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MATERIAL DO REDATOR 
 

 

Grupo de Trabalho nº 
 

 

 

            

 
 

ODM do Grupo: 

 
    

 
      (   )        (   )        (    )         (    )         (   x  )        (    )        (    )        (    ) 
 

 
Nome Instituição Tel. E-Mail Município 

Divanete Garcia Cardoso Comive Departamento Municipal de Saúde   Paraíso do Norte 
Mango Cesar Zonta Departamento Municipal de Saúde   Paraíso do Norte 
Maria Neusa B. S. Costa CIS/CRE   Paranavaí 
Eunice Alves Gomes 14ª. Regional de Saúde   Paranavaí 
Delesia Stocco G. Secretaria Municipal Saúde   Planaltina 
Carlos Henrique de Paula 14ª. Regional de Saúde   Paranavaí 
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1. Listar os  projetos, ações em andamento ou novas idéias. 

Nome do Projeto / Ação /Novas Idéias Pessoa de Contato 

Ambulatório de Gestação de Alto-risco no CRE Maria Neusa B. S. Costa 
Atuação com gestante em parceria com CRAS 
Monitoramento de investigação de óbitos materno infantil. 
Atuação no Uij.  Epidemiológico com âmbito municipal 
Médico Pediatra 
Trabalhos intensivos nos grupos de gestantes 

Magno Cesar Zonta 
Eunice Alves Gomes 
Delesia Stocco G. 
Carlos Henrique de Paula 
Divanete G. C. Comine 

2. Priorize uma ou mais ações que poderão se tornar projetos do grupo. 

• Fazer com que seja efetivada a realização de ações de Promoção e Prevenção da gravidez na adolescência; qualificação de 
pré-natal nas equipes de PSF; comprometimento do profissional médico e equipe envolvida no pré-natal com registro de 
informações precisas no prontuário da gestante e, com a garantia da contra-referência  para gestação de alto-risco e 
retaguarda hospitalar. 

• Isto pode ocorrer através da parceria/cooperação entre os diversos setores da comunidade, envolvendo o comitê 
Municipal de combate a mortalidade Materno/infantil e um termo de compromisso de ações que podem ser criados no 
município com as responsabilidades, metas e cronograma de prazo para cada segmento envolvido . Pode-se também 
pactuar resultados. 

3.  Quais atividades  podem ser desenvolvidas em conjunto neste grupo,  para que o ODM da sua escolha seja alcançado 

considerando  projetos, ações e  idéias priorizadas? 

- Dar divulgação aos números dos indicadores a toda comunidade; 
- Implementar prevenção da gravidez da adolescência, intensificar os registros do pré-natal com informações e encaminhamento 
quando necessário. 
- Engajar a comunidade nos trabalhos. 
- Implantação do programa atenção integral à Saúde da Adolescência no Paraná. 
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 4. Quais as possíveis parcerias para os projetos ou propostas de projetos priorizadas no item 2 ?  

Exemplo: Você é de uma universidade e pode fazer parceria com a escola do seu bairro, associação, etc. 

Associações de Moradores, empresários, entidades, secretarias municipais, instituições de serviços e conselhos municipais de 
saúde. Escolas técnicas de ensino superior. 
 
5. Qual (s) o(s) articulador(s) das propostas de projeto?  (Nome completo e entidade) 

(O papel do articulador é unir e fortalecer o grupo para que as atividades necessárias ao desenvolvimento do projeto 

aconteçam).  

Todos 
 
 

6.  O grupo define a data, local e pessoa de contato para o próximo encontro. 

 

Data: semestral (a critério) 
Local:  

Pessoa de contato ou responsável: Eunice – 14ª. Regional de Saúde. 
 


