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COMUNICADO IMPORTANTE 
 

 

A Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Estado do Rio de Janeiro 
(ABENFO-RJ) vem á público esclarecer sobre os desdobramentos do recente treinamento realizado 
no Rio de Janeiro sobre o Manejo da Hemorragia Pós-Parto. Esta iniciativa foi fomentada a partir de 
um treinamento do Ministério da Saúde (MS) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), em 
que participaram duas representantes indicadas pela ABENFO-RJ. A Estratégia Zero Mortalidade 
Materna por Hemorragia (0MMxH) é uma estratégia que vem sendo aplicada em estados prioritários 
do território nacional, há mais de 2 (dois) anos, e se desdobrou na edição de um Manual de 
Recomendações Assistenciais para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hemorragia 
Obstétrica (OPAS/ OMS, 2017), disponível no site da própria organização para consulta de qualquer 
pessoa interessada. 

As oficinas realizadas pelo Ministério da Saúde e a OPAS, em Belo Horizonte, no mês de 
maio de 2018, e as informações trazidas pelas participantes, deixaram os ouvintes impactados pela 
relevância e potencialidade dos mecanismos para sensibilização e capacitação na assistência. É 
certo que estas entidades (ABENFO, FEBRASGO, MS, OPAS/OMS) desejam diminuir a mortalidade 
das mulheres, que de fato padecem por causas evitáveis, como ocorre com a hemorragia pós-parto. 
Apesar de entendermos a urgência deste tipo de capacitação, esta estratégia foi construída com uma 
metodologia pedagógica que será transmitida ao “Instrutor Nacional”, durante as oficinas do MS/ 
OPAS, e seu material didático só poderá ser utilizado por instrutores que cumpriram todas as etapas 
do processo, sendo estes delegados para a realização dos treinamentos internos ou externos.  

Por oportuno, como instituição que congrega as especialistas em Enfermagem Obstétrica, 
declaramos que nos deparamos com dois desafios: o primeiro se relaciona á conclusão do 
treinamento do MS/ OPAS, pelos profissionais indicados, junto com os demais instrutores nacionais; 
e o segundo, diz respeito á preservação e uso dos materiais didáticos referentes aos treinamentos 
que serão ministrados nas diferentes instituições dos estados brasileiros. 

Reafirmamos nosso compromisso em prol da saúde das mulheres fluminenses e nos 
colocamos á disposição para apoiar todas as ações que visem salvaguardar à vida, na perspectiva 
dos direitos constitucionais de cidadania. 

 

Atenciosamente, 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018. 

 

Diretoria da ABENFO-RJ 


