
Cronograma Detalhado: 

 

1º dia: 30 de junho de 2010 (Obs.: Neste dia as oficinas serão realizadas no 

HESFA – Hospital Escola São Francisco de Assis - EEAN – UFRJ). 

08:00 – 08:30 hs  -   Inscrições nas oficinas; 

08:30 – 12:30 hs  -   Oficinas: 

1.  Tecnologias na assistência da Consulta Pré-Natal; 

2. Tecnologia na assistência das Urgências e Emergências Obstétricas; 

3. Tecnologias na assistência no Manejo Clínico da Amamentação; 

4. Tecnologias na assistência dos Cuidados com o recém-nascido na 

primeira hora de vida. 

12:30 – 14:00hs -      Almoço (não incluso) 

14:00 – 18:00hs-       Oficinas: 

5. Tecnologias na assistência ao Parto Hospitalar; 

6. Tecnologias na assistência nos Centros de Parto Normal; 

7. Tecnologias na assistência dos Cuidados Puerperais; 

8. Tecnologias na assistência ao parto domiciliar. 

 

2º Dia – 01 de julho de 2010 (Teatro Noel Rosa – Campus Maracanã-UERJ).  

 

09:00 – 09:45hs – Mesa de Abertura ( MS. SES, SMS, EEAAC/UFF, EEAN/UFRJ, 

EEAP/UNIRIO, FACENF/UERJ, CorenRJ, Aben-RJ, Abenfo Nacional e Abenfo- 

RJ , ALERJ); 

09:45 – 10:30hs – 1ª Conferência: Avanços das Políticas Públicas de Saúde  no 

Brasil: o enfoque no Parto e Nascimento; 

10:30 – 12:30hs – 1º mesa-redonda: Evidências científicas que sustentam a linha 

de cuidado à mulher na humanização do parto e nascimento: 

 Humanização do parto; 

 Parto hospitalar; 

 Casa de parto; 

 Parto domiciliar. 



12:30 – 14:00hs – Almoço (não incluso); 

14:00 – 16:15hs – 2º mesa-redonda: A qualificação de enfermagem como 

processo de qualidade assistencial na área obstétrica e neonatal: 

 Cursos de Enfermagem obstétrica; 

 Cursos de Enfermagem Neonatal; 

 Enfermagem em Oncoginecologia. 

16:15 – 17:15hs – 2ª Conferência: A contribuição da enfermagem obstétrica e 

neonatal na gestação, parto e nascimento como marco político; 

17:15 – 18:00hs – Atividade cultural. 

 

3º Dia – 02 de julho de 2010 (Teatro Noel Rosa – Campus Maracanã-UERJ)  

09:00 – 09:45hs – 3ª conferência: O papel da Enfermagem Obstétrica e Neonatal 

no saber-fazer como marco político na transformação da atenção à saúde da 

mulher e recém-nato; 

09:45 – 12:00hs – 3ª mesa redonda: Indicadores de qualidade na saúde da 

mulher e do neonato no SUS: contribuições da enfermagem obstétrica e neonatal: 

 O saber fazer da enfermagem obstétrica e neonatal: desafios e 

perspectivas no SUS; 

 A prática da enfermagem obstétrica e neonatal no SUS e suas 

contribuições na redução da mortalidade obstétrica e neonatal; 

 A saúde materno e neonatal no estado do Rio de Janeiro: desafios e 

perspectivas da enfermagem obstétrica e neonatal. 

12:00 – 13:00h – Encerramento; Entrega de Prêmios Sessão pôster; Atividade 

Cultural. 

 

Concomitante 

Exposição de fotografias e de materiais educativos.  

Mesas de negociação.  

 


