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Resumo 

O Objetivo deste artigo é analisar a organização da gestão da saúde da mulher, a partir da 

atuação de um serviço de saúde (Coordenação Estadual Saúde da Mulher) discutindo as 

praticas profissionais nessa instituição e seus impactos na redução da mortalidade materna no 

estado do Pará. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva com a utilização de dados 

secundários do departamento de vigilância em saúde da secretaria estadual de saúde do Pará, 

além da aplicação de questionário com perguntas abertas para avaliar o processo de trabalho 

do órgão pesquisado. Os resultados obtidos permitiram traçar o perfil da mortalidade materna, 

mostrando-se elevada no período analisado (2011 a 2016) e também constatar que o modelo 

de organização da gestão da saúde da mulher nesta instituição não está contribuindo 

significativamente para a produção de saúde, a evitabilidade da morte de mulher grávida. Em 

síntese, é evidente a necessidade de adotar um novo modelo de gestão do trabalho para a 

organização da gestão de saúde da mulher na instituição estudada e a reavaliação dos 

instrumentos de gestão e monitoramento utilizados, a fim de possibilitar ao gestor avaliar o 

desempenho do órgão. Novos modelos de gestão tornam-se necessários para as organizações 

alcançarem níveis de excelência na prestação de serviços, visto que modelos tradicionais de 

gestão baseados na hierarquia e na divisão do trabalho não contribuem com a produção de 

saúde, a exemplo podemos citar o modelo de saúde da mulher desenvolvido pelo estado do 

Paraná, que criou a rede mãe paranaense reduzindo os indicadores de mortalidade materna no 

estado, através da adoção do modelo de assistência em redes de atenção à saúde, que envolve 

a integração de vários setores e atores na linha do cuidado da mulher grávida. Sendo assim, 

acredita-se que através do desenvolvimento de uma linha de cuidado regionalizada de atenção 

a gestante com a proposição do protagonismo dos profissionais na reflexão do processo de 

trabalho e do modelo de gestão, obtenha-se um impacto relevante na redução da morte 

materna no estado do Pará. 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Gestão de Serviços de Saúde, Mortalidade Materna. 
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Abstract 

The purpose of this article is analyze the organization of management the women's health, 

based on the work of a health service (Coordenação Estadual Saúde da Mulher) discussing 

the professional practices in this institution and its impacts on the reduction of maternal 

mortality in state of Pará. This is a descriptive qualitative research with the use of secondary 

data from the department of vigilance in department Health's Secretary of the state of Pará, 

besides the application of a quiz with open questions to evaluate the work process of the 

public agency. The results obtained allowed us to trace the profile of maternal mortality, 

showing high in the period analyzed (2011 to 2016) and also to verify that the organization 

model of women's health management in this institution is not contributing significantly to 

health protection, avoidance of death of pregnant women. In summary is evident the need to 

adopt a new model of work management for the organization of the management of women's 

health in the institution studied and the re-evaluation of the management and monitoring 

tools used, in order to enable the manager to evaluate the performance of the public 

agency.  New management models become necessary for organizations to reach levels of 

excellence in service delivery, since traditional management models based on hierarchy and 

division of labor do not contribute to health protection, for example, we can cite the women's 

health model developed by the state of Paraná, which created the Paraná mother 

network reducing the indicators of maternal mortality in the state through the adoption of the 

model of care in health care networks, which involves various sectors and actors in the care 

of pregnant women. Therefore it is believed that through the development of a regionalized 

care line for pregnant women with the proposition of the role of professionals in the reflection 

of the work process and the management model, a relevant impact is achieved in the 

reduction of maternal death in the state of Pará. 

Key words: Health Unic System, Health Services Management, Maternal Mortality 

 

Introdução 

 O tema da gestão vem sendo discutido em toda a sociedade e muito fomentado na área 

da saúde. É um assunto reflexivo que permite críticas sobre os novos modelos de gestão 

vigente na área das políticas públicas e em especial na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), mostrando-se como uma estratégia para a qualificação da atenção prestada aos 

usuários do sistema. 

O SUS é uma grande rede que assiste à população brasileira, com prestação de 

serviços básicos e avançados, envolvendo profissionais de diferentes áreas, recursos 

financeiros, equipamentos, métodos funcionais, necessitando assim de um processo de gestão 

que venha realizar um gerenciamento com sinergia para garantir a execução e fortalecimento 

dos serviços oferecidos e prestados para a sociedade. É visto que uma boa gestão é um meio 

estratégico na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelos gestores quando 

desenvolvido de forma correta com compromisso e seriedade (ALMEIDA et al., 2014). 

O direito a saúde, foi conquistado pela população ao longo do tempo com muita luta e 

concretizado com a implantação do SUS, que apresenta a gestão como um desafio para a 

garantia de seus princípios. Analisar as práticas gerenciais no SUS a partir de um serviço de 
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saúde permitirá a identificação de fatores que são fundamentais para compreendermos como 

estão sendo respeitado e garantido esse direito que reflete a avaliação do grau de promoção e 

proteção da saúde da população brasileira ou de um grupo específico, como as mulheres. 

Sendo assim, a questão norteadora do estudo é analisar como a organização da gestão da 

saúde da mulher na Coordenação Estadual Saúde da Mulher (CESMU) contribui para a 

redução da mortalidade materna no Pará. 

Nesse sentido, o artigo propõe-se compreender os índices de mortalidade materna no 

estado do Pará, através da atuação da CESMU a partir da implantação da Rede Cegonha (RC), 

visto que a avaliação mais efetiva e melhoria da qualidade de vida de uma sociedade podem 

ser mensuradas pela taxa de mortalidade materna, um indicador que permite uma análise da 

qualidade dos serviços prestados no SUS. A pesquisa objetiva avaliar o processo de trabalho 

de gestão no SUS da CESMU, analisando a prática profissional da equipe na redução da 

mortalidade materna no estado. 

Com relação à saúde da mulher, segundo dados do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS, 2017) as mulheres constituem a maioria da população brasileira 51,0 %, no 

Pará representam 49,55 % e são as principais usuárias do SUS. Segundo o Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, estas conformam um segmento social fundamental para as 

políticas de saúde, especialmente devido às históricas desigualdades de poder entre mulheres 

e homens que implicam em forte impacto nas condições de saúde das mulheres. Associadas às 

questões referentes às relações sociais e de gênero, outras variáveis como raça, etnia, situação 

de pobreza, orientação sexual, idade, nível de escolaridade aprofundam ainda mais as 

desigualdades vividas pelas mulheres, colocando-as em situação de risco e de maior 

vulnerabilidade social (BRASIL, 2014). 

Este perfil da mulher brasileira exigirá do SUS uma gestão comprometida com a 

implantação de políticas para a saúde que seja capaz de garantir direitos humanos e reduzam 

morbimortalidade; como por exemplo, o adoecimento e a morte por causas preveníveis e 

evitáveis, que é o caso da morte materna. Segundo o Ministério da Saúde (2009), a 

mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, por 

ser em 92,0% dos casos evitáveis e por ocorrer em países em desenvolvimento. 

Experiências exitosas demonstram que há diferenças entre a mortalidade relacionada à 

escolaridade da mãe, as condições de vida, o grau de vulnerabilidade e o acesso aos serviços 

de saúde em tempo oportuno. Portanto práticas gerenciais como: orientação de atendimento, 

determinação de fluxo, garantia de acesso, análise do perfil epidemiológico do problema, 

protocolos assistenciais e políticas públicas são eixos fundamentais para organizar o 
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planejamento das ações de saúde da mulher na redução do indicador de mortalidade materna 

no Brasil e no Estado. 

Para fundamentar essa discussão, o presente trabalho está estruturado da seguinte 

forma: na primeira parte serão apresentadas as bases teóricas e metodológicas relativas à 

mortalidade materna, organização da gestão em saúde, o método de pesquisa e os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, na segunda parte será feita à descrição do foco 

de estudo (CESMU/PA) encerando-se com análise e resultados da pesquisa. 

I- Arcabolso Teórico e Metodológico 

I.1-Aportes Teóricos sobre Política Nacional de Saúde da Mulher, Mortalidade Materna e 

Organização da Gestação da Saúde da Mulher  

 O Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher foi criado em 1983 no cenário 

da redemocratização do país, Conferência de Alma-Ata (1978) e com a participação dos 

movimentos sociais e de mulheres em especial o movimento feminista, a partir de então as 

ações para melhorar a qualidade da saúde da mulher e garantir direitos sociais foram 

intensificadas, nesse contexto à mulher deixa de ser vista como uma mera reprodutora e passa 

a ser entendida como um ser biopsicossocial que necessita de cuidado integral, a partir daí 

surge novos programas e estratégias com o objetivo de implantar políticas públicas para as 

mulheres, onde destacamos: 

 Programa de Humanização do Parto e Nascimento (2006), cujo objetivo era assegurar 

a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 

assistência ao parto e puerpério as gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva do direito a 

cidadania. O pacto pela redução da mortalidade materna (2004), compromissos inter 

federativos para acelerar a redução da desigualdade na região norte e Amazônia Legal (2009), 

compromisso internacional assumido pelo Brasil de cumprimento dos objetivos de 

desenvolvimento do milênio, em especial a meta cinco (reduzir morte materna); esses 

programas e compromissos foram importantes, por concentrarem esforços no sentido de 

reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna, adotar medidas que possibilitassem a 

melhoria de acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência 

ao parto e puerpério, além disso, nesse período foram feitos investimentos financeiros pelo 

governo federal na rede estadual de assistência a gestação de alto risco. 

 Apesar de todas essas iniciativas para melhorar a saúde da mulher grávida, ainda se 

identificava elevadas taxas de morbimortalidade materna, rede de atenção fragmentada, pouco 

resolutiva e fragilidade na gestão dos serviços de saúde da mulher, levando a necessidade de 

se pensar em um novo modelo de atenção capaz de produzir impacto significativo na redução 
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da morbimortalidade materna, nessa visão em junho de 2011, através da portaria nº 1.459, é 

lançado a Rede Cegonha no SUS, uma estratégia do Ministério da Saúde fundamentada nos 

princípios da humanização da assistência, que prioriza mudanças de práticas profissionais, 

principalmente aquelas que não são fundamentadas em evidências científicas, ou seja, que não 

contribuem para a evitabilidade do óbito materno. 

 Instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha consiste numa rede 

de cuidados que visa assegurar a mulher o direito a:  

• Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal;  

• Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao parto - “gestante não 

peregrina!” e “vaga sempre para gestantes e bebês!”; 

• Realização de parto e nascimento seguro através de boas práticas de atenção;  

• Acompanhante no parto, de livre escolha da gestante; 

• Atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade;  

• Acesso ao planejamento sexual e reprodutivo. 

Nesse contexto a Organização Mundial da Saúde (2000) define como morte materna a 

que ocorre durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término desta, 

independente da duração ou localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionado 

com a gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida às causas acidentais e 

incidentais. 

A morte materna representa um grave problema de saúde pública enfrentado em nosso 

estado que apesar de muitos esforços, os dados epidemiológicos mostram que poucos foram 

os reflexos no coeficiente de mortalidade materna, devido ainda termos elevados índices de 

óbito de mulher no período gestacional ou no pós-parto nos últimos cinco anos, o que 

representa uma tragédia social pela magnitude do problema, como afirma a Organização Pan-

americana da Saúde (2005) que a mortalidade materna, causa a falta da mulher e mãe no lar 

ocasionando em geral, a desestruturação da família, e até mesmo de uma população que 

depende dela. 

 Podemos referir também como conseqüências dessas mortes, entre várias, lares 

desfeitos, crianças órfãs que acabam vivendo com familiares pessoas próximas, instituições 

filantrópicas ou mesmo na rua, configurando um ciclo de violência ao binômio mãe e filho, 

que pode ser rompido através de melhores estratégias de gestão e planejamento das ações dos 

serviços de saúde em articulação intersetorial (CAMPOS et al., 2010). 

Neste cenário, é visível o aumento da responsabilidade do sistema de saúde, 

exigindo uma gestão que garanta eficiência e eficácia no desenvolvimento das políticas 
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públicas voltadas a assistência da mulher grávida para reduzir o óbito materno, os serviços de 

saúde devem ser mais acessíveis e eficientes onde os riscos são maiores, uma vez que ainda é 

frequente o inicio tardio do pré-natal com descontinuidade no atendimento da mulher grávida 

até o final da gestação e o parto, assim como a peregrinação das gestantes em trabalho de 

parto em busca de vaga numa maternidade que ofereça atendimento prioritário e de qualidade 

(BRASIL, 2012).  

Como as mulheres são a maioria da população brasileira e no Pará correspondem a 

49,55% da população e destas 67,20% (DATASUS, 2017) estão na faixa reprodutiva, 

contribuindo anualmente para o nascimento de cerca de 143 mil nascidos vivos (SINASC, 

2017) e considerando pesquisas nacionais de demografia e saúde (DATASUS, 2017) o acesso 

á assistência pré-natal é um sério problema de saúde para a população rural do Brasil porém 

torna-se mais preocupante para a região norte do país onde as distâncias territoriais e as 

carências no acesso ao sistema público de saúde contribuem para a peregrinação da mulher 

grávida a procura de assistência à saúde e consequentemente para a manutenção de 

indicadores elevados de morbimortalidade materna (BRASIL, 2012).  

 A dificuldade de acesso aos serviços de saúde no Pará, principalmente no que se refere 

assistência pré-natal, pode ser constatada pela avaliação do sistema de informação de nascido 

vivo (SINASC), onde se observa que o percentual de consulta pré-natal realizada pelas 

gestantes paraenses está abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde (100 % de 

gestantes com sete ou mais consulta). 

Segundo dados do SINASC (2017), o número de gestantes sem assistência pré-natal 

varia de 3,0 a 6,0 % e com sete ou mais consultas está em torno de 30 a 45%, não alcançado 

os parâmetros recomendados, logo é notório a identificação de que as gestantes não estão 

tendo o acesso devido às consultas pré-natal, além disso, o que chama atenção é o percentual 

de mulheres grávidas que não estão tendo acesso a nenhuma assistência no período 

gestacional, fator agravante para o surgimento de morbimortalidade durante a gestação, parto 

e pós-parto, considerando que a maioria das complicações decorrentes da gravidez e do parto 

podem ser evitadas por meio de uma adequada assistência pré-natal. É neste momento que se 

podem identificar através da avaliação de risco gestacional os fatores de risco e complicações, 

que quando acompanhadas de maneira adequada evitam um desfecho trágico tanto para 

mulher como criança e família (BRASIL, 2015). 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, 

permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna. Talvez 

o principal indicador do prognóstico ao nascimento seja o acesso à assistência pré-natal. O 
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início precoce do pré-natal é essencial para a adequada assistência, o número ideal de 

consultas permanece controverso. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2000), o 

número adequado de consultas seria igual ou superior a seis, mesmo com um número mais 

reduzido de consultas, em casos de pacientes de baixo risco, não haja aumento de resultados 

perinatais adversos. Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos. 

As consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e 

semanais no termo, não existindo alta do pré-natal (BRASIL, 2012). 

De acordo com o Ministério da Saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

Estratégias Saúde da Família (ESF) devem ser a porta de entrada preferencial da gestante no 

sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, 

inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente 

durante a gravidez. 

O estado do Pará tem uma baixa cobertura na atenção primária em saúde 66,59% 

(DAB, 2016). Este serviço geralmente é o primeiro acesso à saúde da população, a cobertura 

reflete um fator de dificuldade de acesso da mulher grávida a assistência pré-natal, que é 

fundamental na qualidade de atenção a saúde da mulher e na prestação de serviços de saúde, 

desde o planejamento sexual e reprodutivo, a assistência ao pré-natal, parto e puerpério, como 

estratégias para a evitabilidade da morte da mulher grávida. 

 Sendo assim, podemos perceber que as especificidades regionais, a dificuldade de 

acesso associada à baixa resolutividade da atenção primária são fatores que também 

contribuem para as altas taxa de mortalidade materna no estado do Pará, que apresenta um 

coeficiente de mortalidade de 82,86 (SIM, 2017). Levando em consideração estes dados e a 

análise do sistema de informação de mortalidade dos últimos cinco anos, em que a doença 

hipertensiva específica da gravidez, destacou-se como a primeira causa de morte materna no 

estado, causa esta evitável na assistência ao pré-natal de qualidade na atenção primária.  

Outro aspecto problematizador que pode ser apontado são os níveis de atenção à saúde 

diferenciados nas regiões de saúde, o estado está dividido em treze regiões de saúde conforme 

resolução da Comissão Intergestores Bipartite nº 90(CIB-SUS-PA, 2013) sendo a atenção 

primária a responsável pela totalidade do atendimento em algumas regiões de saúde como a 

Região do Marajó e Metropolitana II, embora o atendimento de media e alta complexidades 

dessas regiões estejam pactuados com outras regiões, o acesso aos serviços de saúde é 

regulado de forma ineficiente,permitindo que uma parcela da população fique sem assistência 

especializada. 
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 Este cenário é muito propicio para a ocorrência de óbito materno, contribuindo para as 

altas taxas de mortalidade materna, que se configuram um grave problema de saúde pública 

no Pará e um desafio a ser superado pelos serviços de saúde e a sociedade como um todo. 

 A redução da mortalidade materna é prioridade em todos os países. O Ministério da 

Saúde, Organização Panamericana da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais vêm 

realizando um conjunto de estratégias assumidas desde o Pacto Nacional pela Redução da 

Mortalidade Materna em 2004. Tais iniciativas têm como objetivo reduzir 5,0% os óbitos das 

mulheres grávidas ao ano e chegar à meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde 

(35 óbitos/100 mil nascidos vivos). 

 Razão, taxa ou coeficiente de mortalidade materna é o indicador utilizado para 

conhecer o nível de morte materna, e serve para dimensionar a magnitude dessa morte. É 

definida pelo número de óbitos femininos por causas maternas por 100 mil nascidos vivos, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado (OPAS, 2005). 

O Pará registrou 586 óbitos maternos entre os anos de 2011 a 2016 (SIM, 2017), este 

valor faz com que o estado apresente razão de mortalidade materna de 82,86 óbitos a cada 100 

mil nascidos vivos, acima dos parâmetros aceitáveis.    

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2014), além das complicações 

devido a abortos, as principais causas da mortalidade materna no Brasil são hipertensão, 

hemorragias e infecção, assim também como no Pará. Segundo o boletim epidemiológico do 

setor de vigilância em saúde (SESPA, 2013),a doença hipertensiva específica da gravidez, foi 

a primeira causa de morte materna, causa esta que tem relação direta com a gravidez e é uma 

causa considerada evitável por ações de saúde qualificada desde a assistência ao pré-natal , 

parto e pós-parto. 

No Brasil a hemorragia se configura como a segunda causa de morte materna, 

principalmente as que ocorrem no pós-parto, como revela também os dados do Pará no 

boletim epidemiológico. Considerando este contexto é perceptível a necessidade da adoção de 

uma gestão em saúde capaz de implantar novas estratégias para garantir a acessibilidade e 

qualificação das ações/serviços para o atendimento oportuno e eficaz as mulheres que 

necessitam de assistência imediata (OMS, 2014). 

Considerando ainda os dados do boletim epidemiológico, a infecção puerperal 

apresentou-se como a terceira causa de óbito de mulheres grávidas no Pará, embora o 

fenômeno das infecções pós-parto seja conhecido desde muito tempo continuam matando 

muitas mulheres, as causas dessas infecções são geralmente conhecidas pelos profissionais da 
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saúde e passíveis de prevenção através de uma assistência qualificada de vigilância da mulher 

no pós-parto imediato (OMS, 2014). 

Muitos estudos apontam que a maior morbidade materna decorrente de complicações 

de cesárea é a infecção e as hemorragias, foto preocupante visto que as hemorragias são a 

segunda causa de morte materna e quando avaliamos o percentual de parto dos serviços de 

saúde no Estado, o parto cesáreo apresenta-se com uma grande proporção, 45,0 a 50,0 % 

(SINASC, 2017). 

Diante das avaliações epidemiológicas e da morbimortalidade materna podemos 

pensar na ocorrência de uma falha no processo de trabalho dos serviços de atendimento a 

mulher grávida e na organização da gestão das instituições de saúde responsáveis pelo 

desenvolvimento de ações e políticas públicas de atenção à saúde da mulher. 

Considerando a complexidade das organizações de saúde e a importância dos serviços 

prestados à sociedade, principalmente no que se refere à saúde da mulher, que consiste de 

serviços básicos e avançados de média e alta complexidade envolvendo profissionais de 

diferentes categorias, recursos financeiros, equipamentos e métodos funcionais, a organização 

da gestão de um serviço ou instituição necessita de um processo de gestão que garanta um 

gerenciamento com sinergia capaz de alcançar níveis de excelência na prestação de serviços 

(ALMEIDA et al., 2014). 

Segundo SCARPI (2010) as organizações de saúde independente do tamanho são 

sempre complexas; seus processos são padronizados por regras, normativas técnicas impostas 

pelas esferas de governo, compradoras de serviços e representantes de classe, em que a força 

de trabalho é altamente especializada e qualificada. Nessas organizações estão presentes 

profissionais de diferentes áreas no mesmo ambiente de trabalho (médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, etc.) o que leva a interesses nem sempre 

convergentes. Gerenciar uma organização de saúde pressupõe o entendimento de toda essa 

complexidade.  

Com base na política nacional de humanização, na conjuntura que é o trabalho em 

saúde e nas características que os serviços de saúde têm que geram exigências particulares em 

termos de organização e de gestão, muitos desafios precisam ser superados, como por 

exemplo, a organização da gestão e do processo de trabalho na saúde da mulher, os serviços 

de saúde tradicionalmente organizam suas atividades baseadas no conhecimento técnico das 

profissões e das categorias e não em objetivos comuns, que gerem saúde de qualidade para a 

população (BRASIL, 2009). 
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Segundo a referida política, esse tipo de organização do trabalho não permite que as 

práticas dos diversos trabalhadores se complementem, nem que as ações de saúde sejam 

eficazes para oferecer saúde com qualidade, isso tem acarretado falta de motivação entre os 

profissionais e pouco incentivo ao envolvimento da sociedade no processo de produção de 

saúde. 

I.2- Aspectos Metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, com a utilização de dados secundários 

do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA), 

de acordo com OLIVEIRA (2008) a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como 

interpretativa e descritiva, propõe-se a estudar relações complexas buscando compreender e 

interpretar o fenômeno em seu contexto natural. Para descrever o perfil da mortalidade 

materna no estado, foram utilizados dados dos sistemas de informação oficial do Ministério 

da Saúde: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação de Nascido 

Vivo (SINASC) e Departamento de Atenção Básica (DAB) referente ao período de janeiro de 

2011 a dezembro 2016. 

Com intuito de realizarmos uma análise ampliada e multifatorial do problema, o 

estudo avalia a organização da gestão da saúde da mulher e o perfil da morte materna no Pará, 

analisando o processo de trabalho e de gestão da Coordenação Estadual Saúde da Mulher, 

através da aplicação de questionários, elaborado com quatro perguntas do tipo aberta 

(APÊNDICE 1). Participaram da pesquisa os servidores que atuam na referida coordenação, 

sendo oito profissionais, dois de nível médio (agentes administrativos) e seis de nível superior 

(04 enfermeiros, 01 psicólogo e 01 terapeuta ocupacional) que exercem cargo de técnico em 

saúde. 

II-Coordenação Estadual Saúde da Mulher (CESMU/PA) 

A formação de Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde é o modelo que 

vem sendo preconizado pelo Ministério da Saúde para integrar e articular o sistema de saúde 

brasileiro em todos os estados, municípios e Distrito Federal, tendo a atenção primária como 

principal rede, centro das ações e ordenadora do cuidado. A CESMU no organograma da 

Secretaria Estadual de Saúde, pertence ao Departamento de Atenção a Saúde (DASE), cujo 

foco de atuação é a promoção da saúde e a prevenção de agravos, constituindo o primeiro 

nível da atenção do Sistema Único de Saúde (atenção primária). 

O processo de trabalho nessa coordenação, esta estruturado seguindo as diretrizes do 

Plano Estadual de Atenção Integral a Saúde das Mulheres com enfoque na promoção, 

prevenção, assistência e recuperação da saúde da população feminina.  
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Na promoção da saúde e prevenção de agravos são realizadas ações por eixos 

temáticos considerados prioritários: Programa do Planejamento Sexual e Reprodutivo; 

Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (Rede Cegonha), Redução da 

Mortalidade Materna, Programa de Parteiras Tradicionais, Atenção às Mulheres em Situação 

de Violência Doméstica e Sexual; Prevenção e Controle do Câncer de Colo Útero e Mama e o 

Climatério. A equipe técnica executa suas atividades direcionando-as aos municípios através 

das regiões de saúde realizando também assessoramento e monitoramento das ações de saúde 

desenvolvidas por eles na execução dos programas. 

No que se refere à organização da gestão do serviço, o departamento segue o modelo 

hierárquico de trabalho, sentido horizontal, iniciando pela Diretoria de Políticas de Atenção 

Integral à Saúde (DPAIS) que é composta por seis grandes coordenações e o Departamento de 

Atenção em Saúde. Este último é composto por mais dez coordenações, entre elas a 

Coordenação de Saúde da Mulher. Cada uma delas atua individualmente com base nas 

políticas públicas de saúde voltadas aos seus respectivos públicos-alvo, porém se inter-

relacionam por terem a mesma base comum foco da ação, a atenção primária em saúde. 

No entanto, a DPAIS direciona e organiza o processo de planejamento das ações 

executadas por todos os setores que estão descritas no plano anual de saúde (PAS) da 

instituição, utilizando instrumentos de gestão, como o plano plurianual (PPA), o quadro 

demonstrativo quadrimestral (QDQQ), que é o reflexo do PPA, sendo este instrumento 

planejado por quadrimestre e o sistema de informação gerencial e de planejamento 

(SIGPLAN), a utilização desses instrumentos possibilita a equipe técnica avaliar os 

indicadores de saúde da mulher e verificar se estar sendo alcançando as metas pactuadas no 

PPA. 

III-Análise e Resultados 

A análise das entrevistas com os profissionais que atuam na CESMU permitiu avaliar 

a organização da gestão da saúde da mulher no setor e a atuação dos servidores na redução da 

mortalidade materna. A partir daquilo que foi pesquisado, a CESMU conta com uma equipe 

multiprofissional composta por agente administrativo (nível fundamental) e profissionais de 

nível superior pertencentes à área da saúde (enfermeiros, psicólogo e terapeuta 

ocupacional),com conhecimentos especializados e complexos próprio das profissões, esse 

conhecimentos são utilizados para a organização das ações a serem desenvolvidas pela equipe 

a partir de cada eixo prioritário definido no plano anual, traduzindo assim um processo de 



12 

  

trabalho organizado a partir do saber dessas profissões e não em objetivos comuns que é a 

produção de saúde para todos. 

De acordo com a Política Nacional de Humanização (2009), para a realização dos 

objetivos da saúde: produzir saúde, garantir a realização profissional e pessoal dos 

trabalhadores, reproduzir o SUS como política democrática e solidária é necessário incluir 

trabalhadores, gestores e usuários dos serviços de saúde em um pacto de corresponsabilidade 

na coordenação, articulação de recursos e trabalho humano das práticas em saúde, para a 

obtenção de fins, metas e objetivos comuns, saúde para todos. 

Outro ponto identificado na pesquisa em relação ao processo de trabalho na 

coordenação, é que as atividades profissionais são organizadas por eixos temáticos de acordo 

com as diretrizes do plano estadual e política nacional para as mulheres. Sendo assim, cada 

servidor fica responsável em desenvolver um programa, uma política de saúde de acordo com 

sua afinidade profissional, nesse modelo de organização o serviço elencou para trabalhar 

quatro eixos principais: atenção ao planejamento sexual e reprodutivo; atenção ao pré-natal e 

parto (rede cegonha/mortalidade materna); atenção às mulheres em situação de violência 

doméstica e sexual e o programa de prevenção e controle do câncer de colo uterino e de 

mama. É visível um modelo de organização de trabalho fragmentado e tradicional ainda 

comum em serviços públicos. 

No entanto, a Política Nacional de Humanização propõe um novo modelo de gestão, 

organização de processos de trabalho, que é centrado no trabalho em equipe, na construção 

coletiva (planeja quem executa) e em espaços coletivos que garantem que o poder seja de fato 

compartilhado, por meio de análise, decisões e avaliações construídas coletivamente 

(BRASIL, 2009). 

É visível que o modo de organização do trabalho na CESMU, dividindo as tarefas 

entre os servidores, permite que a equipe trabalhe de forma isolada, não sistematizada, além 

disso, dependendo do grau de complexidade e exigência própria de cada eixo, política ou 

programa desenvolvido, pode haver sobre carga de tarefas para servidores em detrimento de 

outros, fatores que contribuem negativamente para o desempenho da instituição e o alcance 

dos objetivos da organização. 

Nessa visão de organização do trabalho, para CHIAVENATO (1999) esse modelo não 

contribui com o sucesso da empresa, pois os empregados são tratados como recursos 

produtivos das organizações; os chamados recursos humanos. Como recursos eles precisam 

ser administrados, o que envolve planejamento, organização, direção e controle de suas 
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atividades, já que são considerados sujeitos passivos da ação organizacional, assim as pessoas 

constituem parte do patrimônio físico na contabilidade da organização. 

Tratando-se da área da saúde isso é preocupante, uma vez que a oferta dos serviços 

destina-se a recuperar, melhorar a qualidade de vida de um individuo ou grupo, como é o caso 

da saúde da mulher; e para o tema em questão a organização da gestão da saúde da mulher e a 

redução da mortalidade materna, é imprescindível que a gestão e a gerencia dos serviços 

sejam exercidas com excelência, capaz de produzir resultados satisfatórios, que é a 

evitabilidade da morte de uma mulher grávida pele efetivação das ações de saúde, causando 

impacto positivo na vida da mulher, família e sociedade. 

Segundo CHIAVENATO (1999), as pessoas podem ser visualizadas como parceiros 

das organizações. As organizações bem sucedidas que conseguiram alcançar seus objetivos e 

metas se deram conta disso e tratam seus funcionários como parceiros e não mais como 

simples empregados isolados subordinados ao chefe, executoras de tarefas. Como parceiros, 

as pessoas fazem investimentos na organização como: esforço, dedicação, responsabilidade, 

comprometimento, riscos etc., adotam caráter de atividade e autonomia e não mais de 

passividade e inércia. 

 Ao analisar as atividades desenvolvidas pelos profissionais da CESMU, percebe-se 

que com exceção da coordenadora, os demais profissionais desenvolvem suas ações de acordo 

com o que exige cada eixo que lhe é direcionado, foram apontadas as seguintes: gestão da 

política de saúde da mulher no estado, gerenciamento e organização da equipe e das ações da 

coordenação atividades desenvolvida pela coordenadora; organização de documentos 

atividades do administrativo; gestão de convênios, ações do eixo de violência doméstica e 

sexual em parcerias com outras instituições, gerenciamento do programa de controle do 

câncer do colo de útero e mama, atividades apontadas pelos profissionais de nível superior, os 

técnicos em saúde. 

 Se levarmos em consideração os índices de morbimortalidade materna no estado que 

se mantém elevado e avaliando as atividades desenvolvidas pelos profissionais, percebemos 

que não foi descrita nenhuma atividade diretamente ligada ao eixo que se refere à redução da 

morte materna, logo podemos pensar que as atividades executadas sejam de forma direta ou 

indireta, podem não estar contribuindo significativamente para o controle do adoecimento e 

morte das mulheres grávidas. 

 Desse modo sugere algumas indagações como: a equipe técnica conhece o perfil de 

morbimortalidade materna? há discussão dos indicadores de mortalidade entre a equipe? O 

trabalho desenvolvido tem um real impacto na redução dos indicadores de mortalidade?a 
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equipe sente-se motivada com o modelo de gerencia proposto?.A pesar disso, os profissionais 

em suas falas reconhecem que as atividades desenvolvidas em seus eixos de atuação 

contribuem para a redução da mortalidade materna no Pará. 

 Ao ser questionado sobre os aspectos que poderiam melhorar na coordenação para o 

efetivo desenvolvimento da política de integração a saúde da mulher com foco na redução da 

mortalidade materna no Pará, foi unânime entre os servidores a referência ao modelo de 

gestão, condições e processo de trabalho deficiente. 

 Com relação ao processo de organização da gestão foram citados os seguintes pontos: 

dificuldade na realização de certas atividades pelo excesso de burocratização de processos e 

recursos financeiros insuficientes; falta de integração entre as coordenações do departamento 

de atenção a saúde; maior acessibilidade às informações (dados dos sistemas de informação 

da saúde); processos mais sistematizados diminuindo o distanciamento entre o nível central, 

regional e municipal; descentralizar para os municípios a responsabilidade do 

acompanhamento dos serviços de pré-natal com ações voltadas para a redução da mortalidade 

materna; desenvolver políticas mais rígidas de cobrança das ações executadas pelos 

municípios para que eles sintam–se obrigados a seguirem protocolos clínicos de atenção a 

gestante. 

Sendo assim, entre as decisões mais importantes para o êxito da organização da gestão 

em saúde, encontra-se a escolha do modelo, do método e das práticas mais adequadas a serem 

desenvolvidas para o alcance dos resultados esperados pelas instituições. A gestão 

participativa é um valioso instrumento na construção de mudanças dos modos de gerir e nas 

práticas de saúde, contribuindo para tornar o atendimento mais eficaz/efetivo e motivador 

para as equipes de trabalho (BRASIL, 2009). 

 No que se refere ao processo de trabalho, os profissionais relataram a falta de trabalho 

em equipe, pouca proatividade dos servidores, equipe desmotivada, falta de integração e 

socialização das atividades desenvolvidas por cada profissional, centralização de informações 

e conhecimento. Essas afirmativas refletem o modo de organização do processo de trabalho 

na CESMU, que é centralizado no profissional, em que cada um desenvolve suas atribuições 

de acordo com o eixo de atuação. 

 Em face das suas limitações individuais, CHIAVENATO (1999) afirma que os seres 

humanos são obrigados a cooperarem uns com os outros para alcançar certos objetivos que a 

ação individual isolada não conseguiria alcançar. Assim, a organização é um sistema de 

atividades conscientemente coordenado de duas ou mais pessoas, a cooperação entre elas é 

essencial para a existência da organização. Uma organização somente existe quando há 
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pessoas capazes de se comunicarem e que estão dispostas a contribuir com ação, a fim de 

cumprirem um propósito comum que é o alcance dos objetivos, das metas da instituição. 

 Nesse contexto uma nova gestão do trabalho nas organizações de saúde precisa ser 

implementada, em que a cogestão pode ser adotada como modelo de gerenciamento, pois a 

cogestão é um modelo de administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo sendo, portanto 

uma diretriz ético-política que visa democratizar as relações no campo da saúde (BRASIL, 

2009). 

 No que tange as condições de trabalho, os servidores fizeram referência à necessidade 

na melhoria da estrutura física do prédio que se encontra comprometida, nos equipamentos, na 

rede de tecnologia e materiais de expediente. 

 O recurso humano de uma organização é o maior patrimônio que existe em sua 

estrutura, é o capital intelectual por isso deve ser preservado, logo as condições de trabalho 

são fundamentais para que esse capital se desenvolva e promova  o sucesso da organização.A 

saúde e segurança no trabalho visam, sobretudo, o conforto e o bem-estar das pessoas, a 

qualidade de vida e sua capacidade de produzir mais e melhor.  

 Os trabalhadores por passarem o maior tempo de suas vidas no local de trabalho, 

necessitam que esse ambiente seja dotado de condições que favoreçam qualidade de vida. A 

qualidade de vida no trabalho envolve todos os aspectos físicos e ambientais, assim como os 

aspectos psicológicos presentes no local de trabalho CHIAVENATO (2004). Sendo assim, 

um ambiente de trabalho que favoreça o bem estar dos seus empregados nesses aspectos, 

contribui para o melhor desempenho profissional e consequentemente da organização, 

promovendo qualidade de vida, condição que não foi constatada na instituição pesquisada. 

Considerações Finais 

Pretendeu-se nesse artigo analisar a organização da gestão da saúde da mulher, a partir 

da atuação de um serviço de saúde da mulher (CESMU/PA) e seus impactos na redução da 

mortalidade materna no Pará. 

Após a avaliação do perfil epidemiológico de morbimortalidade materna no Pará que 

se mantém elevada e refletindo o modo de organização da gestão da saúde da mulher e o 

processo de trabalho estabelecido na instituição, podemos concluir que a falhas no modelo de 

organização dessa gestão, que aliada a outros fatores pode não estar contribuindo 

significativamente para reduzir morte materna. 

É importante destacar, a complexidade que envolve a redução da morte materna, pois 

estudos demonstram, que varias circunstâncias estão envolvidos nesse panorama para se 
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alcançar de fato a evitabilidade dessas mortes, que não depende exclusivamente da ação 

isolada de um serviço ou instituição de saúde, depende também de vontade política, que 

reflete diretamente na consolidação do SUS, um sistema universal, mas que carece de mais 

recursos, financiamento estável e, sobretudo gestão capaz de transformar seus princípios e 

diretrizes em realidade. 

Em síntese é evidente a necessidade de adotar um novo modelo de gestão do trabalho 

para a organização da gestão de saúde da mulher na CESMU e a reavaliação dos instrumentos 

de gestão e monitoramento utilizados, a fim de possibilitar ao gestor avaliar o desempenho do 

órgão. Novos modelos de gestão tornam-se necessário para as organizações alcançarem níveis 

de excelência na prestação de serviços, visto que modelos tradicionais de gestão baseados na 

hierarquia e na divisão do trabalho, não contribuem com a produção de saúde. 

Sendo assim, podemos sugerir o modelo de organização da saúde em redes como 

proposta para a qualificação da atenção a saúde da mulher no estado do Pará, que está baseado 

na promoção da saúde e na integração dos serviços em Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

como uma possibilidade de atenção mais abrangente e resolutiva, a exemplo tem a 

experiência do estado do Paraná, que a partir da implantação do modelo de assistência em 

rede, que envolve vários seguimentos sociais e institucionais na articulação do cuidado, 

voltado principalmente para a mudança de práticas profissionais e a adoção da cogestão nas 

instituições de saúde consegui reduzir a mortalidade materna aos parâmetros considerados 

aceitáveis pela OMS. 

Nessa perspectiva de organização é fundamental não esquecer da indissociabilidade 

que deve existir entre a organização da gestão e trabalhador, sendo imprescindível que todo 

gestor, assumam o papel de gestor de pessoas. Em se tratando da área da saúde, isso 

possibilita a ampliação da capacidade de produção e ao mesmo tempo, amplia a realização 

dos trabalhadores (trabalho dotado de sentido). 

Por fim, com este estudo, espera-se contribuir com o núcleo de planejamento das 

ações de saúde da SESPA, na proposta da adoção do modelo de organização da gestão da 

saúde da mulher em redes e levar a sugestão para a CESMU refletir sobre o processo de 

trabalho desenvolvido e os seus impactos na redução da morte materna no estado. 

É claro que a discussão sobre organização de gestão em saúde e morte materna não se 

limita a este estudo, aspectos sobre políticas públicas para as mulheres e estudos sobre 

vigilância do óbito materno precisam ser aprofundas levando-se em consideração a 
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complexidade e a magnitude do problema, em que ações isoladas de um órgão ou 

departamento não são suficientes para prover evitabilidade da morte de uma mulher grávida. 
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APÊNDICE 1 

Questionário: Atuação da Coordenação Estadual Saúde da Mulher na organização da gestação 

de saúde da mulher e a redução da mortalidade materna no Estado do Pará. 

 

1-Qual sua formação profissional e o cargo que ocupa na Coordenação Estadual Saúde da 

Mulher? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2-Como é organizado o processo de trabalho nesta coordenação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3-Quais atividades você desenvolve na coordenação? Considera que essas atividades 

apresentam impacto para a redução da mortalidade materna no Pará? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Na sua percepção quais os aspectos que poderiam melhorar na coordenação para o efetivo 

desenvolvimento do trabalho na redução da mortalidade materna no Pará 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


