
DECRETO NORMATIVO Nº 3.485/2019

INSTITUI  O  GRUPO  CONDUTOR
MUNICIPAL DA REDE CEGONHA, EM SEU
ÂMBITO DE ATUAÇÃO, DA SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  DOMINGOS
MARTINS.

O Prefeito do Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no
uso das atribuições legais, e 

- Considerando a lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços de saúde; 

- Considerando a Portaria Nº 1.459, de 24 de Junho de 2011, que Institui no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha.

- Considerando a necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a
melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento do pré-natal, da
assistência ao parto e puerpério e da assistência à criança;

- Considerando ainda que a Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados
que  visa  assegurar  à  mulher  o  direito  ao  planejamento  reprodutivo  e  à  atenção
humanizada  à  gravidez,  ao  parto  e  ao  puerpério,  bem como à  criança  o  direito  ao
nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede
Cegonha.

D E C R E T A :

Art.  1º  Fica  instituído  o  Grupo  Condutor  Municipal  da  Rede  Cegonha,
composto, por Equipe multidisciplinar, podendo ser integrado por profissionais de saúde
servidores  da Secretaria  Municipal  de Saúde e do Hospital  e  Maternidade Dr.  Arthur
Gerhardt.

Art.  2º O  Grupo  Condutor  Municipal  da  Rede  Cegonha  terá  a  seguinte
composição: 



- Coordenador do Grupo Condutor:

 Rosiani Kuster – Referência Técnica do Programa de Atenção Integral à Saúde da
Mulher.

- Equipe de Condução:

 Adimar Alves de Souza – Secretário Municipal de Saúde de Domingos Martins;

 Luciene Rodrigues Bermudes – Gerente da Atenção Primária à Saúde;

 Zuleide Maria Cardozo – Gerente da Regulação e Atenção Especializada;

 Camila Schwambach Muller – Referência Técnica do Programa Saúde da Criança;

 Patrícia da Silva Aguiar – Enfermeira da Vigilância Epidemiológica;

 Maria Claudia Dalvi Cremasco – Coordenadora do PACS/ESF;

 Ione Rodrigues – Assistente Social e Agente Vinculador do Hospital e Maternidade
Arthur Gerhardt;

Art. 3º O Coordenador e a Equipe de Condução comprometem-se a: 
a) Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à
saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao
desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses;

b) Organizar  a  Rede de Atenção à  Saúde Materna e  Infantil  para  que esta garanta
acesso, acolhimento e resolutividade;

c) Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. 

Art.  4º Os  instrumentos  gerenciais  discutidos  e  elaborados  pelo  grupo
condutor devem ser aplicados no âmbito do município visando à institucionalização da
Rede Cegonha.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde apoiará o Grupo Condutor Municipal
da  Rede  Cegonha  no  acompanhamento  e  avaliação  do  processo  de  implantação  e
execução do Plano de Ação da Rede Cegonha no território municipal.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

                Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 29 de novembro de 2019.
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