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RESUMO
O acesso e a realização do pré-natal, de qualidade e em tempo hábil, representa papel
fundamental em termos de prevenção e detecção precoce de patologias, tanto
maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo
os riscos da gestante. Durante a gestação podem-se desenvolver inúmeras
comorbilidades seja por levar o organismo ao limite das condições fisiológicas, seja
por condições pré - existentes, como a hipertensão arterial crônica ou condições
associadas a esta período, como pré-aclampsia e eclampsia. Para evitar tais
comorbilidades devemos realizar medidas de prevenção e promoção da saúde a
traves da educação sexual e reprodutiva e planejamento familiar. Além de orientar aos
futuros pais quanto ao planejamento da gestação, devemos realizar exames
pertinentes buscando condições a serem tratadas previamente, e dar início a toma de
ácido fólico para a boa formação neurológica da criança. Em alguns casos mesmo
realizando medidas preventivas e planejamento adequado ocorre eventos de saúde
aos quais se fazem necessária atenção multidisciplinar da gestante e família, e
quando oportuno e necessário, a realização de atenção domiciliaria da gestante,
neonato ou puérpera. Com o objetivo de detectar precocemente a gestação e buscar
as causas do inicio tardio do pré - natal, tendo como finalidade a reestruturação do
serviço em equipe do ESF José da Luz, visando a captação, adesão e seguimento
oportuno das gestantes, prevenção e tratamento das enfermidades gestacionais e
consequente redução da morbimortalidade materno-infantil desenvolve-se o projeto
de intervenção e demais temas relacionados no transcorrer deste.
Descritores: Atenção Primária, Pré-natal, Prevenção em Saúde, Saúde sexual,
Saúde da Família.
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1. INTRODUÇÃO
Meu nome é Paloma Veiga de Camargo, tenho 33 anos e sou natural de Giruá
– RS, onde cresci e completei mês estudos com segundo grau completo.
Posteriormente tentei ingresso a uma universidade publica brasileira, e ao não ser
possível mudo-me à Republica Argentina onde me graduei ha três anos, mais
precisamente no dia 14 de julho de 2014, como médica clínica geral na Universidade
de Ciências da Saúde – Fundação H. A. Barceló, localizada na cidade de Santo Tomé
– Corrientes. Esta universidade tem por excelência a formação de médicos capazes
de exercer a medicina com humanidade que requer o cuidado e a promoção da saúde,
identificando ao indivíduo como ser bio-psico-social, tal qual define a Declaração de
Alma Ata.
Ao regressar ao país ingresso ao Programa Mais Médicos como médica
intercambista, sendo designada a cidade de Itaqui/RS. Este município localiza- se no
extremo oeste do Rio Grande do Sul, fazendo fronteira com a República Argentina
(Província de Misiones), contendo uma população de 39.049 (IBGE 2016) habitantes.
A base econômica da cidade é a agricultura (rizicultura, suinocultura), grandes
empresas agrícolas (CAMERA, JOSAPAR, YARGO), e comércio. Quanto ao sistema
de saúde, contamos com o Hospital Filantrópico São Patrício, de média complexidade,
além de quatro ESF’s e seis Postos de Saúde.
Durante um ano e oito meses desenvolvi minhas atividades como médica da
saúde da família no ESF José da Luz neste mesmo município. O bairro está composto
por aproximadamente 4.875 indivíduos, entre zona urbana e rural, a maioria de muito
baixa renda. Algumas casas ainda não possuem acesso a agua encanada, sistema
de esgoto ou energia elétrica, e a maioria das ruas ainda não possuem calçamento ou
asfalto. Contamos com uma unidade de saúde – ESF José da Luz, além de contar
com o Hospital São Patrício dentro do bairro, juntamente com a Clínica Real São
Patrício e o CAPS – Mentes Brilhantes.
A rede de apoio está composta por varias instituições: uma Creche e Berçário
adjunta ao ESF, Escola Municipal de Ensino Fundamental – José Gonçalves da Luz,
Grêmio Benjamin Constant (pertencente ao exercito e utilizado como centro
comunitário), Pastoral da criança (realiza pesagem das crianças e distribuição de
multimistura), APEI (Associação dos Professores e Educadores de Itaqui), AABB

Comunidade (Projeto social de inclusão), CDAAC (Associação cultural de dança, arte,
e aprendizagem – Chamameceros), Clubinho da COHAB (projeto social e escola de
samba), ASSEMI (Associação dos servidores municipais de Itaqui – esportes), 14
Igrejas (dentre estas: Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, Testemunhas de
Jeová e Evangélicas várias), um Centro Espírita e um Centro de Candomblé. Na
unidade de saúde contamos com uma equipe de saúde composta médico, enfermeiro,
técnico de enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde, odontologista e auxiliar
de saúde bucal. As patologias mais recorrentes são a hipertensão arterial, Diabetes
Mellitus II, Infecções de Via Aérea Alta e Baixa, e Transtornos do Humor.
Entretanto, durante este período de atuação chamou-me a atenção a elevada
taxa de fecundidade, na maioria dos casos mulheres jovens de baixas instrução e
renda, e o consequente inicio tardio do pré-natal, muitas vezes ocorrendo
complicações peri-parto e pós-parto devido ao acompanhamento insuficiente das
gestantes. Na maioria dos casos não havia planejamento familiar, eram gestações de
diagnóstico e acompanhamento tardio, não havia acolhimento no ESF e o
acompanhamento médico era deficiente devido a falta de orientação, número
inadequado de consultas e falta de abertura por parte do médico para esclarecimento
de duvidas quanto à gestação e cuidados com o recém - nascido. Com base nessas
observações desenvolvi o Projeto de Intervenção “Inicio tardio do Pre-Natal”.
O inicio do pré-natal tardio é um problema de saúde publica. Considerando a
importância de se realizar um pré- natal oportuno e de qualidade, visando à redução
da morbimortalidade materno-infantil local, desenvolve-se este projeto a fim de
capacitar a equipe de saúde do ESF e alcançar os objetivos almejados.

2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO
Hipertensão Arterial na Gestação
10/01/2017: A paciente D.S., 32 anos vem a consulta com os dados da triagem:
•

PA 160/100 mmhg

•

PESO 102 kg

•

Altura 156 cm
A paciente refere ser hipertensa crônica, fazendo uso de enalapril (20mg/12

horas) e HCTZ (25mg/24 horas), além de apresentar amenorreia de 3 meses de
evolução, não sabe precisar DUM, não faz uso de ACO, refere fazer uso do
método da tabelinha. Solicito exame de beta-HCG imediatamente.
11/01/2017: A paciente apresenta exame de beta – HCG o qual indica
compatibilidade com gravidez, e refere pequeno sangramento que mancha roupa
íntima. Substituo enalapril e hidroclorotiazida por metildopa (250mg/12 horas) e
solicito repouso e controle pressórico diário, além disso, solicito exames do
primeiro trimestre de gestação (hemograma, glicemia, TSH, EQU, chagas,
toxoplasmose, VDRL, HBV, HVC, HIV) e USG obstétrica, e a encaminho ao
nutricionista. Em nossa cidade não possuímos referencia a ALTO RISCO,
devendo o medico da saúde da família fazer-se cargo destes casos.
13/01/2017: Em reunião de equipe comento com enfermeira e
coordenadora da unidade o caso da paciente. Enfermeira preocupa-se e alerta
ACS correspondente. ACS S.M.G. comenta sobre a família: Contexto Familiar:
família desagregada e problemática, mãe (dona de casa, obesa, hipertensa,
vitima de violência doméstica) e pai (desempregado, etilista crônico, usuário de
drogas), três filhos (7,5 e 3 anos respectivamente), possuem casa própria de
madeira com três cômodos com luz e agua encanada, não possuem acesso ao
sistema de esgoto. Como única fonte de renda fixa recebem do governo federal
Bolsa Família, complementado com alguns serviços autônomos realizados por
patriarca.

GENOGRAMA:

Solicito referenciamento do caso à assistência social.
Nesta mesma reunião se decide a realização de rifa com o sorteio de uma cesta
básica, cuja arrecadação fora doada a família da gestante em questão para custeio de
fraldas, além disso, realiza-se campanha de arrecadação de roupas e utensílios em
beneficio dos mesmos.
17/01/2017: paciente retorna, apresentando PA 200/100 e cefaleia, peso 103
kg, refere ter realizado apenas a USG, estando seus exames marcados para o
seguinte mês. Em USG – paciente apresenta gravidez em curso, gemelar, IG de 30
semanas, sendo: fetos-I (longitudinal, cefálico, dorso esquerdo) e feto II (longitudinal,
podálico, dorso direito), não apresentando nenhuma alteração anatômica fetal ou
placentária, LA adequado, BCF 130bpm, não se confirmam genitálias.
Inicio pré-natal tardio. Questiono quanto à correta toma da medicação e
paciente refere não estar tomando adequadamente a medicação devida a excessiva
sonolência. Oriento a paciente quanto ao risco de pré - eclampsia e eclampsia e
solicito toma correta da medicação além do novo controle pressórico. Solicito retorno
em uma semana. Neste mesmo momento solicito com urgência: hemograma,
contagem de plaquetas, TOG, TGP, LDH, bilirrubinas totais e frações, gama-GT, EQU
com proteinúria. Realizo Manobras de Leopold (dificultosa devida a obesidade da
paciente), meço altura uterina e realizo a ausculta de ambos BCF com sonar:
• Feto I: longitudinal, cefálico, dorso esquerdo, BCF 132bpm.
• Feto II: longitudinal, podálico, dorso direito, BCF 130bpm.

Solicito retorno assim que realizar exames.
24/01/2017: Paciente realiza retorno agora com 31 semanas de gestação,
refere estar tomando a medicação de forma adequada, porém ainda apresenta
cefaleia e PA alterada (180/100). Refere sentir-se cansada ao movimentar-se e sentir
a movimentação de ambos fetos principalmente a noite apresentando dificuldade para
dormir. Apresenta exames solicitados, apresentando como principal dado positivo uma
proteinúria de 25mg/dl. Aumento a dose de metildopa (250mg de 8 em 8 horas) além
de agregar nifedipino (10mg a cada 24 horas).
Ao realizar palpação por Manobras de Leopold constato ausência de
movimentos fetais, e ao realizar ausculta de batimentos cardio fetais constato
ausência. Neste momento chamo a enfermeira ao consultório e solicito outro sonar,
não obtendo sucesso na nova tentativa. Solicito remoção imediata ao Hospital São
Patrício para realização de Cardiotoco e USG de urgência.
25/01/2017: As 32 semanas de gestação, a paciente retorna com laudo de
cardiotoco o qual indica vitalidade fetal (presença de movimentos fetais e batimentos
cardio fetais). Refere ter passado o dia anterior no hospital em observação e não ter
apresentado contrações uterinas, perdas líquidas ou alteração do exame fetal.
Examino novamente a paciente realizando medição de PA (130/60), manobras
de Leopold, medição de altura uterina, e solicito retorno na próxima semana.
(31/01/2017): Paciente não comparece a consulta no horário marcado da
manhã. Solicito a presença da agente de saúde correspondente ao consultório e
oriento busca ativa da paciente. No período da tarde a ACS retorna e refere que
paciente não se apresentou a consulta porque acreditava não ser necessário.
Pré - natal de alto risco e tardio, paciente negligente.
Solicito a través de ACS que paciente se faça presente em consulta no dia
seguinte.
01/02/2017: Paciente novamente não comparece a consulta.
07/01/2017: Na semana subsequente paciente retorna, cursando 34 semanas
de gestação, e refere que fazem mais de 24 horas que não sente nenhum movimento
fetal. Nega dores em baixo ventre, perda de líquidos, sangramentos ou corrimento
vaginal. Examino paciente e não localizo batimentos cardio fetais. Solicito remoção ao
hospital urgente para realização de nova cardiotoco e USG de urgência. Paciente foi
examinada por medica obstetra encarregado de partos e cesárias do SUS em nossa

cidade, a qual planeja cesárea em 2 (duas) semanas, a fim de completar 36 semanas
visto que não possuímos UTI Neonatal no hospital da cidade, e a cidade mais próxima
com UTI Neonatal dista 500km. Foi prescrito a paciente 2 (duas) doses injetáveis de
corticoide (Betametasona: 12mg IM -6mg de fosfato e 6 de acetato; duas doses – uma
dose a cada 24horas).
No dia 14/01/2017 a paciente retorna, encontra-se em bom estado geral, refere
cansaço e maior dificuldade para dormir necessitando 2 (dois) travesseiros. Apresenta
PA controlada e aumento de peso (109 kg) com Godett (++) até os joelhos. Apresenta
movimentos fetais ativos e BCF 130bpm.
17/01/2017: Na semana seguinte o serviço de obstetrícia do Hospital São
Patrício informa a obtenção de produtos vitais, pesando 3,900gr e 2,900gr
respectivamente, sendo que o bebe 1 apresentou dificuldade respiratória transitória.
Mae e crianças passam bem.
HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GESTAÇÃO:
A hipertensão arterial (HA) é uma doença considerada problema de saúde
pública pelo seu elevado custo médico social. A prevalência varia conforme a faixa
etária, sexo, raça, obesidade e presença de patologias associadas, como diabetes e
doença renal. Nas mulheres em idade procriativa a prevalência vai de 0,6 a 2,0%, na
faixa etária de 18 a 29 anos, e de 4,6 a 22,3%, na faixa etária de 30 a 39 anos.
Diferente dos países desenvolvidos, a HA na gestação permanece a primeira causa
de morte materna direta no Brasil (37%), sendo a proporção maior nas regiões Norte
e Nordeste em relação ao Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Considera-se hipertensão na gravidez quando o nível da pressão arterial for
maior ou igual a 140/90 mmHg, sendo a pressão diastólica identificada na fase V de
Korotkoff. Duas formas de hipertensão podem complicar a gravidez: hipertensão
preexistente

(crônica)

e

hipertensão

induzida

pela

gravidez

(pré-

eclâmpsia/eclâmpsia), podendo ocorrer isoladamente ou de forma associada.
A classificação das doenças hipertensivas na gestação mais aceita em nosso
meio é a adotada pelo Grupo de Estudo da Hipertensão Arterial na Gravidez do
Programa Nacional de Hipertensão Arterial (EUA) e pela Federação Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO (BR). Além de utilizada como uma base de
acesso à grávida hipertensa, também guia o planejamento de seus cuidados.

1) Hipertensão crônica (HC).
2) Pré-eclâmpsia (PE)/Eclâmpsia (E).
3) Pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica.
4) Hipertensão gestacional (HG).
Hipertensão arterial crônica
Corresponde a hipertensão de qualquer etiologia, presente antes da gravidez
ou diagnosticada até a vigésima semana da gestação. As mulheres com pressão
arterial superior a 159/99 mmHg devem receber tratamento medicamentoso.
Gestantes com pressão arterial inferior a 159/99 mmHg e/ou portadoras de diabetes
mellitus, obesidade, gravidez gemelar, nulíparas, idade superior a 40 anos e
antecedentes pessoais ou familiares de pré-eclâmpsia merecem avaliação periódica
em razão da possibilidade de rápida elevação da pressão ou surgimento de
proteinúria e podem receber tratamento medicamentoso com valores mais baixos,
entre 120/80 e 159/99 mmHg, visando à proteção materno-fetal.
Diagnóstico - O diagnóstico de hipertensão é baseado na medida adequada da
PA > 140/90mmhg, definida arbitrariamente. O Grupo de Estudos de Hipertensão na
Gravidez recomenda considerar a fase V de Korotkoff (desaparecimento dos sons)
para diagnóstico da PA diastólica. No entanto, na mulher grávida, devido à
vasodilatação sistêmica fisiológica, muitas vezes a PA diastólica pode chegar a zero.
Classificação - É classificada em hipertensão essencial ou primária (na maioria
das vezes), ou em secundaria (em 10% dos casos), considerando a etiologia e, de
acordo com os níveis tensionais, em leve e grave (PA > 160/110 mmHg). Tal
classificação é importante pois vai identificar a paciente de maior ou menor risco
durante a gestação, além de orientar na conduta.
A paciente pode ser classificada como de baixo risco no início da gestação e
evoluir para alto risco se apresentar PE sobreposta ou hipertensão descontrolada. A
duração da hipertensão > 4 anos e a história prévia de PE aumentam o risco de PE
sobreposta, e a presença de insuficiência renal ou disfunção ventricular aumentam o
risco de complicações clínicas graves, com piora do prognóstico materno e fetal. A PE

sobreposta deve ser suspeitada quando a paciente sem proteinúria antes das 20
semanas de idade gestacional (IG) passa a apresentar proteinúria > 0,3 g/24h, ou
aquela com proteinúria patológica prévia que após as 20 semanas apresenta aumento
importante da PA (mesmo que previamente controlada com medicações), associada
a sintomas tipo cefaleia, visão borrada, dor epigástrica e/ou alterações laboratoriais,
como aumento de enzimas hepáticas e trombocitopenia.
As complicações perinatais são maiores em pacientes com hipertensão crônica
do que na população obstétrica em geral (a mortalidade perinatal aumenta em 3-4
vezes) e são agravadas com o desenvolvimento de PE sobreposta. Exames
complementares maternos recomendados antes da gestação
1) Exames laboratoriais: EQU, urocultura, proteinúria de 24 horas, hemograma
completo, função renal com eletrólitos e teste de tolerância à glicose.
2) ECG e ecocardiograma: (HC de HSC- verificar hipertrofia ventricular esquerda
e função sistodiastólica ventricular).
3) Investigação de hipertensão secundária: feocromocitoma, hiperaldosteronismo
primário ou estenose de artéria renal. (exames bioquímicos, tomografia
computadorizada ou ressonância nuclear magnética).
Avaliação laboratorial após a metade da gestação (20 semanas)
1) Hematócrito e hemoglobina: hemoconcentração sinaliza para o diagnóstico de

PE sobreposta (Hto > 36%), além de ser um indicador de gravidade. Valores
diminuídos podem significar hemólise associada;
2) Plaquetas: Trombocitopenia sugere PE grave; 3)Proteinúria de 24 horas:

proteinúria sugere PE sobreposta;
4) Ácido úrico: se aumentado, sugere PE sobreposta (> 4,5 mg/dl);
5) Creatinina sérica: se aumentada, e principalmente se associada à oligúria,

sugere PE grave;
6) Transaminases: Aumentadas sugerem comprometimento hepático da PE;

7)Desidrogenase lática: Aumenta na presença de hemólise associada à PE;
8)Provas da coagulação: Alteram quando ocorre coagulopatia de consumo.

Avaliação do desenvolvimento e bem-estar fetal
1) Ultrassonografia: avaliar a biometria e o crescimento fetal em IG entre 16 e 20

semanas e repetida entre 28 e 32 semanas, assim como após cada 3-4
semanas até o termo. Quando é diagnosticada PE sobreposta, aumenta em
30% o risco de insuficiência placentária e consequente crescimento intrauterino
restrito (CIUR), que é geralmente assimétrico. Avaliar a redução do líquido
amniótico.
2) Dopplervelocimetria: avalia a circulação uteroplacentária por meio da análise

das curvas ao Doppler de artérias uterinas e cerebrais no segundo trimestre.
Indicado nos casos de risco muito elevado para esta complicação e que
poderiam se beneficiar de medidas terapêuticas preventivas.
3) Cardiotocografia - Monitoriza a frequência cardíaca fetal e as contrações

uterinas, pode evidenciar hipóxia e acidose fetal. Os resultados são mais
fidedignos quando o exame é realizado a partir da 32ª semana de IG, e com
frequência até diária nos casos mais graves.
4) Perfil biofísico fetal - Baseado em 4 parâmetros de bem estar fetal (movimento,

tônus, respiração e líquido amniótico), complementa a cardiotocografia e auxilia
na decisão do melhor momento do parto.
Objetivos do Tratamento: o objetivo do tratamento é manter a PAS entre 140150 mmHg e a PAD entre 90-100 mmHg. Entretanto, aquelas pacientes que
apresentam lesão de órgão-alvo (insuficiência renal, diabetes com comprometimento
vascular, disfunção ventricular esquerda) e níveis pressóricos nem tão elevados,
podem ter um agravamento dos órgãos afetados durante a gestação. Devem ser
orientadas antes da concepção sobre a possibilidade de que haja insuficiência
cardíaca, piora da função renal (necessitando de diálise) e até evolução para óbito
durante a gestação.
Nessas pacientes, o controle pressórico deve ser mais rigoroso, sendo
recomendada manutenção da PAS em 140 mmHg e da PAD em 90 mmHg. Na maioria
das vezes, necessitam de acompanhamento multidisciplinar, além de unidades
especializadas e atendimento terciário por ocasião do parto. Drogas antihipertensivas: Pacientes sob anti-hipertensivos podem ter a medicação reduzida ou
suspensa em virtude da hipotensão. A alfametildopa é a droga preferida por ser a mais

bem estudada e não haver evidência de efeitos deletérios para o feto. Opções aditivas
ou alternativas incluem betabloqueadores, que podem estar associados a crescimento
fetal restrito, outros bloqueadores adrenérgicos, bloqueadores de canais de cálcio e
diuréticos. Os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor AT1 são contraindicados durante a gravidez.
Orientações:
1) Pacientes com HA leve e sem comprometimento de órgão alvo geralmente não
necessitam de medicação anti-hipertensiva na primeira metade da gestação
(IC).
2) O uso de anti-hipertensivos está recomendado quando a PAS estiver > 150
mmHg e a PAD em 90-100 mmHg.
3) A escolha do anti-hipertensivo é individualizada.
4) São contraindicados para uso em qualquer período da gestação os inibidores
da ECA e os antagonistas dos receptores da angiotensina.
5) Pacientes com HA e comprometimento de órgão-alvo necessitam de controle
mais rigoroso da PA (mantendo em 140/90 mmHg) e apresentam maior risco
de complicações maternas e fetais.
6) Como é alta a incidência de PE sobreposta (25%-50%), as pacientes devem
ser adequadamente monitoradas a partir das 20 semanas de IG para a
detecção precoce desta complicação (IB).
7) Ainda não existe um marcador validado que seja específico e preditivo de PE.
8) Hipertensas crônicas não têm redução de PE sobreposta com o uso de aspirina
em baixas doses.

3. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS: PRÉ - NATAL
ESF JOSÉ DA LUZ – ITAQUI/RS
Ao longo de um ano e oito meses atuei no município de Itaqui/RS no ESF José
da Luz, onde pude observar altas taxas de início tardio do pré-natal e de natalidade
entre adolescentes. Logo ao iniciar as atividades nesse local apenas atendia a
demanda espontânea, não realizando ainda naquele momento as práticas de saúde
da família por falta de estrutura geral.
Em alguns meses de trabalho, já com a equipe completa, passamos a
desenvolver os ideais preconizados pelo SUS para o ESF. Começamos
desenvolvendo uma agenda direcionada aos atendimentos de maior relevância tais
como: pré-natal, atenção ao diabético e hipertenso, puericultura, visitas domiciliares e
cuidados em geriatria, além da demanda espontânea, tentando assim garantir o
acesso da população.
Conforme já citado no projeto de intervenção, a princípio foi bastante dificultoso
o trabalho devido à falta de informação e aceitação da população, que por
desconhecer a estratégia em saúde da família a rechaçavam. A população subscrita
estava acostumada a consultas rápidas, focadas na doença e no tratamento
farmacológico resolutivo, e ao se instituir consultas mais demoradas, focadas no
paciente e na prevenção e promoção da saúde, houve certa resistência.
Na questão do pré-natal, as informações eram nulas por parte das gestantes
não haviam indicadores e não havia nenhuma aderência por parte das
pacientes/parceiros, nas consultas preconizadas para um bom acompanhamento do
desenvolvimento gestacional.
Ao período de permanência na unidade houve um aumento significativo em
90% na cobertura de consultas semanais e acolhimento destas gestantes. Ao
discutirmos sobre a realização de um adequado pré-natal, devemos também discutir
os fatores os quais influenciarão nesta gestação e na obtenção de produto sadio. Para
tanto necessitamos abordar outros temas tais quais: saúde sexual e reprodutiva,
anticoncepção e procriação responsável, cuidados pré – concepcionais e finalmente
atenção ao pré-natal. O direito a saúde sexual e reprodutiva surgiu a partir da
Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano de 1948, apoiada pela ONU e
comunidade internacional. Esta declaração estabeleceu mecanismos de controle para
garantir condições básicas á vida digna, os Direitos Humanos, e dentre eles o direito

à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, os direitos sexuais e
os direitos reprodutivos. (Caderno de Atenção Básica nº32, pg 11). Nos anos de 1950
e 1960, surge e dissemina-se o uso de anticoncepcionais, permitindo o direito de
escolha e decisão das mulheres relacionada à sexualidade e reprodução. Nas
décadas seguintes houve reafirmação dos direitos sexuais e reprodutivos com
igualdade de gênero.
Nos anos 1990 na Conferência sobre População e Desenvolvimento que
ocorreu no Cairo/Egito reafirmaram-se estes direitos:
Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal
e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o
espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios
de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual
e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução,
livre de discriminação, coerção ou violência (NACIONES UNIDAS, 1995).

Em 2006, o Serviço Internacional de Direitos Humanos realizaram um projeto
com o objetivo de desenvolver um conjunto de princípios jurídicos sobre a aplicação
da legislação internacional às violações de Direitos Humanos com base na orientação
sexual e identidade de gênero. Esses princípios ficaram conhecidos como Princípios
de Yogyakarta (PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007).
Em nosso país a politica pública em relação aos direitos sexuais e
reprodutivos firmou-se em 1984 com a implantação do Programa de
Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM/MS/1984), centralizando na
integralidade e na equidade das ações, enfatizando a atenção da mulher em
todas as fases do seu ciclo vital. Em alguns anos o planejamento familiar se
tornaria direito de fato através da Constituição Federal de 1988: “... o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito...”.

A partir de então o governo passou a realizar programas e ações de saúde com
o intuito de reduzir a morbimortalidade materno-infantil por causas preveníveis e
evitáveis. Para tanto desenvolveu através da PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO
DE 2011 a Rede Cegonha. Este programa tem por excelência melhorar a atenção
básica e obstétrica, ampliar a oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis e

irreversíveis, programar atividades educativas em saúde sexual e reprodutiva,
capacitar os profissionais da Atenção Básica, e implementar redes integradas para
atenção à saúde materna e infantil. Sabemos que a adolescência (jovens de 10 a 24
anos segundo a OMS), é um momento de diversas transformações corporais e
também o período do desenvolvimento humano no qual a maioria dos jovens inicia a
vida sexual.
A estes jovens também devemos estar atentos pois nos últimos anos houve um
crescimento do número de diagnósticos de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) e AIDS entre adolescentes, como mostra o Boletim Epidemiológico de AIDS
publicado pelo Ministério da Saúde, onde foram registrados 362.364 casos de AIDS
no Brasil, sendo 4.331 (1,2%) entre adolescentes na faixa etária de 13 aos 19 anos.
Na maioria dos casos as DST’s disseminam-se por meio das primeiras experiências
sexuais, atingindo jovens desinformados, psicologicamente despreparados ou
precocemente iniciados na vida sexual. (www.aids.gov.br; 2013)
Também em recente estudo realizado em duas escolas do Rio de Janeiro,
observou-se pobre informação entre os adolescentes a respeito de anticoncepção e
prevenção de DST’s: “Em um estudo quantitativo, realizado com 492 adolescentes de
duas escolas do Rio de Janeiro observou-se que quanto à prevenção, 94,5%
relataram conhecer o preservativo como método eficaz, porém 10,8% consideraram
que a pílula anticoncepcional também previne as DST/AIDS, e 16,9% dos
adolescentes indicaram que manter relações sexuais apenas com o namorado
também se constitui como um método eficaz de prevenção. Com relação às práticas
de prevenção, foram analisados apenas os adolescentes com vida sexual ativa (492);
destes, 11% nunca usam preservativos nas relações sexuais, 32,7% usam
eventualmente,

e

53,3%

usam

em

todas

as

relações

sexuais”.

(http://dx.doi.org/10.1590/S1414- 81452009000400020).
Este estudo demonstra claramente a necessidade de se realizar atividades em
prol da promoção e prevenção da saúde sexual e reprodutiva entre o publico jovem,
demonstrando ainda grande falha no sistema de saúde brasileiro.
Embora os métodos mais conhecidos sejam o anticoncepcional oral,
preservativo masculino, esterilização feminina, DIU e abstinência periódica, a
contracepção se restringe geralmente ao uso do anticoncepcional oral e da
esterilização feminina. Para Monteiro, esse panorama evidencia a precariedade da

atenção à mulher, que adota procedimentos irreversíveis ante o estreito leque de
opções e acesso restrito à informação, especialmente para aquelas que dependem
do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, a diversidade de métodos
contraceptivos contrasta com a dificuldade no acesso e limitada informação sobre a
ampla variedade de métodos anticoncepcionais existentes. (Paniz VMV et
al.1748Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(6):1747-1760, nov-dez, 2005).
Atualmente do total das gestações diagnosticadas, pelo menos metade não é
planejada, embora desejada, e sabendo que o não planejamento se deve à falta de
orientação e/ou de oportunidades para a aquisição de um método anticoncepcional,
nos damos conta do total descompasso entre o que é proposto pelo programa de
planejamento familiar e aquilo que é efetivamente implementado.
Sabendo que o planejamento familiar no Brasil foi instituído a través da Lei nº
9.263/96 - art. 2º, em que afirma que: “o planejamento familiar é entendido como o
conjunto de ações de regulação da fecundidade, de forma que garanta direitos iguais
de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo
casal”. (Constituição Federal/1988). Esta lei vem reforçar e garantir o acesso à saúde
sexual a reprodutiva, e permitir redução da morbimortalidade materno-infantil.
A fim de garantir uma gestação tranquila e adequado pré- natal devemos
propor as mulheres a avaliação pré – concepcional para realizar uma exaustiva
anamnese e exame físico, com exame ginecológico, além de exames laboratoriais
que permitirão avaliar o risco obstétrico.
Anamnese:
• Antecedentes pessoais: diabete, hipertensão arterial, cardiopatias,
distúrbios da tireoide, uso de tabaco, álcool ou drogas ilícitas, etc.;
• Antecedentes

familiares:

diabete,

hipertensão

arterial,

doenças

hereditárias, pré-eclâmpsia, etc.;
• Antecedentes ginecológicos: DST’s;
• Antecedentes obstétricos: número de gestações, número de partos naturais
ou cesáreas, abortos, intervalo entre gestações, peso dos RN’s, complicações em
gestações anteriores, malformações congênitas, etc.;

Exame físico geral:

• Inspeção geral: estado geral, facie, atitude, etc.;
• Sinais vitais: temperatura, pulso, pressão arterial, FC e FR;
• Dados antropométricos: peso, estatura, IMC, circunferência abdominal;
• Exame direcionado a órgãos e sistemas: pele e mucosas; cabeça; pescoço;
tórax; mamas; precordio; abdômen; membros superiores e inferiores, e exame
neurológico.
Exame ginecológico e obstétrico:

•

Inspeção mamaria;

•

Inspeção da genitália externa;

•

Inspeção de genitália interna e especuloscopia: inspeção do colo uterino,
coleta do Papanicolaou, toque bimanual e toque retal;
Realização de pedido de exames de rotina tais como: hemograma, sorologias

(sífilis, HIV, HBV, HCV), urina tipo um, glicemia de jejum.
Imunizações:
•

Rubéola: completar ou iniciar esquema e aguardar três meses para engravidar
pelo risco de teratogeinicidade;

•

Hepatite B: completar ou iniciar esquema e aguardar três meses para
engravidar;
Orientações gerais:

•

Orientação nutricional – referenciar ao nutricionista do NASF.

•

Orientações sobre os riscos do tabagismo e do uso rotineiro de bebidas
alcoólicas e outras drogas;

•

Orientações quanto ao uso de medicamentos;

•

Avaliação das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos

casos de exposição a tóxicos ambientais;
•

Administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional, para a
prevenção de anormalidades congênitas do tubo neural, especialmente nas
mulheres com antecedentes desse tipo de malformações (5mg, VO/dia,
durante 60 a 90 dias antes da concepção);

•

Orientação para registro sistemático das datas das menstruações e estímulo
para que o intervalo entre as gestações seja de, no mínimo, 2 (dois) anos;
É importante, também, a avaliação pré-concepcional dos parceiros sexuais,

oferecendo a testagem para sífilis, hepatite B e HIV/Aids. Assim que a futura mãe
detectar atraso menstrual, esta deve dirigir-se a sua unidade de saúde a fim de realizar
o teste rápido de gravidez e consequente beta – HCG confirmatório, e
consequentemente dar inicio ao pré-natal. O objetivo do acompanhamento pré-natal
é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido
saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos
psicossociais e as atividades educativas e preventivas.
É importante destacar que no Brasil, estudos referem que ainda hoje com o
acesso mais fácil, aproximadamente 75% das grávidas iniciam o pré – natal
tardiamente, após o primeiro trimestre de gestação. (Urgências e Emergências
Maternas, Brasília, MS, 2011). Tardio ou não, devemos acolher aos futuros pais a fim
de estreitar relação entre médico-paciente, aumentando a confiança e permitindo
assiduidade das consultas até o termo.
“O acolhimento da gestante na atenção básica implica a responsabilização
pela integralidade do cuidado a partir da recepção da usuária com escuta
qualificada e a partir do favorecimento do vínculo e da avaliação de
vulnerabilidades de acordo com o seu contexto social, entre outros cuidados.”
(Caderno de Atenção Básica, nº32, pg39).

Após o acolhimento, realizamos o cadastro da gestante no SisPréNatal ou
diretamente no sistema para os serviços de saúde informatizados, fornecendo e
preenchendo o Cartão da Gestante, conforme preconizado pelo MS. Logo a paciente
passa por triagem, e primeira consulta com o enfermeiro para realização dos primeiros

exames pré-natais, sinais vitais: pressão arterial, pulso, FC, temperatura.
Logo de findar esses primeiros passos, seguimos o pré-natal com o
atendimento médico onde valíamos:
•

Exame físico geral: peso, altura, IMC, além do exame completo de cada
sistema conforme citado acima;

•

Exame ginecológico: exame das mamas, genitália externa e interna com
exame especular, coleta de Papacicolaou e palpação do colo uterino.

•

Exames laboratoriais maternos: hemograma, glicemia, tipo e fator
sanguíneo, urina tipo - 1 e urocultura, sorologias (VDRL, HIV, HBV e HCV),
toxoplasmose, chagas, CMV e rubéola, perfil tireóideo (TSH e t4 livre);

•

Exames laboratoriais paternos: HIV, VDRL, HBV e HCV;

•

Exames de imagens: USG entre 8ª e 10ª semanas para confirmar gestação,
localizar saco gestacional, verificar BCF, numero de fetos, e calcular IG e
DPP; a partir da 11ª semana medimos translucência nucal (permite
identificar doenças genéticas como a Síndrome de Down);

•

Imunizações: antitetânica e hepatite B;

•

Prescrições: sulfato ferroso e acido fólico (do período pré-concepcional até
o terceiro mês de gestação);

•

Encaminhar a nutrição: acompanhamento do ganho de peso e orientações
quanto a alimentação;
Nessa primeira consulta médica devemos reforçar algumas questões

educativas: a importância da realização adequada do pré-natal, número de consultas
de acordo com a IG (mensal até 28 semanas, quinzenal de 28 a 36 semanas e
semanal até o termo), e do acompanhamento pelo pai da criança. Outros temas
importantes a serem tratados de forma individual ou coletiva são o incentivo ao
aleitamento materno, ao parto normal e aos hábitos saudáveis de vida; identificação
de sinais e o reconhecimento do trabalho de parto; cuidados com o recém-nascido;
importância da consulta de puerpério e do planejamento familiar; riscos do tabagismo,
álcool e de drogas, entre outros. Quando iniciei minhas atividades profissionais notei
que ainda não cumpríamos com os requisitos mínimos preconizados pelo Ministério

da Saúde. Como citei anteriormente havia altos índices de gravidez entre
adolescentes, inicio tardio do pré – natal, absenteísmo, e abandono do mesmo. Outro
requisito, referente à capacitação continuada dos profissionais de saúde, não havia
incentivos ou ofertas por parte da administração municipal e secretaria municipal de
saúde.
Quanto ao desenvolvimento de educação sexual e reprodutiva entre o publico
jovem, como grupos, salas de espera ou palestras em escolas, tampouco havia
desenvolvimento nestas áreas. Tal fato se refletia sobre os índices de inicio precoce
das atividades sexuais (a partir 11 anos de idade), gravidez não planejada (menores
de 16 anos de idade), além de doenças sexualmente transmissíveis tais como sífilis e
HIV.
Como não havia desenvolvimento de grupos e salas de espera, as informações
referentes à saúde sexual e reprodutiva, e DST’s (doenças sexualmente
transmissíveis) eram transmitidas durante consulta médica, que a principio pareceu
ser um método ineficaz, porem com o passar dos meses pude observar maior
confiança da população em relação ao trabalho desenvolvido e consequentemente
maior busca por informações, aumento do cuidado anticoncepcional, prevenção,
rastreio e tratamento das DST’s.
Outro meio utilizado para educação eram panfletos distribuídos em companhas
durante o Carnaval, Semana Farroupilha, Outubro Rosa e Novembro Azul, ofertando
conhecimento acerca das DST’s, anticoncepção, o uso de preservativos, câncer de
mama e próstata. Também durante os meses de outubro e novembro realizavam-se
as sala de espera com o intuito de gerar maior conscientização quanto às neoplasias
de mama e próstata e a importância de seu diagnostico precoce e tratamento
oportuno. Quanto aos métodos anticoncepcionais oferecidos na unidade de saúde
destacavam-se:
•

Injetáveis: Mesigyna (50mg de enantato de noretisterona e 5mg de valerato de
estradiol – mensal); Depo Provera (50 mg de acetato de medroxiprogesteronatrimestral);

•

Comprimidos: Ciclo 21 (levonorgestrel 0,15mg e etinilestradiol 0,03mg);

•

Preservativos: masculino e feminino;

•

Esterilização

feminina e masculina mediante encaminhamento à

ambulatório de especialidades;

No município onde atuei apesar de termos acesso ao DIU (dispositivo
intrauterino), este não era utilizado na rede SUS, gerando um gasto oneroso e
desperdício enquanto que várias pacientes, impossibilitadas de fazer uso de
anticoncepcionais orais ou injetáveis, o necessitavam. Tampouco tínhamos acesso à
anticoncepção de emergência. Como métodos preventivos às DST’s possuíam grande
oferta de preservativos feminino e masculino. Junto à entrega dos preservativos
ofertávamos panfletos que complementavam as orientações dadas em consultório.
Os meios de detecção ofertados na unidade de saúde eram testes rápidos para
sífilis, HIV e HBV. Outros exames de maior complexidade tais como carga viral (HBV,
HCV e HIV), rastreio (VDRL) e confirmatório de sífilis (FTabs), hissopado vaginal e
uretral (gonococo, estreptococos) entre outros, realizam-se via laboratório externo
terceirizado.
Quanto ao tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, a maioria era
ofertada pela farmácia central do município, excetuando-se o tratamento de HCV e
HBV que se realizava via Estadual. Possuíamos coquetel para HIV, penicilina G
benzatina para sífilis, metronidazol em comprimidos para vaginoses, entre outros.
Como citamos acima, um bom pré-natal se inicia com boa saúde sexual e
reprodutiva, além de um bom preparo ante - natal. Para tanto as mulheres em idade
fértil devem ser estimuladas a buscar ajuda médica junto com seu conjugue a fim de
realizar exames pré - concepcionais que permitirão identificar fatores de risco ou
doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação.
Uma vez que os futuros pais foram acolhidos receberam o atendimento
necessário e foram aconselhados esperamos com essas medidas a redução da
morbimortalidade materno infantil, diminuição das complicações peri-parto e pósparto, e diminuição do número de gestações não planejadas.
Assim que a futura mãe detectar atraso menstrual, esta deve dirigir-se a sua
unidade de saúde a fim de realizar o teste rápido de gravidez e consequente beta –
HCG confirmatório. O primeiro teste não era ofertado em nosso município, sendo tão
somente o segundo teste realizado na unidade central de saúde do município
(detecção de beta – HCG urinário).
Em um principio, quando a estratégia não estava vigente, e ainda eu não
prestava atendimento às gestantes, estas recebiam consultas mensais do obstetra
municipal. A maioria das gestantes não alcançava o numero mínimo de consultas
preconizadas pela OMS e SUS como adequado (igual ou superior a seis), devido ao

inicio tardio pré-natal (após 1º trimestre), absenteísmo e abandono do pré-natal.
Outros fatos constatados foram a ausência de revisão e aconselhamento
odontológico, imunizações atrasadas ou ausentes, além do recebimento da alta do
pré – natal a partir das 36º semana.
É importante destacar que é direito da mulher em seu período gestacional, ter
assistência de qualidade, um direito que toda gestante adquire a partir do momento
em que engravida. Por isso é um dever do município dispor de serviços de saúde que
proporcionem assistência ao pré - natal, parto, puerpério, e neonatais devidamente
organizados.
Para dar inicio aos atendimentos às gestantes, foi organizada a agenda com o
intuito de separar um dia especifico de acesso direto que permitisse o inicio precoce
ao atendimento de pré – natal. Para tanto foi proposto que neste mesmo dia se
realizassem o atendimento à gestante, realização de testes rápidos ao casal (sífilis,
HIV e HBV) e imunizações das mesmas de acordo com a idade gestacional. Além
disso, adequamos o número de consultas de acordo com a idade gestacional,
conforme preconizado pela OMS e MS - mensalmente, até a 28ª semana;
quinzenalmente, da 28ª até a 36ª semana; semanalmente, no termo.
Também orientamos às agentes comunitárias de saúde que realizassem busca
ativa na comunidade de mulheres em idade fértil, gestantes e puérperas, a fim de
orientá-las da importância de se prevenir gestações não programadas, DST’s,
realização oportuna e adequada do pré – natal e puerpério (até 42 dias após o parto).
A atuação das ACS na comunidade foi de extrema importância e relevância para o
aumento do acesso, adesão e longitudinalidade aos cuidados de saúde sexual e
reprodutiva.
Outro obstáculo que enfrentei, e o qual não puderam solucionar, foi a falta de
profissionalismo da enfermeira, e coordenadora de equipe da estratégia, a qual se
negou inúmeras vezes a realizar o pré-natal compartilhado. Este fato gerou atritos
dentro da equipe, além de dificultar o trabalho do médico no monitoramento das
gestantes e puérperas. Todo esse trabalho foi bastante dificultoso de ser desenvolvido
devido a falta de aceitação inicial, pelo fato de não ser especialista na área, e a
resistência das pacientes em participar de um cuidado continuado, além das
intempéries relacionadas a própria equipe despreparada para desenvolver o trabalho
em estratégia da família. Mesmo passando por essas situações, algumas
contornáveis e outras tantas não, obtive resultados satisfatórios na atenção ao pré –

natal. Na primeira consulta da gestante devemos acolher ao casal, nos manter abertos
aos questionamentos, estabelecer um vínculo com o paciente e explicitar a
importância de se realizar um pré-natal precoce e continuado até o termo.
Durante as consultas, após a confirmação da gravidez, como já citado
anteriormente, devemos realizar uma anamnese completa da paciente, prescrever
exames laboratoriais e de imagens pertinentes, além de orientar a realização de
exames pelo conjugue e explicitar a importância do acompanhamento e apoio do
parceiro durante os nove meses.
Durante o pré – natal é de suma importância ofertar conhecimento aos futuros
pais de forma individual em consultório, ou coletiva através da realização de grupo ou
sala de espera. Dentre os temas relevantes a serem desenvolvidos estão a
alimentação, hábitos saudáveis de vida, incentivo a amamentação, parto natural e
cuidados com o recém-nascido. Sabe-se que a realização destes grupos permite a
troca de informações entre as gestantes e a identificação pelo enfermeiro e médico
de pacientes em risco de abandono do pré-natal e amamentação, vítimas de violência
ou em alto risco social. Também, podemos desenvolver atividades manuais
ocupacionais, técnicas de parto e amamentação, atividade física, entre outros.
Outras atividades de extrema importância são a visita domiciliar das gestantes
e puérperas. Estas visitas permitem a busca ativa das gestantes e puérperas (primeira
semana após o parto), melhora do vinculo com a paciente, reconhecimento da área,
realidade sócio-econômica-cultural e fatores de risco inerentes. A atenção ao pré –
natal em tempo hábil continuará sendo um grande desafio visto que pelo menos 75%
das mulheres brasileiras o iniciam tardiamente. Com as ações implementadas através
da estratégia da saúde da família, espera-se obter redução do número de gestações
não programadas, da incidência de DST’s, da morbimortalidade materno – infantil e
do inicio tardio, absenteísmo e abandono do pré – natal, além de garantir o acesso e
cuidado continuo da saúde.

4. ATENÇÃO DOMICILIAR

A Atenção Primária à Saúde se apresenta internacionalmente como uma
estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma
regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de
uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a
indivíduos e comunidades.
Uma das atividades desenvolvidas dentro da APS é a pratica da atenção
domiciliar. Uma das primeiras experiências no Brasil com a organização da AD foi o
Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (Samdu), vinculado ao
Ministério do Trabalho. Os serviços de atenção domiciliar surgiram na década de 1960
e têm se expandido no País com maior força a partir da década de 1990. Esta
expansão pode ter sido impulsionada pela criação do SUS e pela consequente
municipalização da saúde característica dessa década. (Aristides Vitorino de Oliveira
Neto; Mariana Borges Dias; Artigo: O que representou o Programa Melhor em Casa?;
revista -Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 51, p. 58-71, OUT 2014;
http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/12/Divulgacao-51.pdf)
Nos anos subsequentes publicaram-se várias portarias referentes à atenção
domiciliaria no SUS, porém cobria tão somente uma pequena parcela da população.
Como

marcos

do

desenvolvimento

da

AD

no

Brasil

contamos:

(http://bvsms.saude.gov.br)
•

Portaria nº 2.416, em 1998: define requisitos para credenciamento hospitalar e
critérios para internação domiciliar;

•

Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002: regulamenta assistência domiciliar no
SUS;

•

RDC n° 11 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 26 de janeiro de
2006: regula o funcionamento dos serviços que prestam AD;

•

Portaria n° 2.029, 8 de novembro de 2011: permitiu que o governo federal
lançasse o Programa Melhor em Casa (PMC); (BRASIL, 2012).

•

Portaria nº 963, DE 27 DE MAIO DE 2013: redefine a Atenção Domiciliar no
âmbito do Sistema Único de Saúde, sua organização, define modalidades de
atenção, competências do gestor, financiamento, entre outros.
O governo federal define atenção domiciliar como uma nova modalidade de

atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um
conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e
reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e
integrada às redes de atenção à saúde (BRASIL, 2013).
A VD tornou-se um importante veículo de operacionalização de parte de um
programa de assistência à saúde possibilitando a concretização da longitudinalidade,
integralidade, acessibilidade e a interação entre o profissional e o usuário/família. Este
tipo de atenção tem como objetivos: (Atualidades da Assistência de Enfermagem. Rio
de Janeiro: Rubio, 2012).
•

Conhecer o domicílio e suas características;

•

Reconhecer a estrutura e a dinâmica familiar;

•

Identificar fatores de risco individuais e familiares;

•

Prestar assistência ao paciente;

•

Controle e prevenção de doenças e agravos;

•

Promover ações de promoção à saúde;

•

Propiciar participação ativa no processo saúde-doença;

•

Adequar o atendimento às necessidades do indivíduo;

•

Intervir precocemente a fim de evitar complicações e internações hospitalares;

•

Estimular a independência e a autonomia do indivíduo e de sua família,
incentivando práticas para o autocuidado;
Cada visita deve ser planejada com antecedência pela equipe de saúde, e o

individuo/família a ser selecionada deve cumprir com alguns critérios, os quais
permitirão avaliar o risco à saúde e a periodicidade da atenção domiciliar.

CRITÉRIOS GERAIS
•

Situações ou problemas novos na família relacionados à saúde: morte súbita
do provedor, abandono de um dos genitores, situação financeira crítica, etc;

•

Situação ou problema crônico agravado; 3.Situação de urgência;

•

Imobilidade e/ou incapacidade de deslocamento até a unidade de saúde;

•

Problemas de acesso à unidade: condições da estrada, ausência de meios de
transporte, etc;

•

Necessidade

de

internação

domiciliar;

7.Ausências

no

atendimento

programado;
•

Portadores de doenças transmissíveis de notificação obrigatória;

•

Pacientes hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase que
não estão aderindo ao tratamento;
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

• IDOSOS: acamados com dificuldade de deambulação, com doenças crônicodegenerativas, sem adesão ao tratamento ou sem cuidador;
• CRIANÇAS: recém-nascidos com alto grau de distrofia, com atraso no
crescimento ou no desenvolvimento, ausências no atendimento programado
e/ou vacinações;
• GESTANTES: de alto risco, desnutridas, ausências nas consultas de préAo iniciar minha atividade como médica da família no ESF José da Luz, no
município de Itaqui, notei que não havia organização do serviço de saúde conforme
preconizado pelo Ministério da Saúde, agendamento de consultas ou visitas
domiciliares. A partir desse questionamento, em reuniões de equipe, organizamos os
dias de atenção e a agenda a fim de melhor atender a população.
Organizamos a agenda da seguinte forma:
•

Segunda: atendimento de livre demanda – clinica geral;

•

Terça: agendamento de gestantes pela manhã e livre demanda pela
tarde

•

Quarta: agendamento de hipertensos e diabéticos pela manhã e
puericultura a tarde;

•

Quinta: agendamento de visitas domiciliares pela manhã e
agendamento de atenção ao idoso ao tarde;

Para a organização desta agenda e dia especifico para atenção domiciliar foi
de vital importância o trabalho realizado pelas agentes de saúde, que realizaram um
levantamento de cada micro área dos pacientes acamados, portadores de
necessidades especiais entre outros casos, que necessitariam de atenção domiciliária
continuada. A partir desse levantamento de dados, sorteamos uma micro área por
semana, realizando um total de trinta e duas visitas mensais (oito agendamentos por
semana).
Nestas visitas domiciliares realizávamos consulta médica, solicitação e revisão
de exames, encaminhamentos ao especialista, curativos, aferição de pressão arterial
e HGT, entre outros. Também realizávamos atividades educativas orientando
paciente, familiares e cuidadores quanto à patologia em si e cuidados gerais com
medicações, alimentação, higiene, etc, para com o enfermo e cuidador.
Durante o período de atuação naquele município sempre tive como principal
obstáculo a ausência de transporte municipal para a realização das visitas, sendo
estas realizadas em veículo particular ou a pé. Outro problema era a carência de
médicos, visto que ao principio éramos três médicos da estratégia, e em segundo
momento tornei-me a única responsável por toda população adscrita a unidade de
saúde. O trabalho tornou-se então extenuando, e impossibilitou a cobertura de toda
população no que diz respeito à atenção domiciliaria e na unidade de saúde.
Outro problema das VD’s era o excesso de população carente e não
cadastrada, pois contávamos com número insuficiente de agentes de saúde e as
mesmas encontravam-se sobrecarregadas, algumas com mais de 350 indivíduos
cadastrados. No entanto, mesmo em face de tais problemas nunca esmorecêramos,
mantendo as visitas e a atenção diária a população.
A maior parte dos casos acompanhadas na atenção domiciliaria tratava-se de
pacientes idosos, com dificuldade de mobilização ou acamados, hipertensos,
diabéticos e enfisematosos. A maior parte destes necessitava de atenção continuada
do clínico geral, além de atenção especializada como psicólogo, nutricionista e

fisioterapeuta, e para estes casos contávamos com a equipe do posto central de
saúde. Especialidades médicas tais como cardiologia, vascular, endocrinologia e
pneumologia, por exemplo, tinham que realizar encaminhamento a outras cidades
como Uruguaiana ou Porto Alegre, dificultando o acesso dos pacientes a estes
serviços. Para casos em que havia a impossibilidade de remoção ou excessiva
demora em a atenção especializada ao paciente, fazíamos uso do sistema Tele Saúde
do SUS. Tal ferramenta permitiu diagnóstico e instituição precoce do tratamento para
posterior acompanhamento da evolução pelo especialista.
Em casos de doenças agudas orientávamos a busca do serviço de urgências
do Hospital São Patrício da cidade ou o SAMU, já que as visitas domiciliares
aconteciam somente em dia e hora determinados e pré-agendados, além do que não
contávamos com o meio de transporte ou infraestrutura para atenção de casos de
emergência.
As visitas eram realizadas sempre em acompanhamento com o agente de
saúde, o qual conhecia ao enfermo e familiar, facilitando a abordagem e permitindo
maior aproximação destes.
Durante o período em que atuei como médica da estratégia pude perceber a
importância das visitas domiciliares para os familiares e paciente, pois as pessoas não
abrem somente as portas de suas casas e sim suas vidas ao nos recepcionar. Esse
tipo de atenção gera um vinculo entre usuário e equipe de saúde, permitindo a
abordagem de questões delicadas, realização de educação á saúde, prevenção de
doenças e acidentes, e a responsabilização do usuário pela própria saúde.
Na minha unidade de saúde não realizávamos de rotina a atenção domiciliar
de

gestantes

e

puérperas.

Um

dos

poucos

casos

em

que

realizamos

acompanhamento, neste caso compartilhado entre médico e enfermeiro, foram de
uma paciente de 29 anos, a qual cursava puerpério imediato de parto cesariano.
Apresentava como antecedentes outras três gestações, uma a cada ano e meio, todas
terminadas em parto cesariano, causando múltiplas aderências. Durante o puerpério
a mesma sofreu sobre infecção bacteriana de ferida cirúrgica. Esta infecção
complicou-se, e a paciente foi internada para retirada de pontos de sutura e realização
de tratamento antibiótico endovenoso, recebendo atenção domiciliaria continuada
pós-alta hospitalar, com realização diária de curativos no domicilio a fim de evitar nova
infecção e proporcionar uma boa cicatrização de dentro para fora. Após dois meses
de atenção continuada, realizamos a alta da paciente. O trabalho na estratégia da

família e na atenção domiciliaria são de extrema importância e ao mesmo tempo
gratificante. Quando realizamos este tipo de atenção observamos o quão agradecido
são pacientes e familiares pelo nosso trabalho e como pequenos gestos e mudanças
causam tamanha efetividade nos tratamentos e melhora na qualidade de vida de cada
membro da comunidade.
5. REFLEXÃO CONCLUSIVA

Durante todo o processo da cursada da Pós Graduação em Saúde da Família
pude atualizar-me, através de protocolos e artigos, e reflexionar quanto aos princípios
da atenção primária, os quais foram também a base da minha formação acadêmica.
Para mim como médica, que muitas vezes também foi paciente, o principal ponto é a
forma de tratamento ao individuo, com uma medicina centrada na pessoa, sempre
levando em conta todos os seus âmbitos (biológico, psicológico e social).
A partir da utilização de uma conduta centrada no individuo, geramos maior
empatia do paciente em relação ao médico e equipe de saúde, fortalecendo o vínculo
com o sistema de saúde, o que nos permite melhor desenvolvimento das atividades
de prevenção e promoção da saúde, além da responsabilização do indivíduo pela
própria saúde. Esta acolhida da equipe em relação à população gerou maior procura
dos usuários pelos serviços oferecidos, reduziu-se o número de absenteísmo, permitiu
a abertura das casas ás visitas domiciliares, e a sua corresponsabilização pela saúde.
Desenvolvi minha atividade como médica da estratégia por aproximadamente
dois anos no município de Itaqui. Durante este período percebi a falta de organização
dos serviços oferecidos, que com trabalho em equipe, conseguimos organizá-lo de
forma a contemplar as necessidades da população. Primeiramente organizamos a
agenda, com dias específicos de atenção, deixando de ser apenas livre demanda,
diminuímos o número de pacientes por turno a fim de melhor atendê-los, e também
iniciamos a utilização do SOAP na descrição dos prontuários a fim de arrecadar
maiores dados sobre cada paciente, englobando dados pessoais, familiares, culturais
e de moradia.
Durante este período de atividade observei um grande número de gestantes
jovens, de baixo nível sociocultural, que iniciavam tardiamente seu pré-natal,
apresentando elevado número de absenteísmo e abandono do mesmo. A partir de

tais observações, passei a desenvolver o meu Projeto de Intervenção, que ao ser
desenvolvido, em partes, durante este período gerou gratidão e satisfação pessoal e
profissional, ao perceber as pequenas melhoras provocadas na atenção destas, o que
gerou diminuição do absenteísmo e abandono ao pré-natal, aumento do número de
gestantes com inicio precoce ao pré-natal, entre outros.
A melhora da atenção á população não gerou apenas dados positivos sobre as
gestantes, e sim sobre todos os âmbitos. Com a adequação da atenção observamos
melhoras nos parâmetros glicêmico e pressórico de diabéticos e hipertensos ao serem
mais bem controlados a traves do Hiperdia, aumento da frequência e diminuição do
absenteísmo nas consultas de puericultura e geriatria, posta em dia de calendários
vacinais adulto e infantil, e aumento da procura por aconselhamento familiar com
maior procura por métodos anticonceptivos reversíveis e irreversíveis.
A poucos meses da minha saída do Projeto, foi implantado o sistema eletrônico
do E-SUS, o que melhorou a qualidade da atenção e facilitou a atividade da equipe
de saúde. Também neste mesmo período foi colocado em pratica o funcionamento do
NASF e abertura de Oficinas Terapêuticas, o que permitiu melhor atenção daqueles
pacientes crônicos que necessitavam de tratamento nutricional e fisioterápico, por
exemplo, e de saúde mental que necessitavam apoio e observação constantes ao
passo que houve a descentralização da atenção a saúde mental.
Outros dados relevantes foi o aumento da busca por realização de testes
rápidos de sífilis, HBV e HCV principalmente pela população masculina, e uma
pequena diminuição nos números de casos novos de sífilis, sendo que se trata de
uma região de elevada prevalência e incidência. Além da maior procura pelos testes
rápidos, aumentou também a procura de consultas de rotina da saúde do homem, e
consequente realização de exames preventivos ao câncer de próstata e intestino.
Outro dado de importância e relevância era o elevado número de crianças em
idade escolar obesas. Para tanto desenvolvemos um grupo de alimentação saudável
em ação conjunta com a nutricionista do NASF e as estagiárias de nutrição da
UNIPAMPA. Este grupo não só abrangeu crianças obesas, incluindo também
diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos e população em geral interessada em melhorar
sua alimentação e saúde.
Durante estes dois anos de trabalho pude perceber a importância do trabalho
em equipe e suas inter-relações no desenvolvimento da atenção primária. Cada
componente desta cumpre um rol de extrema importância, relevância e

interdependência, cabendo a cada um entender que somente perante a cooperação
e esforço mútuo é que poderemos desenvolver um trabalho eficiente e de qualidade
que permita adequar-se as necessidades da população, e que gere satisfação
profissional em cada membro atuante.
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ANEXO - PROJETO DE INTERVENÇÃO

PROJETO DE INTERVENÇÃO

PALOMA VEIGA DE CAMARGO

QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO NO ESF
JOSÉ DA LUZ EM ITAQUI/RS

ITAQUI–RS
2016

RESUMO

O acesso e a realização do pré-natal, de qualidade e em tempo hábil, representa papel
fundamental em termos de prevenção e detecção precoce de patologias, tanto
maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo
os riscos da gestante. A adesão tardia é um problema histórico-cultural e de saúde
publica, que engloba diversos fatores tais como: dificuldade ao acesso, ausência de
planejamento familiar, falta de acolhimento, e inclusive a negligencia dos pais. O
objetivo é detectar as causas do inicio tardio do pré - natal, tendo como finalidade a
reestruturação do serviço em equipe do ESF José da Luz, visando a captação, adesão
e seguimento oportuno das gestantes, prevenção e tratamento das enfermidades
gestacionais e consequente redução da morbimortalidade materno-infantil.

PALAVRAS CHAVE: Captação Precoce de Gestantes. Pré – Natal

1. INTRODUÇÃO

A gestação é um período de grandes mudanças para o corpo da mulher sejam
elas fisiológicas - metabólicas ou físicas, além de um forte componente emocional.
Durante esse período também é comum o aparecimento de enfermidades associadas,
sejam elas causadas por levar ao corpo ao limite do fisiológico, condições maternas
prévias, além de condições sócio-econômico- culturais.
Devido a tais modificações é que devemos prestar assistência oportuna e de
qualidade as gestantes, a fim de prevenir e tratar condições determinantes de
morbimortalidade materno-infantil (perinatal e neonatal).
O inicio tardio do pré- natal é muito comum na atenção primaria, e relaciona-se
a diversos fatores tais como negligência e descaso, falta de apoio familiar, gravidez
indesejada, distância entre o local de moradia e o ESF, acolhimento inadequado,
desconhecimento da importância do pré – natal, ausência ou déficit de empatia pelo
medico tratante e a insatisfação pelo atendimento recebido.
No Bairro José da Luz enfrentamos grande dificuldade na captação precoce e
adesão das gestantes ao pré-natal, mesmo com a realização da busca ativa pelas
agentes comunitárias de saúde. Na maioria dos casos não houve planejamento
familiar, gestação não planejada, com diagnóstico tardio, 12 ou mais semanas. A
maioria das mães do bairro, em gestações anteriores, refere não ter recebido
acolhimento adequado no ESF, acompanhamento médico deficiente, falta de
orientação, número inadequado de consultas e falta de abertura por parte do médico
para esclarecimento de duvidas quanto a gestação e cuidados com o recém - nascido.
A assistência pré - natal tem grande influencia sobre a mortalidade infantil
perinatal e neonatal, além da mortalidade materna. De acordo com dados da RIPSA
(Rede Interagencial de Informações para a Saúde), as taxas de mortalidade infantil e
materna no ano de 2011 foram respectivamente de 15,3% e 64,8%, por cada 100.000
nascidos vivos. A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos
humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos.
A assistência pré- natal compreende um conjunto de ações entre equipe de
saúde, gestante e família, a fim de garantir o bem estar materno e fetal, evitando assim
danos aos mesmos, ou em presença de estes, seu tratamento oportuno para evitar
um desfecho fatal. (Caderno de Atenção Básico nº32 – Atenção ao Pré – Natal de

Baixo Risco). O inicio do pré-natal tardio afeta não só o território adjunto a minha
unidade de saúde, mas ao país como um todo, sendo um problema de saúde publica.
Considerando a importância de se realizar um pré- natal oportuno e de qualidade,
visando à redução da morbimortalidade materno-infantil local, desenvolve-se este
projeto a fim de capacitar a equipe de saúde do ESF e alcançar os objetivos
almejados.
PROBLEMA
O início precoce do pré-natal garante seguimento adequado no aspecto
assistencial, no qual a queda em sua adesão, assim como início tardio, proporciona
aumento da morbimortalidade materno-infantil. Intervir em assistência ao pré-natal
assegura promoção e prevenção de agravos do binômio materno fetal.
JUSTIFICATIVA
A captação precoce da gestante é de suma importância para o
desenvolvimento do pré-natal de forma adequada, assim como a ocorrência de uma
gravidez planejada pela paciente. Esses fatores proporcionam aumento da qualidade
de assistência durante o pré-natal e consequentemente, seus respectivos indicadores
de saúde.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Melhorar a adesão precoce ao pré-natal no ESF José da Luz, de forma a
realizar a primeira consulta no primeiro trimestre de gestação e contemplar um
acompanhamento conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Realizar busca ativa e captação precoce;

•

Ampliar a cobertura;

•

Melhorar a qualidade da atenção e adesão das gestantes ao pré – natal;

•

Mapear gestantes de risco;

•

Promover a saúde das gestantes.

3. REVISÃO DE LITERATURA
Gestação e inicio tardio do pré-natal: causas e consequências.

A gravidez é um momento único e de suma importância à vida de uma mulher.
Durante este período ocorrem inumeras mudanças corporais, funcionais e psiquicas,
que afetam a vida da gestante e de seus familiares. Apesar de ser um processo
fisiológico, tais modificações e influências podem vir a determinar um quadro de
morbimortalidade materno – infantil, se desassistindo o binômio mãe – feto. Porém a
cosntatação de tais modificações fez com que em meados do século XIX a atenção
voltada apenas para o parto se estendesse ao período anterior e posterior à
concepção, por meio do acompanhamento pré – natal e puerperal (SERRUYA et al.,
2004; TREVISAN et al., 2002).
No final do século XIX vislumbrou-se uma melhoria na assistência obstétrica a
despeito da precariedade e da ausência de uma sistematização clínica, ao
incorporarmos um modelo de assistência que destinava à gestante um
acompanhamento pré – natal, mesmo que esporádico (SERRUYA et al., 2004).
No final da década de 70, a assistência às gestantes anteriormente orientadas
no sentido de melhoria de indicadores de saúde infantil, modificou- se a uma atenção
ampliada a assistência materna e saúde da mulher (SERRUYA et al 2004).
Na história da saúde pública, a atenção materno-infantil tem sido reconhecida
como prioritária. No Brasil, a introdução do Programa de Assistência Integral à Saúde
da Mulher (PAISM) no ano de 1984 ampliou o elenco de ações de saúde destinadas
à parcela feminina da população, destacando a contracepção, infertilidade,
esterilidade, prevenção ao câncer de colo de útero, sexualidade, diagnóstico e
tratamento de DST’s, adolescência, climatério, e atenção pré-natal pelo seu impacto
e transcendência no resultado perinatal (CSP, 1998).
No mesmo ano de 1998, a razão declarada de mortalidade materna foi de 65,8
óbitos por 100.000 nascidos vivos, sendo que a mortalidade perinatal ainda persiste
como a principal responsável pelas taxas de mortalidade infantis ainda observadas no
país. Já no ano de 2011, observou-se queda das taxas de mortalidade infantil e
materna juntamente com a melhora da atenção, as quais foram respectivamente de
15,3% e 64,8%, por cada 100.000 nascidos vivos. (RIPSA). Ciente da importância da
atenção pré-natal no resultado perinatal e na redução das taxas de mortalidade

materna, e tendo como objetivo o acompanhamento pré-natal para assegurar
adequado desenvolvimento e permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem
impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as
atividades educativas e preventivas, o Ministério da Saúde lançou no ano de 2000 o
Programa Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (Rede Cegonha),
propondo assim critérios marcadores de desempenho e qualidade da assistência prénatal, além de disponibilizar incentivos financeiros aos municípios que aderirem a este
programa (BRASIL, 2013).
A Rede Cegonha representa um conjunto de iniciativas que envolvem
mudanças no processo de cuidado à gravidez, parto e nascimento. Tem como
princípios a realização da primeira consulta até o 4º mês de gestação, realização de
no mínimo seis consultas de pré – natal, realização de exames na primeira consulta
(tipo e fator sanguíneo, hemoglobina, hematócrito, glicemia, VDRL, urina – tipo I, HIV,
HBV e toxoplasmose) e outros realizados na trigésima semana gestacional (glicemia,
VDRL, urina – tipo I), vacina antitetânica, vinculação da gestante à maternidade, parto
humanizado com práticas baseadas em evidência, e consulta puerperal até 42 dias
após o nascimento (BRASIL, 2000).
O inicio tardio do pré – natal interfere no cumprimento das normas e ações
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, determinando absenteísmo nas consultas de
pré – natal e puerpério e a não realização de exames pertinentes, refletindo-se de
forma negativa sobre os índices de morbimortalidade materno– infantil.

4. METODOLOGIA

A ESF José da Luz encontra-se situado no município de Itaqui – RS. A cidade
localiza-se na região extremo oeste do Estado do Rio Grande do sul, fazendo fronteira
com a Republica Argentina, separada desta pelo Rio Uruguai. Possuí uma população
de aproximadamente 39.000 habitantes, distribuídos em zona urbana e rural.
A economia local baseia-se na agricultura, principalmente rizicultura, e
comercio. Uma das grandes problemáticas da cidade é o desemprego, o que força
os

habitantes

a

trabalharem

nos

municípios

vizinhos.

A unidade de

saúde possui uma população adscrita de 4.850 habitantes, sendo composta por uma
equipe de saúde da família com um médico, uma enfermeira, uma auxiliar de
enfermagem e cinco agentes comunitárias de saúde, funcionando das

sete

às

dezessete horas em regime administrativo.
O Projeto de intervenção será desenvolvido através de um estudo prospectivo
e observacional, com as pacientes gestantes em acompanhamento pré - natal na
unidade. Dentre os fatores que as levam ao inicio tardio do pré- natal estão a
negligência e o descaso, falta de apoio familiar, gravidez indesejada, distância entre
o local de moradia e a ESF, acolhimento inadequado, desconhecimento da
importância do pré – natal, ausência ou déficit de empatia pelo medico tratante e a
insatisfação pelo atendimento recebido.
Durante o acompanhamento destas, realizaremos juntamente com as agentes
comunitárias de saúde, a busca ativa domiciliar para reforçar a importância do
acompanhamento pré-natal e das possíveis consequências de não realiza-lo de forma
adequada. Para melhorar a atenção pré-natal, o município aderiu ao Programa da
Rede Cegonha, tendo como objetivo a capacitação das equipes de saúde dos ESF e
Hospital. Ao mesmo tempo, realizaremos mudanças na dinâmica de trabalho dentro
da unidade de saúde, iniciando o pré-natal assim que obtido a positividade do teste
rápido de gravidez (urinário). Também criaremos um Grupo de Gestantes na Unidade
com reuniões quinzenais para elucidação de dúvidas. Durante essas reuniões
desenvolveremos temas de interesse aos casais tais como a importância do pré-natal
e apoio familiar, cuidados com o recém - nascido, amamentação e aconselhamento
familiar.
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos necessários para a implementação do Projeto de Intervenção
consistem em:
1.1

Recursos humanos: equipe de saúde multidisciplinar contendo como

mínimo um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, agentes comunitários
de saúde o suficiente para cobrir as áreas da população adjacente para o
desenvolvimento do trabalho, nutricionista, psicólogo, educador físico e odontologista.
1.2 Recursos físicos: unidade de saúde da família (sala de reuniões e
consultórios), e cadastros das famílias e suas gestantes.
1.3 Recursos materiais: fitas para testes rápidos de beta – HCG (teste de
gravidez urinário), com adequada reposição, computadores e material didático
(folhetos informativos).

7. RESULTADOS ESPERADOS

A realização do pré - natal é importante para a evolução favorável da gestação
e menor morbimortalidade materna e perinatal. Além disso, é a oportunidade ideal
para a gestante e seus familiares estarem em contato com a unidade de saúde, sendo
o momento ideal para abordagem das alterações psicossociais, física e metabólicas
no contexto familiar.
A partir da sistematização do atendimento e orientação no ESF José da Luz,
espera-se que essas mulheres adquiram maior conhecimento sobre as mudanças
corporais e comportamentais do próprio corpo, estrutura familiar e relações afetivas,
e que saibam a importância do inicio temprano do pré – natal, bem como as possíveis
implicâncias de seu inicio tardio. Outro ponto importante a ser desenvolvido é o
aleitamento materno, nutrição do bebe e cuidados com a saúde da mulher no
puerpério.
Acredita-se que com a melhora do acolhimento e atendimento, além da
captação da gestante e seus familiares à unidade de saúde, para a discussão de
temas relacionados à gestação e chegada de um novo membro ao núcleo familiar,
estará sendo feita atividade de prevenção de doenças gestacionais e primeira
infância, doenças de transmissão vertical, além do apoio a mulher.
Através da implantação do Plano de Intervenção desenvolvido espera-se
contribuir para maior adesão temprana das mulheres grávidas ao pré – natal,
prevenção e tratamento de comorbilidades maternas e perinatais, adesão e interação
da família com a equipe de saúde e gestante, além da redução da mortalidade
materna e infantil.
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ANEXO 3
OUTUBRO ROSA – PALESTRA: SAÚDE DA MULHER

ANEXO 4
NOVEMBRO AZUL – SALA DE ESPERA: SAÚDE DO HOMEM

ANEXO 5
CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM PARCERIA COM O EXÉRCITO
BRASILEIRO

ANEXO 6
SETEMBRO AMARELO: PALESTRA - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

