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| Projeto Executivo de Referência - CENTRO DE PARTO NORMAL 

Aqui você tem acesso ao Projeto Executivo de Referência de um Centro de Parto Normal Peri-

hospitalar com cinco quartos PPPs (pré-parto, parto e puerpério). A Coordenação Geral da Saúde 

da Mulher, do Departamentos de Ações Programáticas Estratégicas (Dapes), tem por objetivo apoiar os 

estados e os municípios na construção de CPNs em conformidade com a legislação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), criando um ambiene humanizado e acolhedor.  

(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas/saude-da-mulher) 

 

 

 

A senadora Ana Amélia (PP-RS) criticou nesta quinta-feira (6) portaria do Ministério da Saúde, editada em 

novembro de 2013, que corta o repasse de verbas para municípios custearem mamografia para detectar o 

câncer de mama em mulheres entre 40 e 49 anos, e a restringe às mulheres de 50 a 69 anos. Ela advertiu que 

a decisão do governo federal vai contra a Lei 11.664, de 2008, que garante o direito a mamografia gratuita a 

todas as brasileiras a partir dos 40 anos. (www12.senado.leg.br, 2014) 

 

Imagens feitas no início da manhã desta sexta-feira (21) mostram um bebê nascendo em uma cadeira da recepção 

da emergência do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Pacientes que aguardavam atendimento e 

presenciaram o parto afirmam que a mulher estava no local desde as 6h30. A bolsa já estaria rompida, e médicos e 

enfermeiras teriam passado por ela sem prestar socorro, dizem. A criança nasceu pouco depois de a grávida se 

sentar. (g1.globo.com – Sem ajuda de médicos, bebê nasce em cadeira de hospital) 

 

Tome os textos acima como meros motivadores temáticos quanto à 
 

O sistema de saúde brasileiro e a atenção integral à mulher 
 
Faça sua dissertação argumentativa. Para tanto, selecione, organize e relacione ideias, fatos e opiniões para 
defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos.  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas/saude-da-mulher
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11664.htm
http://g1.globo.com/topico/distrito-federal.html

