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2. Principais objetivos e Estudos
desenvolvidos pelo Grupo
Linha de pesquisa: Saúde, Ciclos de vida e Sociedade.
objetivos:
i - analisar os conceitos do campo da saúde materna a partir da perspectiva das
relações de gênero;
ii - valorizar as origens históricas destes campos e sua relação com os movimentos
pelos direitos das mulheres e usuári@s da saúde;
iii - explorar conceitualmente e criar indicadores de saúde materna como parte do
campo mais amplo da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos;
iv - produzir evidências com base em indicadores gênero-sensíveis em saúde
perinatal;
v - explorar as aplicações dos conceitos gênero na promoção das mudanças de
práticas, incluindo a promoção dos direitos maternos, do reconhecimento da
maternidade como trabalho social, e da prevenção da violência associada à
maternidade, nas esferas privada e pública;
vi – analisa a assistência materna nos setores público (SUS) e privado a especificidade
do caso brasileiro de, assim como os movimentos sociais por mudanças e suas
novas expressões (a participação dos homens e os usos da internet);
vii - explorar os debates atuais sobre assistência materna baseada em evidência e
baseada em direitos, e seu potencial para a produção de conhecimento na saúde
perinatal.

ESTUDOS DESENVOLVIDOS:
• "Estratégias para a incorporação de
inovações na assistência ao parto e
ao recém-nascido: intervenção piloto
no SUS da Iniciativa Hospital Amigo
da Mulher e da Criança (IHAMC)".
Finalizado em 2020
• "Dias potenciais de gravidez
perdidos (DPGP): uma medida
inovadora da idade gestacional para
avaliar intervenções e resultados de
saúde materno-infantil", apoiado pelo
CNPq e Fundação Bill e Melinda
Gates (2018-2020).

• Tornando as intervenções no parto
mais visíveis por meio dos sistemas
de informação, apoiado por
Fundação Bill e Melinda Gates
(2021- 2023).

3. Temas prioritários para uma
Agenda Estratégica de
Pesquisa em APS no SUS
direitos das mulheres e usuári@s da saúde

prevenção da violência associada à maternidade, nas esferas privada e pública
os movimentos sociais por mudanças e suas novas expressões
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