
 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO “TOTALMENTE GRÁVIDA”

APLICADO NA ESTRATÉGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS/UFPI

PROGRAMA DE PÓS

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO “TOTALMENTE GRÁVIDA”

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM NOVA BASSANO/RS

 

 

 

 

 

NICOLE TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

Água Branca - PI 

2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS/UFPI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE 

DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO “TOTALMENTE GRÁVIDA” 

NOVA BASSANO/RS 

 

 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO EM SAÚDE 



 

 

 

  
 

 

NICOLE TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO “TOTALMENTE GRÁVIDA” 

APLICADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM NOVA BASSANO/RS 

 

 
Projeto de intervenção apresenta-
do à Universidade Federal do Pi-
auí, como requisito para conclu-
são do curso de Pós-Graduação 
em nível de especialização em 
Saúde da Família e Comunidade. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Salete 
Maria da Rocha Cipriano Brito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Água Branca - PI 

2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS/UFPI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E 
COMUNIDADE 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tedesco, Nicole; Brito, Salete Maria da Rocha Cipriano. 

Projeto de Intervenção "Totalmente Grávida" aplicado à estratégia de 

Saúde da Família em Nova Bassano/RS /Nicole Tedesco. – São Luís, 

2017. 25 f.  

Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Saúde da Famí-

lia e Comunidade), Universidade Federal do Maranhão, UNA-SUS, 

2017.  

1. Atenção à saúde. 2. Assistência pré-natal. 3. Projeto de Intervenção. 

4. Gravidez.  

  



 

 

 

RESUMO 
 

O acompanhamento durante o pré-natal e puerpério é essencial para a boa qualida-

de de vida da gestante e do bebê, pois permite a diminuição das taxas de mortalida-

de materna e perinatal. Mas para que isto se concretize é importante o incentivo 

contínuo e persistente dos profissionais de saúde. Nesta linha, o presente trabalho 

utiliza metodologia de estudo bibliográfico e, paralelamente, pesquisa de campo no 

Município de Nova Bassano/RS, com o objetivo de juntar dados e elementos que 

tornem possível construir, no sistema de saúde municipal, um Projeto de Intervenção 

que identifique nós críticos e, então, se elabore um Plano de Ação, a ser desenvolvi-

do dentro de um prazo delimitado e com recursos materiais e financeiros previamen-

te liberados, onde se apliquem técnicas que resultem no estabelecimento capacita-

ção dos profissionais e incentivo às gestantes e suas famílias para que participem, 

de forma assídua e ativa de oficinas e encontros em grupos de convivência, O Plano 

foi elaborado e chegou-se à proposta de implantação do projeto “Totalmente Grávi-

da” contendo ações terapêuticas e pedagógicas de prevenção, saúde, interação, 

troca de experiências e conhecimento, com a participação das equipes de saúde, 

das gestantes e suas famílias.  

 

Palavras-chave: Atenção à saúde. Cuidado Pré-Natal. Gestantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



 

 

 

 

The follow-up during the prenatal and puerperium is essential for a good quality of life 

of the pregnant woman and the baby, as it allows the reduction of maternal and peri-

natal mortality rates. But for this to take place, it is important the continuous and per-

sistent incentive of health professionals. In this line, this article uses methodology 

whit bibliographic study and, at the same time, field research in the Mu-nicipality of 

Nova Bassano/RS, and the objective is gathering data and elements that make pos-

sible to construct, in the municipal health system care, a Intervention's Project that 

identifies critical nodes and then develops a Action’Plan, within a limited time frame 

and previously released material and financial resources, where techniques that re-

sult in the establishment of professionals and encouragement of pregnant women 

and their families are applied so that they participate, assiduously and actively in 

workshops and meetings in groups of coexistence, The Plan was elaborated and ar-

rived at the propo-sal of implantation of the project "Totally Pregnant" containing the-

rapeutic and pedagogical actions of prevention, health , interaction, exchange of ex-

periences and knowledge, with the participation of health teams, pregnant women 

and their families  

 

Keywords: Health care. Prenatal care. Intervention.s project. Pregnancy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Um plano de intervenção na área da saúde é sempre bem vindo diante das 

inúmeras dificuldades que se encontram no dia a dia dos serviços de saúde e ação 

social dos Municípios, independente do tamanho. 

O projeto desenvolvido foi criado e adaptado para aplicação na realidade do 

Município deNova Bassano, localizado na região nordeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, distante 185 km da capital gaúcha (Porto Alegre- RS) e 150 km da sede da 

região de saúde (Caxias do Sul- RS) por rodovia federal.  

 

Figura 01 - Município de Nova Bassano no Mapa do Estado RS 

 

 
Fonte - Wiki/2016 

 

Em razão da colonização italiana no século XX, absorveu-se grande 

influência da cultura, os usos e costumes daquelae País. Além disso, possui uma 
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forte economia destacada pela diversidade de produtos como a agropecuária, a 

agroindústria, o setor avícola, o comércio e em especial a indústria metalúrgica.  

A Zona Rural é extensa e alavanca a economia local principalmente com a 

produção de tomate, milho e soja por agroindústrias familiares. 

 Na Zona Urbana destacam-se as metalúrgicas, como já referido, 

quemovimentam o emprego e renda. Entretanto, se por um lado as empresas 

empregam as pessoas, por outro criam uma expectativa de demanda que não se 

realiza por completo, ou seja, existe um número significativo de pessoas que vêm de 

outras regiões mais carentes em busca de trabalho que nem sempre obtém 

sucesso.  

O resultado são famílias que permanecem na cidade utilizando a prática do 

trabalho informal, configurando uma realidade de população itinerante não 

permitindo a concretização efetiva de ações em saúde a esta parte da população. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DA SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO 

 

A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde conta com organização das 

pactuações regionais e estaduais para os serviços de média e alta complexidade e 

com vigilância em saúde. 

As autorizações de internação hospitalar (AIH)e ambulatoriais (APAC) pelo 

Sistema Único de Saúde são gerenciadas pela Secretaria que possui um serviço de 

auditoria e regulação cuja funçaõ é aorganização de contratos intermunicipais bem 

como a sistematização e a liberação das autorizações hospitalares nas demandas 

com os serviços hospitalares pactuados. O núcleo de auditoria é responsável pela 

revisão e regulamentação dos fluxos e dos encaminhamentos 

Os serviços de urgência e de emergência hospitalares são efetuadas na 

cidade que conta com um serviço nosocomial de pequeno porte que possui clínica, 

cirurgica, obstétrica e pediátrica. Quando há ocorrência de maior complexidade há o 

deslocamento do paciente para o município de referência. 

As internações hospitalares por causas sensíveis à Atenção Básica (AB) são 

uma realidade. No ano de 2016, foram 20,08% internações; um resultado satisfatório 

do ponto do vista da série histórica, que demonsta uma escala decrescente dos 

anos de 2013 No ano de 2014 foram 47 óbitos (24 homens e 23 mulheres), sendo as 

neoplasias, doenças do aparelho circulatório e do aparelho respiratório, doenças 
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endócrinas e metabólicas, doenças infecto parasitárias e transtornos mentais as 

patologias que mais acometem homens e mulheres (DGTI/SES/RS). 

O Serviço conta com duas unidades básicas de saúde (UBS) (Posto de 

Saúde Central e UBS Ricieri Zanetti). Além destes há o programa de saúde da 

família, implantado desde o ano de 2009, quando foi elaborado e implantado 

projetode colocar em funcionamento a Estratégia de Saúde da Família que, 

atualmente,abranje cem por cento da população local, havendo 03 Unidades com 

equipes completas e espaço físico apropriado para o desenvolvimento de atividades 

individuais e coletivas. 

As salas de reuniões não servem para grupos muito grandes, mas espaços 

comunitários são facilmente liberados.  

 

Figura 02 Sala De Reuniões da ESF 23 de Maio - Nova Bassano 

 
Fonte - Divulgação Município de Nova Bassano 

 

Existe ainda a colaboração da Câmara Municipal de Vereadores, que cede 

suas dependênciaspara eventos de grande porte e conta com espaço munido de 

equipamento de som, imagem e ventilação adequada para o clima instável que faz 

na região (inverno com temperaturas muito baixas).  No período do verão,  
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atividades ao ar livre podem ser planejadas, sempre com alternativas para 

ambientes abrigados. Na área rural são realizadas nos salões das comunidades.  

É possível observar que houve grande preocupação do gestor municipal e 

da equipe de planejamento da Secretaria Municipal da Saúde em equipar as 

unidades de saúde com materiais de qualidade que pudessem dar suporte para os 

atendimentos.  

As unidades contam com equipamentos clínicos como lanternas, 

oftalmoscópio, otoscópio, esfignomanometro, estetoscópio, glicosímetro, oximetro, 

detector fetal, colposcópio, negatoscópio, balança digital (adulta e pediátrica); 

equipamentos cirurgicos como: instrumental para realização de procedimentos 

ambulatoriais, autoclave, mini-incubadora (para testes de qualidade de 

esterilização); esterilizadora de água (para uso na autoclave) bem como luvas 

cirurgicas e de látex paraos atendimentos que se fizernecessário. 

Quanto aos recursos humanos na área da saúde que trabalham de forma 

direta na AB, estessão caracterizados noquadro a seguir: 

 

Quadro 01- Recursos humanos 

Profissional Quant.  Carga Horária (h) Vínculo 

Técnico de Enfermagem 05 36  Estatutário 

Agente Com. de Saúde 22 40  Emprego Público 

Enfermeira 05 40  Tercerizado 

Enfermeiro 01 20  Estatutário 

Fisioterapeuta 01 20  Estatutário 

Médico de ESF 03 40  Tercerizado 

Médico Ginecologista 01 20  Estatutário 

Médico pediatra 01 20  Estatutário 

Nutricionista 01 20  Estatutário 

Odontólogo 02 20  Estatutário 

Psicóloga 03 20  Estatutário 

Técnico de enfermagem 06 40  Tercerizado 

Fonte: Divulgação Município de Nova Bassano. 

 

O Estado fornece quantitativo suficiente de material para a realização de 

Testes Rápidos (HIV e Hepatites) utilizados por todas as unidades de saúde. O 

insumo de imunobiológicos também é mantido de forma satisfatória, ao contrário dos 

medicamentos em carácter especial e excepcional que sofrem atrasos grandes na 
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distribuição obrigando, muitas vezes,os usuários a buscarem alternativas judiciais 

para o seguir o tratamento. 

As ações em saúde acontecem na modalidade de planejamento coletivo, 

através de encontros de trabalho organizados mensalmente pela equipe, onde se 

formam grupospor áreas. Alguns funcionam nas unidades e outras atividades de 

âmbito geralcomo campanhas de vacinação, prevenção de vetores e DSTs. 

Mas o Município sente as dificuldades oriundas do aumento da população 

itinerante e de famílias que fixam residênciana cidade mas não possuem um 

emprego fixo.  

Os reflexos são vistos claramente com a problemática social, pois quem não 

encontra trabalho nas metalúrgicas ou empresas, busca atuar em casas noturnas 

onde o mercado informal gira em torno desse tipo de estabelecimento. Atualmente, 

estão em funcionamento cinco unidades operando com licença sanitária e outras do 

mesmo ramo, não cadastradas oficialmente, mas que se tem conhecimento sobre 

sua atuação na zona rural. Tal quadro colabora no aumento do número de casos de 

prostituição e drogadição.  

Todas as pessoas que trabalham nessa área precisam e recebem 

atendimento nos serviços de saúde local, tanto para si quanto para suas famílias 

que incluem gestantes, crianças e outros vulneráveis. 

São importantes situações a serem pensadas e planejadas pelos gestores e 

trabalhadores da saúde, pois o cenário demonstra claramente o comprometimento 

ampliado quando se trata da aquisição de insumos (medicamentos, material 

ambulatorial), contratação de serviços e planejamento de ações continuadas.  

Um das ações que se considera emergencial e imprescindível é a 

reorganização do atendimento às gestantes, a fim de trazê-las aos serviços 

oferecidos e orientá-las durante o período gravídico para que recebam cuidados e 

orientações necessárias. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O Município, apesar de ser considerado de pequeno porte, registrou taxa de 

mortalidade infantil em números absolutos de 02 óbitos em menores de um ano em 

2013, um óbito no ano de 2014 e nos anos de 2015 e 2016 não houve tal ocorrência. 

(SIM, 2016).  

Estas informações permitem avaliar a importância da assistência pré-natal, 

vinculação da gestante ao local de ocorrência, as boas práticas durante o parto, o 

nascimento e o acompanhamento das crianças menores de um ano. 

No período de 2013 a 2016 houve mais de 85% (oitenta e cinco por cento) de cober-

tura neste indicador, ficando acima da média do Estado do Rio Grande do Sul que, 

para o mesmo período, é superior a 70% (setenta), o que significa que o atendimen-

to a gestantes vem acontecendo de forma satisfatória no que tange a oferta de con-

sultas a gestantes (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS, 

2016) 

A partir de um diagnóstico situacional foi possível conhecer o setor de saúde 

do Município de Nova Bassano, aspectos territoriais, demográficos, socioeconômi-

cos, epidemiológicos, assistenciais e,dos problemas identificados, destacou-se a 

questão do acompanhamento das gestantes durante o pré-natal. 

Observou-se a dificuldade de atrair e manter assíduas as gestantes que fa-

zem parte da rede de atendimento municipal. Isso motivou a priorização desse pro-

blemae sua escolha pararealização de um Plano de Intervenção com propostas de-

planos de ações para intervir e melhorar a relação das equipes de saúde e as ges-

tantes e suas famílias. 

São oferecidos cursos de orientação às gestantes, com profissionais de 

todas as áreas, em horários facilitados com a entrega de brindes para motivação, 

mas a participação deixa a desejar. Ainda que seja planejando cronograma pela 

equipe da saúde da família comconvites entregues a todas gestantes das redes 

pública e privada, não há adesão e quando esta ocorre, apresenta baixos índices de 

continuidade. 

Diante destes dados justifica-se a elaboração de um projeto de intervenção 

que busque modificar tal perfil de baixa adesão, motivando a participação e 

permanência. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar um Plano de Intervenção para agregar iniciativas que aproximem a 

equipe de saúde comunitária com as gestantes do Município de modo que  perma-

neçam em contato durante e após o pré-natal recebendo orientações fundamentais 

para o bom desenvolvimento da gravidez e para a saúde de mãe e filho.  

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com a implantação do Plano de intervenção busca-se atingir os seguintes 

objetivos específicos: 

 

– Capacitar as equipes de saúde para que as Ações propostas; 

– organizar as Unidades da ESFe as UBS, a fim de cadastrar todas as 

gestantes; 

– acompanhar as mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal no que 

se refere aos aspectos físicos e emocionais; 

– proporcionar momentos de convivência através de atividades de e-

ducação em saúde; 

– favorecer a acessibilidade e participação das mulheres em grupos 

de convivência, interação e oficinas de artes e artesanato; 

– criar estratégias e ações que possibilitem mudanças positivas no a-

gir e no pensar das futuras mamães. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A saúde é um direito social de caráter fundamental e como tal irredutível e  ir-

renunciável; cabendo ao Estado buscar a sua realização efetiva,consolidando-se 

assim,o Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos dentre outros, a 

dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) em seu artigo 196 determina que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao a-

cesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-

cuperação (BRASIL, 1988) 

Para a Organização Mundial da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 1946), “é  um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. Gozar do melhor estado de 

saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser hu-

mano, em distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica 

ou social”. Interpretando tais informações, conclui-se que a saúde, como direito social 

fundamental, deve ser assegurada por políticas públicas, proteção, manutenção e 

recuperação buscando, igualmente, a redução de doenças. 

Para Dallari (1988), o direito à saúde como condição de vida e bem estar soci-

al é um direito social à medida que ultrapassa a visão da oferta dos serviços e está 

firmemente relacionado com a dignidade humana. Não se limita à medicina curativa, 

mas à condição física e mental, medicina preventiva, higiene, saneamento básico, 

infraestrutura básica, lazer, alimentação saudável e vacinas. 

A Atenção Básica compete aos Municípios, havendo vários projetos e progra-

mas implantados. As diretrizes são articuladas incorporadas pelo Programa da Saúde 

da Família (PSF), denominado atualmente como Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

O Governo Federal, através do Ministério da Saúde criou o Programa Sa-

úde da Família no ano de 1994, seguindo determinações da Constituição Federal 

e da Lei Orgânica da Saúde de 1990. 
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Com ele, implantou-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) com o objetivo de reorganizar a prática de atenção à saúde, trocando o mo-

delo assistencialista, aproximando-se do usuário, com atenção voltada para a família 

e no seu contexto, as equipes de Saúde podem ter uma compreensão maior do pro-

cesso saúde/doença e das intervenções possíveis que incluem também ações pre-

ventivas na atenção à saúde. 

As equipes de Saúde da Família mantêm um contato mais próximo com a 

população de sua área de abrangência possibilitando o vínculo mais estreito e 

com isso maior resolubilidade da AB. 

Cada ESF é composta por uma equipe de, no mínimo, um médico genera-

lista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Se for ampliada, contará com um odontólogo e seu atendente e um técnico em hi-

giene dental. (JUNQUEIRA, 2012) 

A ESF deve conectar-se com toda a rede através do esquema de referência e 

contra referência, desenvolvendo o vínculo com o usuário em todas essas interven-

ções e também ser a porta de entrada aos serviços de outros níveis de atenção. 

No contexto do fortalecimento da Atenção Básica/ESF são agregados pro-

gramas, políticas e estratégias que buscam contribuir para o aprimoramento, am-

pliação e qualificação. 

No Rio Grande do Sul, conforme pode se depreender da leitura do Plano 

Estadual de Saúde (PES), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o “modelo 

prioritário e estratégico para a qualificação do cuidado e para a melhoria do acesso 

da população gaúcha à Atenção Básica”. Segundo dados do Plano Estadual de 

Saúde (PES, 2016). 

O tema do projeto de intervenção apresentado abrange as ESFs, pois é a-

través delas e das UBSs que se pretende aplicar o Plano de Ação de acompanha-

mento às gestantes: saúde e inserção em grupos de apoio e orientação.  

É norma que a Assistência pré-natal seja garantida à gestante através da 

“Assistência ao Pré-Natal de Baixo Risco”, instituído pelo Governo Federal, sendo 

que o SISPRENATAL é o sistema de informação que permite o acompanhamento 

das gestantes inseridas no Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN),  (SISPRENATAL, 2016).  
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O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) foi estabelecido 

pela Portaria GM/MS n° 569 de 01/06/2000.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), “O principal objeti-

vo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, 

assegurando no fim da gestação o nascimento de uma criança saudável e a ga-

rantia do bem-estar materno e neonatal”. Conforme Araújo e Okasaki (2007), o 

processo inicia-se com uma consulta inicial de pré-natal que envolve os procedi-

mentos descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Modelo de Planejamento de Consulta Pré-Natal 

  Entrevista com a gestante 
Preenchimento da ficha com os dados e do cartão da gestante 
  Anamnese ou histórico social: 
 Antecedentes familiares (doenças) 
 Pessoais 
 Ginecológicos 
 Obstétricos 
 História da gestação atual 
 Análise e registro das alterações 
  Exame Físico: 
 Avaliação de peso e do estado de nutrição da gestante 
 Determinação de sinais vitais 
 Avaliação das mamas e avaliação para aleitamento materno 
 Medida de altura uterina 
 Ausculta do BCF 
 Toque vaginal (indicativo de trabalho de parto) 
  Solicitação de exames laboratoriais diversos 
 Teste de urina ou urocultura 
 Glicemia de Jejum 
 Hemograma 
 Grupo sanguíneo e fator RH 
 Toxoplasmose 
 Exames de HIV e hepatite 
 Cálculo da idade gestacional 
  Acompanhamento de ganho de peso e crescimento uterino. 
Fonte: Araújo e Okasaki (2007) 

 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é garantir saúde materna du-

rante a gestação e o parto, bem como, o nascimento de um recém-nascido sau-

dável, através de envolvimento de atividades educativas e preventivas, levando-

se em conta fatores psicossociais. “O principal indicador do prognóstico ao nas-

cimento é o acesso à assistência pré-natal. Em virtude disso, garantir assistência 
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pré-natal na Atenção Básica é fundamental” (SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SES), DEPARTAMENTO DE 

AÇÕES EM SAÚDE (DAS),  2017). 

A gestante preferencialmente ingressa no Sistema Único de Saúde (SUS) 

através da Unidade Básica de Saude (UBS). As equipes de saúde  envolvidas no 

cuidado à gestante devem realizar ações integralizadas, incluindo a  “proteção, a 

promoção da saúde, a prevenção de agravos e escuta qualificada das demandas 

das gestantes, proporcionando atendimento humanizado e estabelecimento de 

vínculo.” (SECRETARIA ESTADUAL DE  SAÚDE do ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL (SES), DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE (DAS),  2017). 

 

“ Este cuidado deve ser realizado de forma compartilhada entre todos os 

profissionais da equipe com, no mínimo, três consultas médicas (Médico de Fa-

mília e Comunidade ou Generalista), três consultas de enfermagem, uma consul-

ta odontológica, além de uma consulta de puerpério” (SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SES), DEPARTAMENTO 

DE AÇÕES EM SAÚDE (DAS),  2017). 

 

Diante destes dados e informações colhidas por pesquisa bibliográfica 

atualizada, julga-se importante a realização de um projeto de intervenção a ser 

aplicado pelo método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) que, de a-

cordo com Campos, Faria e Santos(2010), a partir de seus fundamentos e méto-

dos, propõe o desenvolvimento do planejamento comum do processo participati-

vo para a elaboração de planos de ação. 
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5. METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida é a realização de diagnóstico situacional detalhado 

junto à área de abrangência, levantando dados como número de gestantes, seus 

cadastros, mulheres não registradas oficialmente no sistema de saúde e famílias 

atendidas,para tornar possível elaborar o Plano de Intervenção. 

Esta forma de diagnóstico inicial tem como objetivo construir um mapa a 

respeito da situação-problema, organizando um Planejamento Estratégico Situacio-

nal (PES) para então propor planos de ação. 

Conforme explica Dagnino (2009) o Plano de intervenção é precedido de um 

planejamento estratégico que foca no esforço em mudar de um estado atual, con-

temporâneo para outro desejado, almejado, considerando o problema abordado, 

questões do ambiente em questão, levantamento de meios para estipulação de es-

tratégias e realizar análises internas e externas, da situação e da prospecção que se 

pretende chegar, como um mapa cognitivo a respeito de uma situação-problema, 

resumidamente falando e conceituando. 

 Parte-se de um diagnóstico da situação, após formulam-se as ações e al-

ternativas, propõem-se estratégias até a operação e a execução do plano. 

Em complementação e de forma conjunta utilizou-se do recurso darevisão 

bibliográfica buscando informações em sites oficiais no âmbito nacional, estadual e 

municipal e utilizando os descritores em Ciências de Saúde (DeCS) “Atenção à Saú-

de” e “Saúde da Família” “Assistência Pré-Natal”. 

 

 

1.  
2.  
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6. PLANO DE INTERVENÇAO “TOTALMENTE GRÁVIDA” 

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS 

 

O Plano de Intervenção é destinado à capacitação e acompanhamento das 

equipes de saúde do Município de Nova Bassano e foi elaborado utilizando-se o mé-

todo do Planejamento Estratégico Situacional. 

Para a elaboração da proposta de intervenção, considerando o problema da 

falta de participação, aderência e/ou assiduidade aos projetos de saúde por parte 

das gestantes, são apresentados os nós críticos.  

Os nós críticos que são as situações sobre a quais uma atuação exitosa 

contribuirá muito para a solução ou amenização do problema. Normalmente, para 

cada um é proposto um plano de ação, contendo informações como público, tipo de 

ações, formas de desenvolvimento o tempo e os recursos necessários. 

Como se verá a seguir e tendo em vista que já há uma pré-disposição a atu-

ar com as gestantes usuárias do serviço municipal de saúde, estes dados estarão 

inseridos todos em um único projeto chamado “Totalmente Grávida”. 

O primeiro passo foi a identificação exata da amplitude do problema através 

da realização do diagnóstico situacional, a importância da realização de ações nesta 

área, a urgência e o nível de capacidade da equipe para enfrentar o problema e a-

tingir os objetivos identificaram-se os nós críticos, no caso o indivíduo, a família e o 

trabalho da equipe de saúde. 

As equipes de saúde necessitam de capacitação para passarem todas as o-

rientações às gestantes e para acompanhá-las durante os períodos pré e pós-

gestacionais das pacientes atendidas 

As famílias precisam ser incentivadas a se inserem nas atividades propor-

cionadas, seja para incentivar, aprender e acompanhar a gestante em casa, na con-

vivência social e familiar. 

O indivíduo é a gestante, que não se sente atraída e precisa ser motivada a 

participar de grupos de convivência e informação sobre gravidez, auto cuidado du-

rante a gestação e medidas protetivas durante a puericultura. 

Verifica-se que todos se interrelacionam, pois é preciso capacitar as equi-

pes, agregar as famílias e incentivar e orientar as gestantes. 
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6.2. PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

Após definido o problema, serão elaboradas propostas de ações interventi-

vas para atacar os nós críticos que juntos compõem o projeto global que resumida-

mente consta no quadro a seguir: 

 

Quadro 3- Resumo do Plano de Ação 

 
Situação Problema 

Necessidade de capacitação dos Agentes de Saúde e de 
incentivo à família e à gestante para participarem dos proje-
tos de pré-natal. 

 
Atores 

Equipes das ESFs e UBSs 
Gestantes 
Famílias 
 

 
Metas 

Capacitação dos profissionais e atrair as gestantes para as 
ações programadas 
 

 
Plano de Ação 

 
Providenciar pedido de autorização por parte dos legislado-
res locais e conselho municipal de saúde para realização do 
projeto Totalmente Grávida e para aplicação de recursos 
necessários. 
 
Estabelecer cronograma de atividades, com público alvo, 
investimento e prazos para cada fase. 
 
Providenciar pedido de autorização por parte dos legislado-
res locais e conselho municipal de saúde para realização do 
projeto Totalmente Grávida e para aplicação de recursos 
necessários. 
 
Concluída a capacitação, organizar os grupos para a reali-
zação de encontros com as gestantes e as famílias. 
 
Firmar parcerias com outros setores da administração muni-
cipal para a formalização do trabalho educativo como assis-
tentes sociais, pedagogos, enfermeiros, médicos, oficineiros 
de artesanato, costura e artes em geral. 
 
Organizar junto a Secretaria Municipal de Saúde um local 
para que sirva de espaço de convivência entre as gestan-
tes. 
 
Possibilitar para as gestantes residentes no município mo-
mentos de convivência com a utilização de práticas que 
possam minimizar dúvidas próprias deste período. 
 
Oportunizar práticas que estimulem o auto cuidado durante 
a gestação e o ensinamento de medidas protetivas durante 
a puericultura.  
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Aplicar práticas de artesania associada a conversas infor-
mais com técnicos da saúde abordando assuntos apropria-
dos para o período gravídico.   
 
Entrega de uma carteira de acompanhamento da gestante 
nos encontros, informações médicas e dicas para as futuras 
mamães. 12 
 

 
Período 

 
Capacitação 30 dias 
Oficinas - 30 dias para cada modalidade (previsão mínima) 
Intervenção com gestantes e familiares:Prazo indefinido, 
dependendo do período gestacional e puerpério. 
 

 
Recursos  

 
Recursos financeiros para 
 
-aquisição dos materiais e pagamento de honorários. 
-contratação de oficineiros e profissionais para palestras e 
orientações. 
- aquisição de Kits maternidadea serem entregues às ges-
tantes assíduas 
 
Recursos diversos 
 
 - computador, material d expediente, gêneros alimentícios 
para lanches, disponibilização de veículos quando necessá-
rio. 
 

 
Avaliação 

 
Quinzenal 

  Fonte - Autora 

 

6.3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a elaboração do plano de ação resultado do plano de intervenção inici-

al, espera-se o engajamento das gestantes e familiares nas propostas do projeto, 

mantendo assiduidade e participação ativa. 

A técnica de convivência permitirá queassuntos importantes sobre oo 

período gravídico-puerperal, a maternidade e a pediatria possam ser dialogados de 

                                                           
1
 Esta carteira pode ser específica ou pode ser utilizado o modelo padrão oficial fornecido pelo MS e acrescen-

tado cartão das datas locais e horários dos encontros e oficinas. 
2
 O modelo de Caderneta da gestante está disponível no site 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/01/Caderneta-Gest-Internet.pdf 
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forma simples e informal aliado à troca de experiência e a aplicação de técnicas de 

artes e artesanato. 

A dificuldade inicial da falta de assiduidade ou adesão aps grupos pode ser 

modificada com a aplicação das técnicas, tornando-se um envolvimento promissor e 

válido para as mães, as famílias e os bebês. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho das equipes de saúde é fundamental para se atingir bons resulta-

dos na elaboração, aplicação e desenvolvimento de projetos e planos a serem apli-

cados à população da área de abrangência. 

Para isso as Agentes de Saúde e profissionais das unidades devem receber 

capacitação direcionada no sentido de conhecerem a sua clientela sua realida-

de,características epidemiológicas e sociais.  

Uma vez capacitadas elas tornam-se peças fundamentais no desenvolvi-

mento de qualquer projeto. 

Quanto à aplicação de ações direcionadas diretamente às gestantes, ficou 

evidenciado que são fundamentais para possibilitar uma saúde de qualidade para 

mãe e filho. 

 

. 
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