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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TRIÊNIO 2018-2020 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO – GESTÃO 2018-2020 

 

Aos vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na 

sede da ABENFO-RJ, sito à Avenida Passos 122/502 – Centro – Rio de Janeiro, 

reuniu-se o Conselho Diretor da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros 

Obstetras do Estado do Rio de Janeiro – Gestão 2018-2020, em sessão ordinária sob 

a Presidência de SABRINA LINS SEIBERT presidente. Estavam presentes: MAYSA 

LUDUVICE GOMES, vice-presidente; CARLOS SÉRGIO CORRÊA DOS REIS, 1º 

secretário; DANIELLE BESSLER, 1ª tesoureira; e, MARIA ANTONIETA RUBIO 

TYRREL, coordenadora de assuntos interinstitucionais. Justificaram a ausência em 

razão de outros compromissos os seguintes membros: NOELLE JULIANA MELO DE 

PAULA MOREIRA, 2ª tesoureira; RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA, 2º secretário; 

VALDERCYR HERDY ALVES, coordenador de estudos e pesquisas; CARLA LUZIA 

FRANÇA ARAÚJO, coordenadora de serviços, educação e legislação; ANA BEATRIZ 

DE A. QUEIROZ, INÊS MARIA MENEZES DOS SANTOS, HELOISA FERREIRA 

LESSA, conselheiras fiscais. ORDEM DO DIA: I) Leitura da ata da segunda reunião 

extraordinária da diretoria da ABENFO gestão 2018-2020, sendo aprovada pelos 

presentes. II)  Organização do 8° Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do 

Estado do Rio de Janeiro (ENEON). Sabrina ficou de encaminhar, após os ajustes 

finais discutidos nesta reunião a nova programação do evento que ocorrerá nos dias 

trinta e trinta e uma de julho e primeiro de agosto do corrente ano. Informou ainda, que 

até a presente data tinham cento e vinte e dois inscritos no evento. Apresentou as 

despesas realizadas com o evento até a presente data, sendo as mesmas aprovadas 

pelos membros da diretoria presentes na reunião. Relatou ainda, quanto a este 

aspecto, a necessidade de novo pagamento de alguns itens como transporte de 

material, confecção de cartazes e banners, e materiais de papelaria, decorrentes da 

mudança da data do evento. Após contato da professora Tyrrell foi confirmado o aceite 

do convite pela doutora Hayde Padilla representante da OPAS para participar da mesa 

de abertura e como participante em uma mesa redonda no evento. Aprovado ainda, a 

confecção de cinquenta cartazes A4 para serem distribuídos nas unidades pelos 

membros da diretoria. Professora Tyrrell colocou em pauta para discussão a 
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necessidade do pagamento para deslocamento dos palestrantes, assim como o 

oferecimento de uma pequena lembrança, como forma de agradecimento e gratidão 

pela participação no evento e que esta prática deveria ser estendida para os demais 

eventos promovidos pela ABENFO-RJ, sugestão que foi discutida e aprovada pelos 

demais presentes. III) Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico da 

ABENFO-RJ, cujos principais objetivos serão: a) Valorização da Enfermagem 

Obstétrica com base nas necessidades da população, b) Qualificação e capacitação 

das enfermeiras obstétricas. Ficou decidido que os membros da diretoria, professora 

Tyrrel, Sabrina e Danielle vão se reunir e produzir uma minuta do planejamento 

estratégico a curto, médio e longo prazo para ser submetida a apreciação e discussão 

junto aos demais componentes da diretoria. Neste sentido, foram citadas algumas 

estratégias como: 1) Capacitação dos profissionais quanto ao combate a Mortalidade 

Materna; 2) Participação no COBEON que será realizado em outubro/novembro de 

2019 no estado de Alagoas; 3) Desenvolvimento sustentável com participação na 

reunião dos dias 17 e 18 de julho com a OPAS sobre mortalidade materna, confirmada 

durante está reunião com a OPAS pela professora Tyrrel, cuja representante da OPAS  

aceitou o convite para participar do ENEON; 4) Reunião com representantes da SMS e 

SES para discutir questões e ações sobre a mortalidade materna. 5) Apice on, junto a 

Escola de Enfermagem Anna Nery e as maternidades Mariana Bulhões, Mariska e 

Maternidade Escola da UFRJ para a qualificação das enfermeiras obstétricas do 

Estado Rio de Janeiro; 6) Proposta de formação de um grupo para qualificação 

itinerante das enfermeiras obstétricas do Estado do Rio de Janeiro; 7) Elaboração e 

produção de handbooks para subsidiar os profissionais que atuam nas unidades de 

saúde do estado; 8) Subsidiar e apoiar as políticas públicas no atendimento às 

mulheres encarceradas, usuárias de álcool, etc, com resultados das teses produzidas 

pelas enfermeiras 9) Engajar-se no projeto internacional #NursingNow. INFORMES: A 

presidente salientou: a) sobre a participação atuante do senhor Robson na condução e 

atualização da página da ABENFO na internet; b) Do interesse da presidência no 

desenvolvimento de um aplicativo para a identificação das enfermeiras obstétricas e 

compartilhamento do conhecimento; colocação no site da ABENFO-RJ, para 

divulgação junto as enfermeiras obstétricas, as atas de reunião da diretoria, plano de 

trabalho e prestação de contas (Lei de Acesso à Informação); c) Da necessidade de 

uma ajuda de custos para a representação da ABENFO, principalmente quando for em 
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outros municípios. Professora Tyrrel, colocou que outra opção seria a solicitação de 

transporte ao município solicitante da representação tendo em vista os poucos 

recursos financeiros da associação; d) Comentou sobre a participação dos membros 

da diretoria da ABENFO no Projeto Peri Parto, em contrapartida solicitaria um 

desconto para os associados da ABENFO-RJ. Danielle agradeceu e relatou sobre sua 

participação no treinamento sobre morte materna por hemorragia promovido pela 

OPAS, salientando que o treinamento foi realizado em módulos, destacou a 

apresentação de tecnologias baseadas em evidências para o controle da hemorragia 

materna (traje anti-choque pneumático - TAM) e que foram treinadas para serem 

multiplicadoras. Solicita, baseada nestes destaques, a inclusão da temática para uma 

pauta específica em reunião da diretoria da ABENFO. Professora Tyreell informou: a) 

Sobre a vinda ao Rio de Janeiro do professor Pedro Parreira da Escola Superior de 

Coimbra, sugerindo convite do mesmo para falar sobre empreendorismo no Fórum de 

Enfermagem Obstétrica (ordinário ou extraordinário); b) Sobre seu interesse em 

promover a descentralização da prova de títulos, que hoje está centrada na ABENFO 

NACIONAL; e c) Sua participação no Congresso em Coimbra e a criação de um grupo 

de trabalho em rede com sede em Coimbra, ficando a professora citada como 

representante nacional na rede. Descreveu ainda sobre a composição da rede e ações 

que devem ser realizadas como: A produção de um livro que deverá ser coordenado 

pela professora Lourdes de Souza, presidente da RESM (UFSC), onde cada país 

componente ou participante da rede deverá trabalhar sobre um capítulo do respectivo 

livro; A realização de uma plataforma para alimentação dos dados de todos os países 

componentes da rede; Desenvolvimento de uma pesquisa com os indicadores sobre a 

mortalidade materna e neonatal, assim como com indicadores da qualidade da 

assistência. Propôs quanto a este item que a Rede de Enfermagem em Saúde da 

Mulher (RESM/BRASIL) antes de fortalecer a rede internacional deveria fortalecer a 

rede nacional, propondo a criação de um projeto piloto para a rede no Rio de Janeiro. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte 

minutos e para constar eu, CARLOS SÉRGIO CORRÊA DOS REIS, primeiro 

secretário, lavrei a presente Ata. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

 

Carlos Sérgio Corrêa dos Reis 


