulta de Enfermagem Ginecológica: um desafio no cotidiano da 
prática da Enfermagem. Ana Beatriz Azevedo Queiroz - ABENFO  

 Projeto da Sociedade Internacional de Enfermagem Oncológica (ISNCC), 
União Internacional para o Controle de Câncer (UICC) e os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para América Latina (Brasil, 
Colômbia México). Catherine Louise Johnson – ISNCC 

16h 
 

Apresentação e organização das Oficinas de trabalho: “Construindo o 
Diagnóstico Situacional da Enfermagem Ginecológica no Brasil”.  
Coordenação: Valdecyr Herdy  Alves  
Oficinas: 

 Grupo Condutor Regulação da Enfermagem Ginecológica e a 
Saúde da Mulher no SUS 

 Grupo Condutor Formação da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 
da Mulher no SUS 

 Grupo Condutor Pesquisa da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 
da Mulher no SUS 

 Grupo Condutor Prática da Enfermagem Ginecológica e a Saúde da 
Mulher no SUS 

17h às 17h30 Painel norteador das oficinas: “Mulher, Saúde e Enfermagem”.     
Apresentação: Octávio Vargens – FACENF / UERJ. 

 
Horário 

 
Dia 06/04/2017 

8h30 às 12h Oficinas: 
 Grupo Condutor Regulação da Enfermagem Ginecológica e a 

Saúde da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Formação da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 

da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Pesquisa da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 

da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Prática da Enfermagem Ginecológica e a Saúde da 

Mulher no SUS 

13h às 18h Oficinas: 
 Grupo Condutor Regulação da Enfermagem Ginecológica e a 

Saúde da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Formação da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 

da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Pesquisa da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 

da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Prática da Enfermagem Ginecológica e a Saúde da 

Mulher no SUS 
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Horário 

 
Dia 07/04/2017 

 8h30 às 9h15 
 

2ª Mesa-redonda: Rede e linhas de cuidado na qualificação da atenção e 
da gestão em saúde de mulheres  portadoras de câncer de colo do útero e 
de mama 
Coordenação: Marise Dutra Souto 

 As Políticas Públicas de Saúde Brasileiras relacionadas ao Câncer 
da Mulher: programas referentes aos cânceres de colo do útero e 
de mama. Aline Leal Gonçalves Creder Lopes – Coordenação Geral 
de Atenção Especializada/MS 

 Ações promocionais e preventivas no câncer de mama e do colo 
do útero: papel do enfermeiro. Stella Aguinaga Bialous – ISNCC 

9h30 às 15h30  Apresentação e discussão do Relatório Final em plenária: 
 Grupo Condutor Regulação da Enfermagem Ginecológica e a 

Saúde da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Formação da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 

da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Pesquisa da Enfermagem Ginecológica e a Saúde 

da Mulher no SUS 
 Grupo Condutor Prática da Enfermagem Ginecológica e a Saúde da 

Mulher no SUS 

15h30 às 16h30  Síntese e recomendações das Oficinas 

17h Encerramento 
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Apresentação e Desenvolvimento das Oficinas 

 

Grupo Condutor:  

Regulação da Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Cláudia Quinto S. de Souza, Marise Dutra Souto, Joyce Gonçalves Barcellos e Cristiane R. da Rocha.  

Carga horária:  

8 horas. 

Ementa:  

Reconhecimento de dispositivos legais para os profissionais de Enfermagem sobre a 

Assistência Integral à Saúde da Mulher, do nível primário ao quaternário, no âmbito do SUS, 

excetuando o ciclo gravídico puerperal.  

Conteúdo programático:  

Normatização da assistência de Enfermagem na área da Saúde Integral à Mulher. 

Objetivos: 

 Apresentar o estado da arte sobre os aspectos legais existentes para atuação dos 

profissionais de Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher, excetuando o 

ciclo gravídico puerperal; 

 Analisar os dispositivos legais que respaldam as ações dos profissionais de Enfermagem 

na Assistência Integral à Saúde da Mulher, no âmbito do SUS; 

 Identificar as possibilidades e limitações da prática assistencial da Enfermagem a partir do 

diagnóstico situacional dos dispositivos legais analisados; 

 Propor sugestões para o avanço da regulamentação da prática assistencial da 

Enfermagem no âmbito da Assistência Integral à Saúde da Mulher, excetuando o ciclo 

gravídico puerperal. 

Metodologia: 

Estratégia: exposição dialogada e roda de conversa. 

Recursos: audiovisual e impresso. 

Desenvolvimento: 

A oficina de regulação reuniu trinta (30) enfermeiras, assim distribuídas por regiões 

do país: 01 Acre (AC), 01 Amapá (AP), 02 Amazonas (AM), 04 Bahia (BA), 02 Ceará (02), 01 
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Espírito Santo (ES), 01 Maranhão (MA), 03 Minas Gerais (MG), 01 Pará (PA), 01 Paraíba (PB), 

02 Paraná (PR), 02 Piauí (PI), 06 Rio de Janeiro (RJ), 01 São Paulo (SP), 02 Santa Catarina (SC).  

As participantes representaram diversas entidades, a saber: COFEN, Conselhos 

Regionais, Universidades, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva e 

Sociedade Internacional de Enfermagem Oncológica.  

Apresentação dos participantes se deu por meio de dinâmica integrativa. Na chegada 

a sala, o participante recebia a metade de um coração. Após a indicação do facilitador, os 

integrantes da oficina movimentaram-se em busca de sua outra metade, ficando em duplas 

para apresentação. Após alguns minutos de conversa cada dupla apresentou o companheiro 

ao grupo maior, identificando-o e falando algo sobre sua experiência profissional. (30 minutos) 

 Exposição, com a utilização de projeção em data show, do estado da arte sobre os 

aspectos legais existentes para atuação dos profissionais de Enfermagem na Assistência 

Integral à Saúde da Mulher, excetuando o ciclo gravídico puerperal. Foram apresentadas 

informações sobre resoluções, pareceres, portarias e protocolos encontrados e algumas 

lacunas identificadas.  (30 minutos) 

 A partir dessa exposição foi sugerido ao grupo se posicionar em círculo e foi iniciado 

um debate, com inscrição prévia, respondendo paulatinamente as seguintes questões:  

1. Quais as suas impressões a partir dessas informações?  

2. Tudo o que fazemos já se encontra respaldado pela legislação? 

3. Quais as estratégias para garantir que as ações desenvolvidas pelos enfermeiros 

reflitam a legislação? 

4. Como sensibilizar o enfermeiro para ocupar seus espaços na prática assistencial à 

saúde da mulher e cumprir a legislação? 

 

As falas foram armazenadas em um gravador de voz, além de registradas por escrito 

por duas coordenadoras presentes. Durante as colocações, fomos identificando, por parte 

dos participantes, as possibilidades e limitações para o exercício profissional da enfermeira.  

 A discussão trouxe a preocupação das enfermeiras em respaldar procedimentos que 

julgam necessários para o atual cenário de saúde, principalmente no que se refere à atenção 

primária, na Estratégia da Saúde da Família. 

 Quando os procedimentos incluem, não somente, a solicitação de exames como 

ultrassonografia de mama, ultrassonografia pélvica, mamografia, prescrição de medicação 
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dos protocolos do MS e/ou institucionais, mas também a prescrição e colocação de 

Dispositivo Intrauterino (DIU), medição do colo do útero para indicar o tamanho correto do 

diafragma, e colocação do implante hormonal subcutâneo.  

 Outra preocupação foi a solicitação e prescrição com o carimbo do enfermeiro, que 

no SUS já se tem o respaldo legal. No entanto, caso o usuário queira fazer os exames nas 

unidades particulares ou comprar a medicação prescrita na farmácia, ele (o usuário) encontra 

resistência. A divulgação para farmácia e clínicas da legalidade do pedido deveria ser feita 

para evitar constrangimento, tanto de quem solicita e prescreve, quanto do usuário que 

procura um serviço particular. Essa barreira fragiliza a legislação.  

Além disso, o enfermeiro não é um profissional que trabalha para suprir as 

necessidades governamentais de falta de médico no âmbito do SUS. Ele trabalha por que tem 

competência. O fato de poder verificar que na iniciativa privada o enfermeiro não consegue 

atuar demonstra que interesses econômicos colocam o enfermeiro protegido no cenário do 

SUS e desprotegido na iniciativa privada.  

 A legislação da equipe mínima também precisaria ser revista, há poucos enfermeiros e 

profissionais de saúde, sendo necessário incluir psicólogos, assistentes sociais e 

recepcionistas. É necessário que haja consonância entre as legislações da Enfermagem e do 

Ministério da Saúde para que uma apoie a outra. 

 A impressão final é de que todo o grupo se esforçou para discutir sobre a nossa 

regulação na intenção de fortalecer o que temos, e avançar mais. 
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Grupo Condutor:  

Pesquisa em Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Ana Beatriz Azevedo Queiroz, Octávio Muniz da C. Vargens e Mariana Santos Felisbino Mendes. 

Carga horária:  

8 horas. 

Ementa:  

Pesquisas e estudos na Área da Enfermagem Ginecológica. Prioridades e tendências da 

pesquisa em Enfermagem na Área de Saúde e Mulher Produção, consumo e transferência de 

conhecimento no campo da Enfermagem Ginecológica. 

Conteúdo programático:  

Desenvolvimento da produção de conhecimento da pesquisa em Enfermagem na Área da 

Saúde e Mulher com vistas a impactar nos seguintes eixos: assegurar a identidade e 

autonomia da enfermeira; subsidiar mudanças paradigmáticas na formação do profissional. 

Objetivos: 

 Apresentar o estado da arte sobre a produção do conhecimento e as pesquisas 

desenvolvidas no campo da saúde e mulher (Enfermagem Ginecológica), bem como 

os principais locus de seu desenvolvimento; 

 Discutir as prioridades e tendências das pesquisas e estudos no campo da 

Enfermagem Ginecológica;  

 Analisar o consumo e transferência de conhecimento para a prática da Enfermagem 

Ginecológica; 

 Propor e discutir prioridades de pesquisas na área, bem como estratégias para a 

incorporação do conhecimento produzido, considerando os eixos norteadores. 

Metodologia: 

Estratégia: exposição dialogada e roda de conversa. 

Recursos: audiovisual e impresso. 

 Apresentação dos participantes com dinâmica de integração das temáticas que os 

componentes pesquisam (1 hora e 30 minutos); 

 Exposição e discussão sobre o estado da arte sobre a produção do conhecimento e as 

pesquisas desenvolvidas no campo da saúde e mulher (30 minutos); 

 Apresentação e discussão prioridades de pesquisas na área (4 horas); 
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 Proposições e redação do relatório para apresentação em plenária (2 horas) 

Desenvolvimento 

 Para esta oficina foram convidados pesquisadores que desenvolvem pesquisa sobre 

Enfermagem Ginecológica, de todo o Brasil, por meio de buscas bibliográficas (publicações e 

autores) e também do Currículo Lattes, na plataforma do mesmo. 

Inicialmente cada participante se apresentou e identificou as áreas e assuntos que 

estava inserido sua pesquisa, por meio de uma dinâmica com flip shart. O resultado desse 

primeiro momento foi quadro onde pode-se perceber  uma concentração de pesquisas nas 

seguintes áreas: Saúde Sexual e Reprodutiva; Cânceres ginecológicos; Violência contra a 

mulher; Populações Específicas (quilombolas, privadas de liberdade, adolescentes...); 

Obstetrícia. 

 Em seguida a professora Ana Beatriz A Queiroz apresentou o “Estado da Arte sobre a 

produção do conhecimento e pesquisas brasileiras desenvolvidas no campo da saúde da 

mulher”, que ela e seu grupo de pesquisa Saúde Sexual e Reprodutiva dos grupos Humanos 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) preparou. Como resultados do Estado da 

Arte, concluímos que o maior número de pesquisas tem sido publicados em periódicos Qualis 

B para Enfermagem, sendo as principais temáticas: mulheres em situação de violência 

[doméstica, por parceiro íntimo, estupro]; mulheres com Câncer [mama, cervical] e DST 

[fatores de risco, prevenção, Aids, HPV]. As maiores publicações têm sido no Sudeste e 

Nordeste, com abordagem qualitativa e com referências teóricos fora da Enfermagem. 

 Em um terceiro momento, a professora Mariana Felisbino realizou uma apresentação 

breve da área temática Saúde da Mulher da Biblioteca Virtual em Saúde/BVS e Enfermagem 

no intuito de questionar e discutir com os participantes se a Enfermagem Ginecológica está 

sendo contemplada na área. Desta forma, suscitou uma reflexão sobre descritores que 

utilizam em seus produtos, com publicações. Propôs que o grupo revisasse a estratégia e 

fizesses sugestões de ajustes, como se fosse uma validação da mesma.  

 Após as apresentações foi proposto ao grupo realizar uma análise da Agenda Nacional 

de Prioridades de Pesquisas em Saúde (2011), no sentindo de discutir o documento, que já 

tinha sido enviado para os participantes previamente. Durante a discussão, destacou-se a 

necessidade de realizar ligação entre alguns tópicos e subtópicos de prioridades de pesquisa 

para contemplar algumas questões referentes à saúde da mulher, como SISTEMAS E 

POLÍTICAS DE SAÚDE – SAÚDE DA MULHER – COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE. 
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 Ao final dessa discussão, prosseguiu-se com a elaboração conjunta de estratégias e 

recomendações para a Enfermagem Ginecológica na dimensão da pesquisa. 

Discussão 

 Durante as atividades desse grupo de trabalho, alguns pontos importantes se 

ressaltaram, como o fato de muitos pesquisadores não identificarem como sua área de 

pesquisa a Enfermagem, a concepção ainda estar muito focada no campo obstétrico, 

isolamento dos pesquisadores, algumas áreas muito desassistidas em termos de interesse de 

pesquisa como a mulher no climatério, mulheres idosas, estudos regionais, práticas 

alternativas e complementares de saúde, dentre outras temáticas. 

 Em relação ao levantamento bibliográfico da área, apresentado, em termos gerais, 

observou-se uma pulverização da área temática, uma concentração de publicações nas 

regiões Sudeste e Nordeste do país e de pesquisas com metodologias qualitativas.  

 A discussão acerca da área na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) Enfermagem apontou 

que a maioria dos pesquisadores não conhecia e não sabia do que se tratava. Somado a isso 

se discutiu a necessidade de conhecê-la, critica-la e também de rever como utilizamos os 

descritores (DECS) em nossas publicações, no intuito de fortalecer e identificar melhor a área. 

 Discutiu-se também que a produção científica da área se limita a estudos descritivos. 

No entanto, foi ressaltado que apesar de ainda serem necessários muitos diagnósticos, é 

preciso também que se desenvolva pesquisas de avaliação e de intervenção, assim como 

avançar em temas pouco explorados.  

Outro ponto que foi debatido pelo grupo é sobre a constatação que os grupos de 

pesquisa na área da saúde e mulher são pouco conhecidos e que é preciso fazer um 

levantamento deles, para formar uma rede entre esses grupos. 

 A fragilidade pela ausência de teorias de Enfermagem também foi discutida, visto que 

na grande maioria das pesquisas, se utiliza referências teóricos de outras áreas como 

psicologia, sociologia, educação, filosofia antropologia dentre outras. 

 O professor Octávio Vargens chamou a atenção e conduziu a discussão também 

acerca dos paradigmas que estamos utilizando em nossas pesquisas  para a transformação da 

prática do  cuidado de Enfermagem, da desmedicalização, da humanização, pois ainda se 

percebe a dominação do modelo tecnocrático e biomédico nas pesquisas que 

desenvolvemos. 
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 Com relação ao impacto das pesquisas na formação e na prática da assistência foi 

discutido o quando ainda é incipiente, pois as pesquisas que vem sendo desenvolvidas, além 

de serem pouco consumidas pelos enfermeiros, muitas vezes não são utilizados como 

discussão e reflexão na formação do graduando em Enfermagem, trazendo desta forma 

pouco impacto  na transformação da práxis. 

 Ao final da discussão, concluiu-se que a linha condutora das estratégias e recomendações, 

seria: fortalecer a Ciência da Enfermagem da Saúde e Mulher no cenário nacional. 
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Grupo Condutor:  

Formação em Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis: 

Carla Marins Silva, Leila Rangel da Silva, Maria Beatriz de Assis Veiga e Ana Luiza de O. Carvalho.  

Carga horária:  

8 horas 

Ementa:  

Reflexão sobre o contexto atual da formação de enfermeiros, no que se refere à Saúde e 

Mulher (Ginecologia) e elaboração de proposições na formação acadêmica que sustentem os 

cuidados de Enfermagem Ginecológicos no país. 

Conteúdo programático:  

Formação em Enfermagem Ginecológica nos níveis de graduação, pós-graduação e cursos de 

aprimoramento 

Objetivos: 

 Apresentar os currículos atuais das instituições de ensino e ementas de disciplinas para 

discussão (o que tem sido abordado na graduação? Quanto de carga horária é destinada 

à ginecologia?); 

 Conhecer a vinculação da Saúde da Mulher aos departamentos nas instituições 

formadoras;  

 Discutir sobre formação x mercado de trabalho, considerando o modelo atual de 

atendimento à saúde, baseado na produção (quantidade) em detrimento da qualidade; 

 Repensar o conteúdo relativo à Saúde da Mulher nos cursos de graduação em 

Enfermagem, de modo a incluir as perspectivas de gênero, empoderamento, direitos da 

mulher e cidadania, aspectos éticos e legais que norteiam a prática da Enfermagem 

Ginecológica; 

 Avaliar, a partir dos relatos dos participantes da oficina de formação, como estão os 

campos de ensino clínico. Como é desenvolvido o cuidado à mulher? Em que perspectiva?  

Quais os entraves? 

 Refletir sobre preparo dos docentes para inclusão de conteúdos voltados à assistência à 

mulher em todas as fases de vida, respeitando as especificidades das diversas faixas 

etárias e dos diferentes grupos populacionais (mulheres lésbicas, negras, carcerárias, 
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indígenas, residentes de áreas urbanas e rurais, que moram em locais de difícil acesso ou 

em situação de risco, com deficiência, entre outras). 

Metodologia:  

Foram desenvolvidas as seguintes atividades durante a oficina: Brainstorm; Diálogo circular; 

Divisão de grupos para atividades. 

Recursos: Grade curricular e programa de disciplina do curso de graduação em Enfermagem 

de diversas Universidades públicas e privadas; Quadro negro; Caneta; Papel; Data-Show; 

Computador; Assentos para acomodação dos participantes. 

Desenvolvimento  

 Apresentação da proposta de trabalho e dos participantes (15 min);  

 Atividade de Brainstorm a partir da pergunta: “Como estamos formando enfermeiros no que 

se refere aos conteúdos de saúde e mulher (ginecologia)?” (60 min); Intervalo (15 min) 

 Diálogo circular para discussão sobre os seguintes tópicos: Currículos e ementas das 

instituições de ensino; Formação x mercado de trabalho; Inserção de perspectivas de 

gênero, empoderamento, direitos da mulher e cidadania com eixo transversal das 

disciplinas de saúde e mulher; Campos de ensino clínico; Preparo dos docentes para 

formação de enfermeiros a partir do PAISM. (2 horas);  

 Pausa para almoço (1 hora e 30 min);  

 Divisão de grupos para discussão de possíveis proposições: Grupo 1 - Currículos e 

ementas das instituições de ensino; Grupo 2 - Formação x mercado de trabalho; Grupo 3 - 

Preparo dos docentes para as demandas atuais com a inclusão de conteúdos voltados à 

assistência à mulher em todas as fases de vida, respeitando as especificidades das 

diversas faixas etárias e dos diferentes grupos populacionais (mulheres lésbicas, negras, 

carcerárias, indígenas, residentes de áreas urbanas e rurais, que moram em locais de 

difícil acesso ou em situação de risco, com deficiência, entre outras). (2 horas e 30 min); 

 Exposição das proposições de cada grupo (1 hora); 

 Redação das proposições (30 min). 
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Grupo Condutor:  

Prática em Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Andrea Maria S. Manso, Carmen Lúcia de Paula, Luciana de Souza S. Carvalho, Selma Villas 

Boas, Valdecyr Herdy Alves e Vivian Gomes Mazzoni. 

Carga horária:  

8 horas 

Ementa:  

Reconhecimento das atividades práticas por profissionais de Enfermagem em âmbito 

nacional na perspectiva da Assistência Integral à Saúde da Mulher, do nível primário ao 

quaternário, no âmbito do SUS, excetuando o ciclo gravídico-puerperal.  

Conteúdo programático:  

Contextualizar a prática da assistência de Enfermagem na Área da Saúde Integral à Mulher, 

excetuando o ciclo gravídico-puerperal. 

Objetivos: 

 Explicitar as principais práticas da assistência de Enfermagem na perspectiva da Saúde da 

Mulher, excetuando o ciclo gravídico-puerperal. 

 Refletir sobre os dispositivos legais que respaldam as ações dos profissionais de 

Enfermagem da assistência Integral à Saúde da Mulher, no âmbito do SUS. 

 Identificar as possibilidades e limitações da prática assistencial da Enfermagem na 

Assistência Integral à Saúde da Mulher, excetuando o ciclo gravídico-puerperal. 

 Propor sugestões para a implementação e/ou avanço das práticas assistenciais exitosas 

da Enfermagem no âmbito da Assistência Integral à Mulher, excetuando o ciclo gravídico-

puerperal. 

Metodologia:  

Estratégia: Exposição dialogada e Roda de conversa. 

Recursos: Audiovisual (Power Point e quadro de lousa branca) e Impresso.  

Desenvolvimento: 

Inicialmente, houve a apresentação dos coordenadores da Oficina, seguido dos 

participantes, dos seguintes Estados Brasileiros: Amapá, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, 

Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro, totalizando 25 enfermeiros convidados. Foi solicitado a estes 
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que indicassem em qual região do país atuavam, nome das unidades de saúde, tempo de 

profissão e atuação. Esta atividade durou 20 minutos. 

Foram disponibilizados, no momento da inscrição dos participantes, alguns Protocolos 

para embasar as discussões: Política Nacional de Saúde da Mulher; Diretrizes para a Detecção 

Precoce do CA Mama e de CA Útero no Brasil; Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 

Atenção Integral as Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); Acolhimento à 

Demanda Espontânea; Protocolo de Encaminhamento da Atenção Básica para Atenção 

Especializada e Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (COREN RJ). 

Após ocorreu a apresentação e discussão dos dispositivos legais que respaldam as 

ações dos profissionais de Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher, no âmbito 

do SUS (40 minutos), seguida da discussão sobre as práticas assistenciais de Enfermagem na 

perspectiva da saúde da mulher, excetuando o ciclo gravídico-puerperal (4 horas), 

objetivando atender a proposta da Oficina que seria as proposições para uma prática de 

qualidade (3 horas). 

Principais pontos de dificuldades indicados pelos participantes: 

 Falta de capacitação dos profissionais que atuam diretamente na assistência à saúde da mulher; 

 Formação acadêmica voltada majoritariamente para o ciclo gravídico puerperal, não 

contemplando a integralidade da saúde da mulher; 

 Alta rotatividade dos profissionais que atuam na atenção primária; 

 Profissional se sentindo impotente para exercer sua atividade na atenção primária, na 

perspectiva da assistência integral, em função do tempo restrito para consulta, tendo que 

alcançar metas de produtividade que muitas vezes são contrárias aos princípios da 

integralidade da assistência; 

 Infraestrutura insuficiente: demora do resultado de exames, ausência de apoio matricial 

para subsidiar a atenção primária; sistema de informação desarticulado; 

 Desarticulação da Rede, ausência de serviço especializado para atendimento às mulheres, 

especialmente na Bahia e Amapá;  

 Sobrecarga de serviço, principalmente pelo dimensionamento inadequado; 

 Baixa remuneração dos profissionais que atuam na atenção primária; 

 Desconhecimento da população frente à capacidade técnico-cientifica da Enfermagem; 

 Incapacidade da gestão em promover ações de prevenção de doenças e promoção da 

saúde da mulher frente às reais necessidades da população; 
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 Baixa representatividade dos enfermeiros nos Conselhos de Saúde. 

 

Principais práticas exitosas indicadas pelos participantes: 

 Desenvolvimento de modelo de cuidado à mulher com olhar ampliado para família e 

parceiro (Paraíba); 

 Práticas educativas voltadas especificamente para climatério e menopausa (Rio de Janeiro); 

 Cuidados Paliativos e Desmedicalização aplicados às mulheres com câncer na perspectiva 

da espiritualidade (Bahia); 

 Inserção do dispositivo intrauterino (DIU) e realização de ultrassonografia (USG) pelo 

enfermeiro refletindo positivamente na qualidade da assistência proporcionando maior 

resolutividade no atendimento integral à saúde da mulher;  

 Estruturação dos processos de trabalho na atenção primária voltado especificamente 

para assistência integral à saúde da mulher, desenvolvida pelo enfermeiro (Paraíba); 

 Projeto pioneiro desenvolvido pelo enfermeiro para o atendimento às mulheres vítimas 

de violência no Instituto Médico Legal (IML) no município do Rio de Janeiro; 

 Implantação e Implementação do ambulatório de sexualidade para mulheres com câncer 

ginecológico, coordenado pelo enfermeiro na unidade quaternária (Rio de Janeiro); 

 Sistema de alta referenciada no município do Rio de Janeiro que permite a interação dos 

níveis assistenciais. 
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Proposições dos Grupos 

 

Desta forma, seguem as proposições de cada Grupo Condutor com participantes dos 

seguintes Estados: Acre; Amapá; Amazonas; Bahia; Ceará; Espírito Santo; Maranhão; Minas 

Gerais; Pará; Paraíba; Paraná; Piauí; Rio de Janeiro; Santa Catarina e São Paulo. 

 

Grupo Condutor: Regulação da Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Cláudia Quinto S. de Souza, Marise Dutra Souto, Joyce Gonçalves Barcellos e Cristiane R. da Rocha. 

Participantes: Amanda Medeiros Corrêa; Ana Christina dos Santos; Angelane Maria Frota 

Nepomuceno; Carolyne Quinta Couto; Catarina de Nazaré Souza de Oliveira; Cristiane 

Rodrigues da Rocha; Deliziê Martins; Elisanete de Lourdes Carvalho de Souza; Gisele Cristina 

Barros Bataglia; Josilene Fernandes de Oliveira; Keury Thaisana Rodrigues; Kleila Azevedo 

Passos; Lais Montenegro Lima; Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva; Manuela Miranda da 

Purificação; Maria Gracimara Oliveira Fecury da Gama; Marina Nunes; Raquel Dias 

Botelho Borborema; Rita de Cássia Calfa Vieira; Sarajane Melo; Selma Gonçalves 

Rodrigues; Suzana Almeida Costa; Tatiana Maria Melo Guimarães dos Santos; Thayane 

Marron de Castro; Vânia Muniz Noguer Soares; Vera Cristina Augusta Marques Bonazzi e 

Yara Lúcia de Paula Cavalcanti 

 

 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) deverá articular o diálogo com o 

Ministério da Saúde (MS)/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/ Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o correto dimensionamento profissional 

da equipe de Enfermagem em Serviços de Atenção à Saúde da Mulher em suas 

regulamentações, visto a insuficiência de recursos humanos; 

 O Ministério da Saúde deverá convocar o Conselho Federal de Enfermagem e 

entidades de classe para construção coletiva de protocolos de assistência à Saúde da 

Mulher, evitando assim discordâncias entre o MS e o preconizado pelo órgão 

regulador da categoria; 
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 Sugerir a ampla participação das entidades de classe da Enfermagem e universidades 

públicas e privadas nas discussões do Projeto de Lei no 4930/2016 para Exame de 

Suficiência, como requisito obrigatório para o exercício profissional, garantindo que o 

produto final reflita as aspirações da categoria por uma Enfermagem de qualidade;  

 Sugerir que o COFEN solicite aos Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs) a relação 

dos pareceres emitidos na área da Saúde da Mulher para um diagnóstico da demanda 

nacional com o objetivo de avaliar a necessidade de elaborar novas resoluções; 

 Sugerir ao COFEN a criação de resolução que comporte a atuação do enfermeiro à 

Saúde da Mulher na Atenção Ginecológica, aglutinando as existentes e discriminando 

os critérios de capacitação para atuação, nos moldes do que já existe na obstetrícia.  

 Reproduzir na Área da Enfermagem Ginecologica o projeto de sistematização da 

fiscalização do COFEN existente nos serviços de obstetrícia, assegurando uma atenção 

especial também nesse campo; 

 Sugerir que o COFEN incentive aos CORENS para criação de Câmara Técnica de Saúde 

da Mulher, com enfoque na Atenção Ginecológica, considerando sua estrutura 

permanente, de natureza consultiva, propositiva e avaliativa do exercício profissional, 

estimulando a identificação de temas relevantes, sua análise e emissão de pareceres 

quando pertinente;  

 Solicitar ações efetivas dos CORENs para garantir a autonomia do enfermeiro no 

cumprimento dos protocolos do MS no que tange à solicitação de exames e 

prescrição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e das 

clínicas conveniadas, bem como no que tange aos protocolos institucionais de 

unidades particulares. Cabe ressaltar que tal solicitação atende parte das demandas 

da mulher, pois o cuidado de Enfermagem sustenta-se nas necessidades humanas, 

não estando centrado na técnica e na medicalização; 

 Solicitar ao COFEN a elaboração de cartilha versando sobre a atuação do enfermeiro na Área 

da Saúde da Mulher, contendo os recursos legais cabíveis em situações de impedimento ao 

exercício da profissão, visando esclarecer o profissional e orientá-lo sobre seus direitos; 

 Sugerir ao COFEN ampla divulgação dos Protocolos e Resoluções de Enfermagem para 

profissionais de saúde e instituições de saúde do SUS e da rede privada, bem como 

serviços diretamente relacionados (como farmácias e laboratórios), buscando 

estender às instituições privadas o espaço de atuação do enfermeiro já garantido nos 
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protocolos do Ministério da Saúde, evitando ao usuário e ao enfermeiro o 

constrangimento de ver suas solicitações recusadas; 

 Solicitar ao COFEN que garanta a atuação do enfermeiro nos serviços que oferecem 

métodos contraceptivos no planejamento reprodutivo (DIU, implante intradérmico, 

medição do colo para uso do diafragma e demais métodos), visto a resistência a essa 

atividade em alguns serviços; 

 Sugerir ao COFEN a emissão de resolução que garanta a autonomia do enfermeiro 

empreendedor na iniciativa privada (consultório, atendimento domiciliar), assegure a 

atualização e o detalhamento da tabela de honorários, e busque a inserção do 

profissional nos convênios de saúde, considerando o número de profissionais que já 

atuam nesse âmbito. 

 

Grupo Condutor: Pesquisa em Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Ana Beatriz Azevedo Queiroz, Octávio Muniz da C. Vargens e Mariana Santos Felisbino Mendes. 

Participantes: Adriana Lemos Pereira; Alane da Silva Clemente; Ana Luiza Vilela Borges; 

Audrey Vidal Pereira; Camila Mendes Passos; Carina Bulcão Pinto; Edilene Araújo Monteiro; 

Evangelina Kotzias A. dos Santos; Gabriela Silva dos Santos; Gabriela Mello Silva; Isabelle 

Mangueira de Paula Gaspar; Márcia Teles de Oliveira Gouveia; Márcia Vieira dos Santos; 

Marcos Antonio Ferreira da Silva; Maria Cristina de Mello P. Carvalho; Maria Beatriz Kneipp 

Dias; Mariana Felisbino; Phânnya Gueitcheny Santos Moreira; Roberta Lima Gonçalves; 

Rosilda Alves da Silva Isla Chamilco; Sabrina de Santana Gonçalves; Tatiana R. Mendes; 

Tatiany de Araújo Fonseca; Thais de Oliveira Gozzo e Thaís Cordeiro Xavier de Barros. 

 

 Realizar pesquisas que façam distinção no campo da Enfermagem; 

 Realizar pesquisas que discutam ciência de si nas diferentes fases do ciclo vital, cujos 

conhecimentos nutrem o cuidado/ensino de Enfermagem, nos diferentes contextos do Brasil; 

 Fortalecer a aplicação de Teorias de Enfermagem nas pesquisas nesta área; 

 Conter termos nos grupos de pesquisas que identifique pesquisas na área da saúde e 

mulher como: Enfermagem, cuidados de Enfermagem (DESCRITORES); 

 Realização de um próximo evento; 
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 Indicar que os grupos de pesquisas avaliem suas pesquisas internamente quanto às 

temáticas, referencial teórico e metodológico;  

 Desenvolver pesquisas que estudem a situação do ensino/ formação de Enfermagem na 

saúde e mulher pela Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO); 

 A inclusão do nome da Enfermagem na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

no item 12.2.10 (Pesquisa Clínica – Temas Específicos: “Avaliação clínica dos efeitos 

das intervenções de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia”); 

 Levar em conta, na elaboração dos projetos de pesquisas, os marcos legais da 

Enfermagem, Política Nacional da Saúde da Mulher e na Agenda Nacional de Pesquisas; 

 Fomentar pesquisas descritivas e de diagnósticos em algumas populações específicas/ 

excluídas (populações quilombolas, profissionais do sexo, adolescentes, mulheres 

negras, populações ribeirinhas); 

 Avançar em pesquisas avaliativas de processos e resultados nas áreas já consolidadas 

(câncer de mama, câncer de colo, entre outros); 

 Compor uma rede de pesquisa/pesquisadores na área da saúde e mulher; 

 Conhecer os grupos de pesquisa na área da saúde e mulher no cenário brasileiro; 

 Conhecer as lacunas do saber na área da saúde e mulher; 

 Conhecer as ferramentas metodológicas que agregam os conhecimentos na área da 

saúde e mulher; 

 Realizar um levantamento do perfil de pesquisas na área da saúde e mulher pela ABENFO. 

 

Grupo Condutor: Formação em Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Carla Marins Silva, Leila Rangel da Silva, Maria Beatriz de Assis Veiga e Ana Luiza de O. Carvalho.  

Participantes: Adriana Gonçalves de Barros; Ana Claudia Mateus Barreto; Antonieta Keiko 

Kakuda Shimo; Elenice Valentim Carmona; Enimar de Paula; Flavia Lima Miranda; Ivanilde 

Marques da Silva Rocha; Luciane Marques de Araújo; Regina Claudia Veras; Renata Martins 

da Silva; Rosana de Carvalho Castro; Rosangela da Conceição Sant'Anna Amaral; Vânia Lopes 

Pinto; Vera Lúcia Rezende de Almeida; Vilma Maria da Costa Brito; Waglânia de Mendonça 

Faustino e Freitas; William Alves dos Santos e Zuleyce Maria Lessa Pacheco. 
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 Garantir que no Currículo haja o oferecimento de carga horária mínima de 90 horas, 

de teoria e prática, que desenvolva habilidades profissionais e conhecimentos que 

garantam a operacionalização das políticas públicas, bem como atenda as demandas 

dos movimentos sociais; 

 Inserção no Currículo da perspectiva de gênero, sexualidade, diversidade sexual, 

empoderamento, autonomia, humanização, desmedicalização, ética, direitos das 

mulheres, sustentabilidade e cidadania no eixo transversal da formação do 

enfermeiro, assegurando os princípios do SUS;  

 Recomenda-se que o currículo contemple: - o processo histórico da construção da 

identidade de gênero no Brasil; - conhecimento e apropriação do próprio corpo com 

vistas à autonomia; determinantes sociais da saúde das mulheres, incluindo as 

relações etno-raciais e de orientação sexual; - perfil de morbidade e mortalidade 

feminina; - as Políticas Nacionais de Atenção à Saúde das Mulheres; - a desconstrução 

dos estereótipos e preconceitos relacionados a raça; etnia; orientação sexual; 

identidade de gênero; novos arranjos familiares; mulheres que vivem em situação de 

liberdade privada; pessoas transexuais e todas as minorias que sofrem exclusão 

social, de modo a assegurar a atenção qualificada a sua saúde; - abordar todo o ciclo 

de vida das mulheres, considerando puberdade, menacme, climatério, senescência e 

processo de morte, atentando para as singularidades socioculturais; - aspectos do 

cuidado junto a mulheres que vivenciam: violência; tumores benignos e malignos; 

afecções ginecológicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, considerando a 

abordagem sindrômica e tratamento cirúrgico; - desenvolvimento de atividades 

educativas que tenham um caráter participativo; - auxilio ao aluno no 

desenvolvimento de estratégias para interagir com as mulheres: habilidades 

comunicacionais e relacionais; - consulta de Enfermagem às mulheres; - ferramentas 

sociais e redes de apoio destinadas às mulheres (movimentos sociais; instituições; 

comunidades e a família); - prevenção, rastreamento e detecção precoce do câncer 

cérvico-uterino; - rastreamento, detecção precoce e controle do câncer de mama; - 

promover habilidades para lidar com as situações que promovem agravos à saúde 

mental das mulheres; - práticas integrativas e complementares na atenção à saúde 

das mulheres; - assistência de Enfermagem às mulheres utilizando o processo de 
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Enfermagem; - proporcionar cenários de prática: diversos níveis de atenção à saúde; - 

privilegiar referências produzidas por pesquisadoras da Enfermagem. 

 Garantir aos docentes, vagas nos cursos de capacitação e atualização do Ministério da Saúde; 

 Dialogar com os órgãos formadores para disponibilizar capacitação pedagógica 

abordando a andragogia e metodologias ativas considerando os determinantes sociais; 

 Propor cursos de curta duração, com foco na saúde das mulheres em parceria com a 

ABENFO, COFEN e Ministério da Saúde; 

 Criar Curso Lato sensu na área da Enfermagem na atenção à saúde das mulheres, com 

foco na integralidade da consulta, direitos reprodutivos e direitos sexuais, 

determinantes de gênero/sexualidade, com carga horária mínima obrigatória;  

 Dialogar junto aos gestores o apoio aos projetos de extensão, nos municípios 

considerando os determinantes sociais; 

 Propor novas turmas do Curso de Formação de Ativadores de Mudanças do Ministério 

da Saúde, descentralizando das Regiões Sudeste e Sul do Brasil;  

 Rever critérios de seleção para o ingresso nos cursos de mestrado e doutorado 

profissional dando pontuação significativa na experiência assistencial; 

 Criar conteúdos curriculares que abordem o empreendedorismo em Enfermagem; 

 Garantir que nas ementas seja priorizado a integralidade do cuidado às mulheres; 

 Criar componentes curriculares que abordem as práticas integrativas e 

complementares na área da saúde das mulheres; 

 Propor fórum permanente de docentes de Enfermagem na área da saúde das mulheres; 

 Incentivar o docente de disciplinas teórico-prática uma carga horária no serviço para 

que ele possa aumentar sua habilidade técnica; 

 Implementar a Portaria no 1127 de 11/08/2015 – Contratos Organizativos de Ação 

Pública Ensino Saúde (COAPES) para o fortalecimento da integração entre ensino, 

serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Ampliar a oferta pelo Programa de Educação pelo Trabalho PET-Saúde/GRADUA SUS 

em todo território nacional;   

 Enfatizar a importância da formação, em saúde e mulher, voltada para o SUS, no âmbito 

da graduação e pós-graduação, com isso, dar continuidade aos avanços na Área; 

 Propor a realização de novos concursos, com finalidade de absorver os enfermeiros, 

que foram formados na perspectiva da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 



33 
 

da Mulher (PNAISM) para o SUS, e assim, minimizar os efeitos deletérios da 

precarização das leis trabalhistas e dos serviços de saúde; 

 Desenvolver cursos de aprimoramento para enfermeiros já inseridos no mercado de 

trabalho, com objetivo de melhorar o cuidado à mulher nos serviços de saúde, 

incluindo a perspectiva de gênero, empoderamento, sexualidade direitos e cidadania 

nos diferentes ciclos de vida; 

 Com vistas a suprir as demandas atuais, recomenda-se a criação de cursos de 

especialização em “Enfermagem em Saúde e Mulher, com ênfase em Ginecologia” nas 

diversas regiões do país; 

 Criar espaços de diálogo entre empregadores/gestores, entidades representativas da 

categoria e a força de trabalho para priorizar a qualidade de assistência em 

detrimento ao cumprimento de metas impostas de produtividade; 

 Sensibilizar os estudantes para valorização do profissional e fortalecimento da 

identidade nas atividades voltadas para mulher fora do ciclo gravídico-puerperal; 

 Fomentar novas discussões sobre a “Prática Avançada de Enfermagem” para melhor 

entendimento, com intuito de evitar o fortalecimento do modelo biomédico.  

 

Grupo Condutor: Prática em Enfermagem Ginecológica e a Saúde da Mulher no SUS 

Responsáveis:  

Andrea Maria S. Manso, Carmen Lúcia de Paula, Luciana de Souza S. Carvalho, Selma Villas 

Boas, Valdecyr Herdy Alves e Vivian Gomes Mazzoni. 

Participantes: Adriana Ferreira de Souza; Ana Cristina Carvalho Vigorito da Silva; Ana Dulce 

Santana dos Santos; Caroline Sampaio Franco; Claudia Cristina da Silva Faustino; Claudia 

Pereira de Oliveira; Claudia Valéria Cunha Figueiredo; Ediane de Andrade Ferreira; Fabiana 

dos Santos; Felipe de Castro Felício; Giovanna Rosário Soanno Marchiori; Heloísa Augusta 

Santos; Jordana da Conceição Felix França; Juliana Rodrigues Ferreira de Oliveira; Laisa 

Figueiredo Ferreira Lós de Alcântara; Pamela Soares Gerhard da Gama; Paula de Souza 

Carneiro; Priscila Barbosa da Silva; Priscila Araújo Ramos Thoen; Renata Porto Mohamed; 

Renata Ramalho da Cunha Dantas; Ricardo Souza Evangelista Sant'Ana; Ronaldo França de 

Sarges; Rosana dos Santos Corrêa; Slayne Alves Ribeiro; Tatiany de Araújo Fonseca; Thais 

Braga Meira; Thaís Fonseca Veloso de Oliveira e Thiago Fiel dos Santos. 

 



34 
 

 Definição de itinerário terapêutico regionalizado, com referência e contra referência 

responsável e resolutividade das necessidades das mulheres;  

 Unificação e / ou articulação dos sistemas de informação na rede de atenção; 

 Fortalecimento e sustentação da rede de atendimento nos diversos níveis de atenção 

à saúde na perspectiva do SUS; 

 Garantia da continuidade do cuidado de Enfermagem na perspectiva da integralidade; 

 Autonomia do enfermeiro e integralidade do cuidado de Enfermagem na de atenção; 

 Garantir a pactuação e contratualização de serviços que garantam à atenção integral 

as mulheres não disponíveis na rede de atendimento; 

 Garantia de acesso e resolutividade nas ações integrais para saúde da mulher na 

perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos as mulheres no que tange: Violência 

contra mulher; Detecção de câncer de mama e colo uterino; planejamento 

reprodutivo, saúde sexual e mental; reprodução assistida e população vulnerável (rua, 

privadas de liberdade, campo, águas, florestas, indígenas, Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros - LGBT), mulheres com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida; 

 Garantia de acesso aos serviços de referência e atendimento as mulheres na 

reprodução assistida e aborto legal; 

 Qualificação para gestores que atuam no SUS; 

 Planejamento, Implantação/Implementação, Avaliação e Monitoramento dos 

Processos de trabalho; 

 Qualificação/Inovação das ferramentas de gestão referente à gestão de pessoas, 

desburocratização dos processos de trabalho e monitoramento dos resultados planejados; 

 Análise de Indicadores para direcionamento das ações estratégicas; 

 Fortalecimento do Apoio Matricial na Atenção Primária; 

 Otimização da articulação local referente ao atendimento da saúde da mulher entre 

as áreas que coordenam as políticas públicas nos diversos territórios; 

 Pactuação de metas das ações e serviços de saúde de acordo com as necessidades da população; 

 Criação de Plano de cargos e carreiras para trabalhadores no SUS; 

 Articulação dos programas sociais com os programas de saúde na garantia dos 

direitos humanos; 
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 Qualificação dos profissionais da rede, para melhoria da assistência integral a saúde 

da mulher (curso de aprimoramento e especialização em saúde da mulher); 

 Treinamento Profissional na perspectiva na Política de Educação Permanente em Saúde;  

 Atenção à formação na graduação no que se refere à assistência integral a mulher, 

articulando a formação (universidade) com as Instituições Federais, Estaduais e 

Municipais (modelo utilizado pelos Hospitais Universitários); 

 Garantir a Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em 

todos os níveis de atenção; 

 Criação de contratos entre universidade e serviços de saúde promovendo a 

contrapartida de aproximação da academia e as necessidades de aprimoramento do 

serviço e corresponsabilidade; 

 Protocolos específicos para o atendimento do enfermeiro na perspectiva da Atenção 

Integral à Saúde da Mulher; 

 Aproximação das discussões/deliberação dos espaços sociais para a prática assistencial; 

 Integração dos movimentos sociais com os serviços de saúde e participação ativa do 

enfermeiro nas discussões; 

 Otimização da rede de saúde para atendimento do acesso aos usuários;  

 Fortalecimento da gestão participativa; 

 Espaços e meios de comunicação entre controle social e serviços de saúde; 

 Articulação dos programas sociais com os programas de saúde na garantia dos 

direitos humanos. 

 

Recomendações 

O Encontro foi extremamente positivo, suscitando profundas reflexões sobre a 

Enfermagem que desejamos ser atuante na área da Saúde da Mulher, enquanto Ginecologia. 

Uma Enfermagem com excelente formação, cientificamente embasada, fortemente amparada 

pela legislação e autônoma.  

Identificou-se a necessidade de um estreitamento nas relações entre o Ministério da 

Saúde, os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, e também com as entidades de 

classe, almejando fortalecer a atuação dos profissionais de Enfermagem, e evitando, dessa 

forma, as discordâncias entre o discurso e a prática profissional e, principalmente, garantindo 
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a autonomia do Enfermeiro, sendo necessário ainda, instituir ações específicas como: a 

criação de Câmaras Técnicas de Saúde da Mulher com enfoque na atenção Ginecológica.  

Em relação às pesquisas na área da Saúde da Mulher foi assinalado como fundamental 

o estabelecimento de um perfil próprio, visando a realização de trabalhos que busquem a 

distinção e a identidade no campo da Enfermagem Ginecológica, sendo necessário identificar 

no cenário brasileiro, os grupos de pesquisa existentes dessa temática, objetivando 

reconhecê-los como integrantes de uma rede de produção do conhecimento capaz de 

preencher as lacunas do saber nesta área.  

Quanto à formação, sugere-se a revisão do currículo da graduação atual no que se 

refere à área da saúde da mulher, objetivando a inserção de temáticas relativas à Ginecologia 

como: perspectiva de gênero, sexualidade, diversidade sexual, empoderamento, autonomia 

entre outros, assim como a garantia de carga horária mínima entre teoria e prática.  

O oferecimento de cursos para os profissional de Enfermagem atuante na Atenção 

Ginecológica já inserido no mercado de trabalho foi indicado, como importante e necessário, 

por meio de capacitações, cursos de curta duração, cursos de especialização latu sensu e 

cursos de aprimoramento para Enfermeiros na área da Saúde da Mulher/Ginecologia.  

Propõem-se ainda, em relação à prática da Enfermagem Ginecológica: a qualificação 

da rede, com o fortalecimento e sustentação dos diversos níveis de atenção à saúde com 

garantia de continuidade do cuidado de Enfermagem à mulher, na perspectiva da 

integralidade; a qualificação da gestão através do planejamento, 

implantação/implementação, avaliação e monitoramento dos processos de trabalho; e 

finalmente a aproximação das discussões dos espaços sociais com vistas à integração dos 

movimentos sociais com os serviços de saúde, fortalecendo assim a gestão participativa.  

Para o sucesso e encaminhamento dessas ações, é imprescindível a conjugação dos 

esforços entre todos os envolvidos e, em considerando a disposição dos participantes no 

Encontro, os primeiros passos foram dados. 
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