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CAPÍTULO 2

ESCOLA DAS MÃES: COMO O DESIGN THINKING CONTRIBUIU 
PARA DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL  
NO MUNICÍPIO DE SANTOS?

Ariel Macena1

Camila Alvarenga2

Germano Guimarães3

Lara Pessoa4

1 A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE SANTOS 

Desde 1990, o município de Santos, localizado no litoral do estado de São Paulo, 
apresentava alto coeficiente de mortalidade infantil (CMI) – com índice de 33,9 
óbitos para cada mil nascidos vivos.5 Desde então, as ações de saúde foram focadas 
no controle de epidemias e na melhoria do saneamento básico. Nos anos 2000, 
o município conseguiu estabilizar o CMI, apesar de ainda possuir alto número de 
mortes de crianças com menos de 1 ano de idade. Em 2014, a taxa de mortalida-
de infantil era de 13,6 – em números absolutos, setenta bebês com menos de 1 
ano de idade faleceram. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), esse 
coeficiente deve estar abaixo de dez óbitos por mil nascidos vivos.

Diversos fatores influenciam na redução das taxas de mortalidade infantil. 
Uma vez que questões básicas são resolvidas, o desafio torna-se cada vez mais com-
plexo, pois passa a ser resultado de um mosaico de pequenas causas conectadas, 
que pedem ações integradas para a redução dos índices. A rede de saúde de Santos, 
desde 2013, conta com o programa Mãe Santista, que oferece todas as consultas, 
exames e procedimentos preconizados pela Rede Cegonha do Ministério da Saúde 
(MS) no acompanhamento de mulheres, gestantes e puérperas e representa um 
apoio no controle da mortalidade infantil na cidade.

De acordo com dados do município, em 2014, 99% das gestantes realizavam 
a rotina de pré-natal. Contudo, a análise do índice de mortalidade infantil reve-
lou que a maioria dos óbitos infantis evitáveis ocorria devido a causas perinatais 
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(causas associadas a qualidade da assistência ao pré-natal e ao parto). Ao menos 
seis consultas de pré-natal são oferecidas às gestantes, e, para as puérperas, a rotina 
de consultas pediátricas começa logo na primeira semana de vida de seus filhos.

Contudo, o momento das consultas não era suficiente para sanar todas as 
dúvidas e demandas das gestantes. Identificou-se, então, a necessidade de exis-
tência de outros momentos de interação com as usuárias – e demais profissionais 
disponíveis – para suprir esses anseios. Esses momentos poderiam acontecer, por 
exemplo, nos grupos educativos realizados em unidades básicas de saúde (UBS). 
Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS), em 
2015, identificou que nem todas as UBS possuíam grupos de gestantes, aleitamento 
e/ou planejamento familiar. Essa prática foi se perdendo ao longo das mudanças 
de gestão, e até mesmo as unidades que ainda mantinham grupos não possuíam 
diretrizes unificadas ou materiais didáticos atualizados.

À época do início do projeto, os profissionais que conduziam essas ativida-
des, em geral, eram enfermeiras, técnicas de enfermagem e agentes comunitários. 
Considerando esse cenário, os servidores públicos uniram-se para desenhar uma 
nova proposta, que resgatasse e renovasse os espaços coletivos dos grupos com 
temáticas materno-infantis, incorporando novas práticas na rotina das unidades. 

Dado esse diagnóstico, levantou-se o desafio de criar um serviço efetivo e 
acolhedor para gestantes e mães com filhos de até 1 ano de idade, que contribuísse 
para a redução da mortalidade infantil de Santos – cuja meta era a de alcançar o 
CMI sugerido pela OMS. 

Nessa oportunidade, houve no município a intervenção da Comunitas 
(organização da sociedade civil brasileira que tem como objetivo contribuir para 
o aprimoramento dos investimentos sociais corporativos e estimular a participa-
ção da iniciativa privada no desenvolvimento social e econômico do país), com 
o Programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto tem como 
objetivo aprimorar e qualificar os investimentos corporativos, optando por atuar 
em parceria com a gestão pública e investindo em projetos que podem ser imple-
mentados em diversos municípios brasileiros com impacto duradouro.

O Grupo Tellus participou como parceiro da Comunitas na execução do projeto 
em Santos, por meio do design thinking e design de serviços. O Grupo Tellus é uma 
organização sem fins lucrativos, fundada em 2010, com o propósito de contribuir 
para a formação de um ecossistema de inovação em serviços públicos no Brasil.

Pioneiro no país, no ensino e na consultoria para inovação e design em servi-
ços públicos com foco no cidadão, já realizou projetos em treze estados e em mais 
de 120 cidades do Brasil nos segmentos de saúde, educação, mobilidade urbana, 
cultura, entre outros. 
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2 O DESIGN THINKING COMO MÉTODO UTILIZADO 

A metodologia abordada nesse projeto baseou-se, principalmente, nas fer-
ramentas e métodos do design thinking e inovac ̧ão (Brown, 2010). Nesse 
caso, os projetos dividem-se em dois momentos: divergência e convergência 
(duplo diamante). 

No momento da divergência (abertura), acontece o início do diagnóstico 
e da exploração, em que se busca enxergar o desafio apresentado de forma 
ampla e holística, munindo-se os envolvidos com informac ̧ões sob diferentes 
óticas e aspectos. 

Após essa abertura, há a convergência (fechamento) das informac ̧ões em 
aprendizados, que são conceituados e se transformam em desafios, sendo levados 
para a fase seguinte (figura 1).

No momento de divergência (abertura), acontece a cocriac ̧ão. Nessa fase, o 
grupo está pronto para criar o maior número de soluções possíveis para resolver o 
desafio. Após abrir a gama de soluções propostas para resolver o desafio, o grupo 
volta a convergir, testando e validando as soluções, afunilando o número de ideias 
em soluções viáveis e realizáveis para a implementação.

FIGURA 1
Método do duplo diamante 
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3 ESCOLA DAS MÃES: DA CONCEPÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO

O projeto foi desenhado junto aos servidores das UBS – denominadas policlínicas, 
no município de Santos – e da SMS, bem como às gestantes usuárias dos serviços 
das policlínicas e seus familiares, e foi desenvolvido em quatro fases principais 
(figura 2). Quais sejam:

• fase 1: diagnóstico – escopo, levantamento de necessidades e desafio central;

• fase 2: exploração – imersão no contexto da policlínica em que seria im-
plementada a primeira Escola das Mães, observações de funcionamento 
do serviço, entrevistas, oficinas, levantamento de informações e realização 
de pesquisas quali-quanti no município de Santos;

• fase 3: cocriação – definições conceituais, realização de oficinas para 
soluções e desenvolvimento de novos programas para as policlínicas; e

• fase 4: implementação – definições de responsabilidades, protótipo de 
soluções, compras de equipamentos, acompanhamento no desenvolvi-
mento de tecnologias e treinamentos para as equipes de trabalho.

FIGURA 2 
Metodologia do Grupo Tellus

Fonte: Grupo Tellus
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

As fases de exploração e diagnóstico são momentos em que os principais 
desafios são definidos. Dessa forma, garante-se que a equipe examinará o contexto 
em todas as óticas possíveis. Isso era necessário, uma vez que as taxas de mortalidade 
infantil e o cenário do município precisavam ser esclarecidos, com o objetivo de 
que as principais questões pudessem ser enfrentadas na fase de cocriação.
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Dessa forma, foi realizado um diagnóstico inicial com base em dados oficiais, 
plataformas de transparência, entrevistas e visitas com usuários da rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS), servidores e o próprio secretário de Saúde do município. 

Durante a fase de diagnóstico, concluiu-se que a taxa de mortalidade infantil 
permanecia estável nos últimos anos; no entanto, ainda era considerada uma taxa 
alta, levando-se em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
Santos. Felizmente, esse diagnóstico evidenciou que havia equipamentos públicos 
suficientes para atender à demanda do público santista, até mesmo se considerando 
acesso e mobilidade. Ou seja, as questões que impediam a manutenção da curva 
descendente da taxa de mortalidade infantil já não estavam relacionadas diretamente 
a questões de infraestrutura ou ofertas de serviço, mas a problemas na qualidade do 
atendimento no período perinatal.

Essa análise gerou um mapa de oportunidades (figura 3), que balizou a escolha do 
desafio principal a ser trabalhado no projeto. O mapa é constituído por um eixo horizontal, 
que divide as ações com potencial de serem realizadas em curto prazo (à esquerda) e longo 
prazo (à direita). No eixo vertical, encontramos as ações relativas aos serviços e à gestão.  
A cor verde representa a capacidade de interferência técnica do Grupo Tellus, e a cor vermelha 
corresponde ao que não competia à capacidade técnica do Grupo Tellus. 

FIGURA 3 
Mapa de oportunidades 
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Por exemplo, entre as oportunidades apontadas para a melhoria de serviços, 
podemos citar: acolhimento e padronização de atendimento, como ação de longo prazo 
que representa uma necessidade por parte do cidadão e tem poder de replicabilidade. 

Após oficina de cocriação junto à SMS e ao prefeito do município, os campos 
de oportunidades foram priorizados e definiram-se o desafio e a meta descritos 
a seguir: 

• desafio do projeto: como podemos criar um serviço efetivo e acolhedor para 
as gestantes e as mães com filhos de até 1 ano de idade, que contribua 
para a redução da mortalidade infantil em Santos?; e 

• meta da Secretaria Municipal de Saúde: alcançar CMI menor que dez a 
cada mil nascidos vivos. 

A partir do desafio, foi realizada uma pesquisa sobre todos os aspectos re-
lacionados à mortalidade infantil em Santos. Não apenas se contou com dados 
da SMS, mas também se realizaram pesquisas qualitativas de levantamento de 
informações nos equipamentos de saúde, junto aos usuários e servidores. Durante 
a fase de exploração, foram realizadas as seguintes ações: 

• quarenta visitas: equipamentos da rede, acompanhamento de usuários, 
reuniões e eventos;

• cinquenta e cinco entrevistas: dezessete servidores, quinze usuários, vinte 
profissionais e três especialistas; 

• quatro oficinas: entendimento, realização de minioficina e duas minio-
ficinas com gestantes; 

• levantamento de dados da SMS: investigação dos óbitos (Sistema 
de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos do Ministério da Saúde – SIM/MS e Sinasc/MS), 
SisPreNatal, Ouvidoria da Saúde, Departamento de Gestão de Tec-
nologia e Informação (Detic) e Sistema de Informações Geográficas 
de Santos (SIG); e 

• realização de pesquisas: pesquisas nacionais e internacionais, protocolos 
de saúde e programas de referência na redução de mortalidade. 

Nessa fase, desenhou-se um panorama macro da rede de saúde santista para 
entender os fatores relacionados à mortalidade infantil. Destes, destacam-se os 
seguintes pontos:6

6. Dados: SMS – Seção de Vigilância à Mortalidade Materno-Infantil, Sinasc, 2014.
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• noventa e nove por cento das gestantes de Santos faziam a rotina de pré-
-natal, sendo que a maioria (82%) realizou sete ou mais consultas em 2014; 

• segundo a análise dos óbitos infantis de 2014 (índice de 13,7 a cada mil 
nascidos vivos), 87% ocorreram devido a causas perinatais – ou seja, 
causas relacionadas à atenção durante o pré-natal ou no parto; 

• entre os óbitos de 2014, 52% chegaram a realizar o pré-natal na rede 
pública; e 

• sobre as iniciativas já existentes em Santos, o mapeamento das ações 
concernentes ao tema central do projeto ou que estavam em andamento 
na prefeitura destacou o já citado o programa Mãe Santista, criado pelo 
município em maio de 2013.

Durante a fase de cocriação, foram identificados os desafios para orientar as 
oficinas de cocriação. Com o apoio do Grupo Tellus, os servidores públicos cria-
ram uma proposta que poderia gradualmente renovar os grupos educacionais da 
maternidade e outros espaços de discussão, acrescentando novas práticas à rotina 
das unidades de saúde locais. Posteriormente, já na fase de implementação, as 
melhores ideias foram então prototipadas, iteradas e desenvolvidas nas soluções 
que compõem os principais serviços da Escola de Mães.

Todo esse processo resultou nas seguintes ações: 

• criação de um espaço ambientado (Escola das Mães) no Instituto da 
Mulher e da Gestante de Santos, que apoia – no contexto do programa 
Mãe Santista – e qualifica as relações sociais entre facilitadores e mães, 
tendo como conceito o acolhimento e a promoção do diálogo;

• determinação de oito espaços físicos (policlínicas) que promoveriam a 
Escola das Mães em conjunto com as consultas de pré-natal, criando 
uma rede de apoio padronizada nesses locais;

• renovação do material didático para os grupos de apoio;

• inclusão de atividades práticas e vivenciais com relação direta aos cuidados 
na maternidade; e

• criação e treinamento de uma rede de treze facilitadores para o cuidado 
sistêmico, acolhedor e resolutivo da saúde da mulher e da gestante, 
capacitando-os para a discussão dos temas propostos de forma aberta e 
receptiva, por meio do uso da comunicação não violenta (CNV).

Nasce, assim, a Escola das Mães. 
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3.1 A Escola das Mães

Escola das Mães é um projeto que faz parte do programa Mãe Santista e que ajuda 
as mães e suas famílias a melhor compreender e se preparar para a maternidade, por 
meio de aulas práticas durante o pré-natal e no pós-parto. Na escola, as gestantes 
têm a oportunidade de discutir temas como mudanças no corpo e cuidados com 
o bebê, entre outros assuntos relacionados à maternidade.

O Projeto Escola das Mães tem como objetivos: 

• prevenir a gravidez indesejada e atender à gestação na adolescência;

• prevenir a gestação de risco social e atender a esta; 

• melhorar o planejamento reprodutivo;

• aprimorar a qualidade e a frequência do pré-natal (público e suplementar);

• melhorar a identificação e o acompanhamento da gestante de risco biológico;

• aprimorar a experiência do parto; e

• reconhecer o momento do pré-natal como oportunidade de cuidados 
com a mulher sobre assuntos para além da gestação.

E, como uma escola, há módulos temáticos trabalhados:

• saúde reprodutiva: sexualidade e seus elementos biológicos, psicológicos 
e sociais;

• discussões de gênero; 

• planejamento reprodutivo; empregam-se métodos de contracepção e fertilização;

• gravidez: com o objetivo de trabalhar a aceitação da gravidez, bem como 
as mudanças emocionais e corporais, incluindo-se nutrição e direitos 
políticos relacionados a esse período;

• nascimento: tipos de nascimento e parto, procedimentos, sinais de nas-
cimento e profissionais envolvidos;

• após o nascimento/pós-parto, incluindo-se não somente os cuidados com 
o bebê, mas também com as mães; e

• além da gravidez: outras questões relacionadas com o tempo de gravidez, 
como trabalho e gravidez, direitos e deveres, violência de gênero etc.

Para a realização das atividades da Escola das Mães, foi desenhado e imple-
mentado um espaço físico (figura 4), que, ao mesmo tempo, traduziu as ideias 
cocriadas nas oficinas a partir dos conceitos de acolhimento, humanização e empatia. 
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Os encontros acontecem com uma facilitadora treinada pelo gerente do grupo 
Escola das Mães e duram, em média, trinta minutos – mesmo que haja apenas 
uma pessoa presente.

FIGURA 4
Sala da Escola das Mães

Fonte: Grupo Tellus

3.2 A jornada da gestante na Escola das Mães

Uma vez participando do programa Mãe Santista, a gestante passa a fazer parte 
do Sistema de Apoio à Saúde Pública. Ao visitar a unidade de saúde local em seu 
distrito médico – ou outro serviço público de saúde em que faz seu monitoramento 
pré-natal –, ela é informada sobre a Escola das Mães. Caso a gestante se interesse 
por participar, poderá inscrever-se na unidade de saúde local do seu distrito médico. 

Em seu primeiro encontro, a gestante recebe um fichário, que será preenchido 
com cartões ao longo do cronograma do curso. A cada novo grupo, ela recebe um 
novo cartão contendo o assunto discutido.

Por sua vez, as facilitadoras (especialistas em saúde pública) são treinadas para 
saber como lidar e apoiar as mães durante a gravidez, permitindo-lhes responder a 
quaisquer dúvidas que possam ocorrer. Devido à natureza prática da maternidade, 
as aulas concentram-se em situações de rotina, como o primeiro banho em casa, 
amamentação, primeiros cuidados e questões relacionadas.
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A Escola das Mães também possui um site no qual se pode procurar informações, 
agenda de aulas e outras unidades em que o programa é oferecido. No final do 
curso, a mãe terá seu fichário cheio de cartões informativos e – se tiver tido pelo 
menos cinco consultas com os médicos durante o acompanhamento pré-natal – 
também receberá um kit para ela e seu bebê. O kit contém uma necessaire com os 
produtos para a higiene pessoal da mãe, uma escova de cabelo, chinelos para seu 
conforto quando no hospital e preservativos. Para o bebê, o kit apresenta roupas 
e casaco de frio, cobertor e lençol para berço, toalhas, fraldas e outros itens úteis 
que a família possa necessitar. 

4 A INOVAÇÃO

É cada vez mais frequente o anseio por inovação nos diversos âmbitos da sociedade, 
inclusive nos serviços de saúde. No setor público, não é tão comum que a inovação 
ocorra, e, quando esta acontece, é recebida de forma positiva e percebida pelos 
usuários dos serviços públicos. 

Além da primeira ideia que se tem sobre inovação, materializada em um novo 
produto, esta pode acontecer no nível da organização de serviços gerenciais e sociais 
(Beinare e Mccarthy, 2011; Halvorsent et al., 2005; Roste, 2005). O processo de 
construção da nova organização pode ser inovador. De forma lenta e significativa, 
propostas de melhoria são reconhecidas em diferentes iniciativas, que visam atacar 
problemas de ordem pública por meio de várias abordagens que mesclam processos 
amplos de participação popular (Ferreira, 2014). 

Os estudos em inovação no setor público são essenciais para capacitar o governo 
no enfrentamento de desafios (Salge, 2010; Halvorsent et al., 2005). Segundo Roste 
(2005), condições legais, normas e cultura do contexto institucional representam 
importantes incentivos ou restrições ao processo. Sabe-se que o ambiente que 
favorece inovação é o que proporciona liberdade para seus agentes e incentiva 
desenvolvimento de novas práticas pelos seus colaboradores (Tidd, Bessant e 
Pavitt, 2008). Tal ambiente nem sempre é encontrado na administração pública, 
que tem de seguir normatizações e regulamentações (Santos e Andrade, 2009).

Dessa forma, a Escola das Mães destaca-se por ter sido desenvolvida coleti-
vamente, com a missão de construir um novo conceito de atendimento, acom-
panhamento e suporte à gestante. Isso ocorre a partir de ações que valorizam o 
envolvimento com a família, o apoio entre as gestantes e a priorização no cuidado 
com as relações humanas, empoderando a mulher no que concerne aos seus direitos 
e aos cuidados com sua saúde e a do bebê. Seus principais diferenciais são: 

• compreensão integral da gestante como forma de desenvolver soluções 
complexas e com mais aderência;
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• criação de um espaço físico – posteriormente ampliado para oito espaços –  
ambientado, que apoia, no contexto do programa Mãe Santista, e qualifica 
as relações sociais entre facilitadoras e mães;

• renovação do material didático para grupos de apoio;

• inclusão de atividades práticas e vivenciais com relação direta aos cuidados 
na maternidade;

• criação de uma rede de facilitadores multidisciplinares para o cuidado 
sistêmico, acolhedor e resolutivo da saúde da mulher e gestante; e

• treinamento de facilitadoras capazes de discutir os temas propostos de 
forma aberta e acolhedora, via metodologia de CNV.

Ao focarmos na Escola das Mães como uma maneira de ampliar o cuidado 
às gestantes e às mães e qualificar o atendimento de pré-natal e no pós-parto, 
reconhecemos que o preparo para a maternidade pode ser encarado como opor-
tunidade de desenvolvimento não apenas da gestante, como também de sua rede 
de apoio e da própria sociedade. 

A principal meta é empoderar a mulher sobre seus direitos e cuidados sobre 
sua saúde e a do bebê de maneira moderna, prática, vivencial e centrada no ser 
humano. Para o usuário e a própria comunidade, representa um cuidado integral, 
que aborda questões para além do bem-estar físico; para o servidor, trata-se de 
uma nova maneira de gerar vínculo, fundamental para o acompanhamento e a 
efetividade de suas recomendações na gestação. 

5 RESULTADOS E APRENDIZADOS

O projeto galga sua importância no programa Mãe Santista a partir do momento 
em que qualifica, empodera e compreende o usuário final do programa (as mães), 
melhorando o acesso a informações. 

Em 2017 e 2018, o projeto sofreu expansão com a ambiência de três novos 
espaços em policlínicas de Santos; a formação de mais de setenta novos facilitadores; 
a aquisição de novos equipamentos; e a entrega de materiais didáticos para apoio 
e realização de grupos em 32 unidades do município.

Entre as inúmeras estratégias adotadas pela SMS para a redução da morta-
lidade materno-infantil, essa foi uma iniciativa que conseguiu mobilizar a rede, 
com o objetivo de melhorar o acolhimento e sistematizar as ações em equipe. Além 
disso, a ambiência do local favorece a gestante e os familiares a engajarem-se nas 
ações de prevenção e participarem ativamente destas, tanto no autocuidado como 
no cuidado com o bebê. 
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Conforme dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Santos, 2.518 mães 
já participaram da escola desde a implementação dessa iniciativa.

Um dos maiores impactos do projeto corresponde à diminuição da taxa de 
mortalidade infantil do município de Santos, que, em 2017,7 atingiu o índice de 
nove para cada mil nascidos vivos; o menor índice da história da cidade. O gráfico 1,  
a seguir, ilustra o CMI de Santos dos anos 2000 até 2017.

GRÁFICO 1 
Coeficiente de mortalidade infantil – município de Santos (2000-2017)
(Em mil nascidos vivos)

Fontes: SIM-Sinasc- Seção da Vigilância à Mortalidade Materno-infantil (Sevig-MMI)-SMS, 2018.
Obs.:  Gráfico cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Em 2017, a Escola de Mães foi a vencedora da Escolha da Comunidade 
(votação pela internet) e recebeu menção honrosa na categoria Impacto pelo Social 
na premiação Core 77, promovida por entidade internacional do campo do design 
de serviços e impacto social. 

Essa iniciativa se tornou referência no segmento. O município de Pelotas, 
localizado no Rio Grande do Sul, baseando-se no formato da Escola das Mães, 
desenvolveu um programa semelhante na cidade, chamado Escola de Mães e Avós. 
Esse programa se caracteriza por uma unidade móvel de apoio aos programas 
de gestantes nas UBS, contendo materiais e atividades práticas para qualificar o 
atendimento às usuárias.

7. Dados segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS) de 2017.
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É importante ressaltar que, para que esses indicadores fossem alcançados, o 
tema da diminuição da taxa de mortalidade infantil em Santos era – e continua 
sendo – prioridade de gestão. Estabelecendo esse tema como prioridade zero, o 
município destina todo recurso financeiro para adequação e implementação das 
unidades, e ampliação de recursos humanos para atenção básica. 

A Escola das Mães foi uma solução cocriada por diversos atores. Tanto sua 
concepção quanto seus processos foram propostos e corrigidos diversas vezes. A 
iteração foi essencial para o alcance de modelo que levasse em conta a rotina dos 
servidores públicos, das unidades e, principalmente, dos usuários.

Por contar com a educação como sua principal ferramenta, esse programa possui 
impacto profundo e a longo prazo. Entretanto, a Escola das Mães já alcançou uma 
de suas premissas: possibilitar novos espaços coletivos de significação para questões 
desafiadoras (gravidez na adolescência, medo do parto, ter ou não filhos, saúde e 
vulnerabilidade social). Assuntos delicados que passaram a contar com canal aberto 
que possibilita a construção de um olhar coletivo para os potenciais de cada vivência.

Todo o processo discorrido anteriormente possibilitou um pleno entendimento 
da rotina e das demandas das famílias que frequentam as unidades de saúde e de 
como seria possível qualificar os grupos de atividades programáticas. Sobre as causas 
da mortalidade infantil, compreendemos que é de vital importância valorizar o 
trabalho de análise de óbitos, realizando o cruzamento de informações de forma 
multidisciplinar, envolvendo diversos setores da sociedade para encontrar soluções 
para questões de alta complexidade. 

Por fim, pudemos apreender que uma das formas de viabilizar o empode-
ramento dos indivíduos – considerando suas restrições cotidianas – é qualificar 
o período em que eles já estão nas unidades de saúde. Dessa forma, utilizou-se 
o momento de espera das consultas das gestantes para a realização das atividades 
programáticas com foco nesse público, batizado de pré-natal ampliado.
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