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RESUMO

O Pré-Natal é um período de planejamento e preparação psicológica e física para a gestante
relacionando-a a maternidade, com isso a equipe de saúde decidiu desenvolver ações de
educação para com essas gestantes como metodologia. O objetivo foi de aumentar o número
de comparecimento nas consultas, detectar doenças precocemente e realizar educação sobre as
dúvidas mais frequentes na gestação. Como resultado das intervenções foi possível melhorar a
demanda dos Pré-Natais, aumentar o número de consultas de cada gestante, realizar
diagnósticos e tratamentos precoces, diminuir o número de partos prematuros e dar assistência
integral a gestante durante o seu período gestacional com qualidade. Com isso contribuiu-se
com a melhora da assistência das gestantes nas consultas, diminuindo os índices de doenças e
mortalidade materna e perinatal. E realizou-se um Pré-Natal de qualidade e humanizado. Ficou
estabelecido pela equipe de saúde que as intervenções terão continuidade devido a melhoria
notória que se obteve.

ÁREAS TEMÁTICAS: Promoção da Saúde, Saúde da Mulher.

DESCRITORES:GESTACAO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, RODAS DE CONVERSA..
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1. INTRODUÇÃO

A falta de comparecimento nas consultas do pré-natal, cria um impedimento na realização de
um pré-natal de qualidade e humanizado e ocasiona uma seqüência de complicações na
gestação e posterior ao parto. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS. 2016) publicou, uma série de recomendações para
melhorar a qualidade da atenção pré-natal: 

Mundialmente o objetivo é reduzir o risco de natimortos e de complicações na gestação. Em
2015, 303 mil mulheres morreram por causas relacionadas à gravidez, segundo a agência da
ONU. No mesmo ano, 2,7 milhões de crianças morreram durante os 28 primeiros dias de vida
e 2,6 milhões de bebês nascidos eram natimortos. Atualmente, apenas 64% das mulheres
grávidas recebem cuidados pré-natais quatro ou mais vezes durante a gestação.  

No Brasil dados do Ministério da Saúde mostram que o número de consultas de pré-natal varia
de acordo com região do país, raça e escolaridade da mulher: 

Quando é por raça, entre as mães de pele branca, 85% reportaram que fizeram pelo menos seis
consultas de pré-natal, enquanto entre as de pele parda ou preta, 70% reportaram o mesmo
número de consultas. Entre as mães indígenas, 36,2% disseram que alcançaram seis consultas (
ALINE LEAL, 2014). 

A ESF 2, na cidade de Guajará Mirim, conta com 22 gestantes no momento, com uma
porcentagem muito alta de mães jovens 70% e nota-se que, quanto mais jovem maior
resistência ao comparecer ao pré-natal (SISPRE-NATAL, 2018).

O problema ao não comparecimento nas consultas do Pré-Natal, é visível no dia a dia da ESF,
aumentando os casos de partos prematuros e doenças transmissíveis ao neonato. O hábito de
não comparecer as consultas é de gestantes jovens, de baixa renda e de pouca escolaridade.
Gerando assim um problema de saúde pública, na área de abrangência da ESF 2. A pesquisa
aponta que as adolescentes são grupo de menor adesão ao pré natal (GOLDENBERG, 2006). 

O pré-natal é essencial na vida da gestante, o não comparecimento nas consultas dificulta a
realização de um pré natal de qualidade. A gestação é caracterizada por mudanças, na vida de
uma mulher com um grande significado, e permeada por valores e transformações, sendo
experimentados de formas diferentes pelas mulheres, e também caracterizado como um
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período de mudanças físicas e emocionais, que determinam o acompanhamento do pré-natal,
como a prioridade do acolhimento à  grávida.  

 

A OMS, alerta quanto ao números de consultas, a serem realizas nas gestantes, para obter um
Pré-Natal de qualidade, para não obter tais problemas já citados acima. um mínimo de oito
consultas pode reduzir as mortes perinatais em até 8 para cada mil nascidos, quando
comparado ao número anterior de encontros recomendado pela OMS.As novas diretrizes
indicam que mulheres devem ter seu primeiro contato com o atendimento médico
especializado durante as 12 primeiras semanas de gestação, com visitas subsequentes na 20ª,
26ª, 30ª, 34ª, 36ª, 38ª e 40ª semanas. (OMS. 2016)

 

Conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde, “toda gestante tem o direito de fazer pelo
menos seis consultas durante toda a gravidez para que se tenha uma gestação saudável e um
parto seguro”. Todavia há certa dificuldade em acompanhar as gestantes, o que acarreta o
aumento da demanda aos serviços de saúde com internações, interferências na gestação
saudável, nascimento de crianças pré-maturas e de baixo peso, não realização de planejamento
familiar, entre outros (NEVES, 2011; P.9).

A resistência ao comparecimento nas consultas do pré-natal, dificulta a realização de um pré
natal de qualidade, e ainda acarreta uma série de problemas como, parto prematuro, doenças
transmissíveis, baixo peso, morte materna e neonatal, mães despreparadas. A gestação é
caracterizada por mudanças, na vida de uma mulher com um grande significado, e permeada
por valores e transformações, sendo experimentados de formas diferentes pelas mulheres, e
também caracterizado como um período de mudanças físicas e emocionais, que determinam o
acompanhamento do pré-natal, como a prioridade do acolhimento à grávida. Assim sendo
é necessário adesão ao número de comparecimentos, sendo fundamental para obter um pré-
natal de qualidade e humanizado.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Adesão do número de comparecimento das gestantes nas consultas do Pré-Natal, na Estratégia
da Saúde da Família 2 do Município de Guajará Mirim - RO.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar um Pré-Natal de qualidade e humanizado.
Ampliar ações educativas com as gestantes com troca de informações.
Detectar precocemente as doenças maternas e fetais.
Realizar busca ativa ao não comparecimento ao Pré-Natal.
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3. PLANEJANDO A INTERVENÇÃO: CAMINHO METODOLÓGICO

A intervenção será realizada no Centro de Saúde Sandoval Meira nos bairros Santa Luzia e
Santo Antônio, localizado no município de Guajará-Mirim Rondônia. 

Os sujeitos da intervenção serão as gestantes da área de abrangência dos bairros Santo Antônio
e Santa Luzia. 

As ações educativas serão iniciadas com as gestantes da área de abrangência com idade entre
14 anos á 42 anos, casadas ou solteiras, algumas com consultas do Pré-Natal em dias outras
não, algumas que iniciaram o Pré-Natal entre a 2ª e a 3ª semana de gestação outras já com 10
ou mais semanas de gestação. 

Nota-se a importância de esclarecer melhor à gravidez repassando os conhecimentos as
gestantes. Antes de dar início nas ações, será informado as grávidas nas consultas do Pré-Natal
como serão realizadas, qual o propósito, importância de cada ação e quais temas serão
abordados. Contudo o objetivo da intervenção será identificar e estabelecer um vínculo com o
maior número de gestantes da área de cobertura a fim de possibilitar o preparo destas mulheres
para viver a gestação e o parto de forma positiva, durante todo seu tempo gravídico.
Realizando assim a criação de um espaço para troca de experiências em grupo, que será
realizada duas vezes no mês, abordando um tema sobre a gestação por roda, onde será possível
compartilhar experiências e dúvidas, com uma explicação clara do tema abordado. 

A primeira ação será uma roda de gestantes, que terá inicio em 14/11/2018 com duração de
uma hora, na unidade de saúde Sandoval Meira. As responsáveis pela ação serão a médica e
enfermeira e o tema abordado será: Importância do sulfato ferroso e acido fólico na gestação.
Será elaborado um convite convidando as gestantes com data e horário marcado e o tema que
será exposto. Esse convite será entregue pelo ACS para cada gestante da sua área. Planeja-se
uma conversa simples e didática, abordando suas dúvidas, uma roda com uma conversa clara,
exemplificando o tema, abordado com imagens como exemplos do que pode acontecer se não
ingerir esses medicamentos e quais são os benefícios. Será informado que ao final de todas as
ações, no total de oito, terá um sorteio com kits e enxovais para as gestantes que mais
comparecerem as rodas, e que tenha as consultas do pré-natal em dia. Os kits e os enxovais
foram adquiridos a partir de doações feitas pelos profissionais que trabalham na unidade de
saúde. Também será informada a data, hora e o tema do segundo encontro, e será servido um
lanche de encerramento do encontro. O papel da enfermeira será explicar a importância do
tema e o da médica será tirar dúvidas e dar orientações sobre o assunto abordado. 
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A segunda ação será realizada dia 28/11/2018, uma segunda roda de gestantes, o convite será
reforçado pelos ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes, terá uma
duração de uma hora, na unidade de saúde Sandoval Meira, com a médica, enfermeira e
nutricionista e os temas abordados serão: queixas mais comum na gravidez (náuseas, vômitos,
tontura, azia, salivação excessiva, desmaio, fraqueza, corrimento vaginal, infecção urinária, dor
de cabeça, falta de ar, inchaço nas pernas, câimbras, cloasma gravídico, estrias e dor lombar).
Aqui será uma conversa clara com explicações e esclarecimento das dúvidas, e reforço sobre a
alimentação correta. A nutricionista foi convidada para falar sobre os alimentos, alimentação
adequada, tipos de alimentos, quais alimentos introduzir mais vezes durante a gestação e seus
nutrientes. No final será informada a data, hora e tema do terceiro encontro, e servido um
lanche.   

A terceira ação será realizada dia 05/12/2018 terceira roda de gestantes. O convite será
reforçado pelos ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes, com uma
duração de uma hora na unidade de saúde Sandoval Meira, com a médica, enfermeira e
psicóloga. O tema que a ser abordado será as mudanças no corpo da gestante. Geralmente as
gestantes ficam com o psicológico abalado, por aparecimento de estrias, aumento de peso e
com o emocional sensível. Nessa roda com a ajuda da psicóloga vamos esclarecer e dar apoio
emocional, explicar as mudanças, usar o lado positivo que é a gestação, onde ali está gerando
uma vida. A psicóloga foi convidada no intuito do apoio emocional, como trabalhar essa
questão. No final será informada a data, hora e tema do quarto encontro, e servido um
lanche.   

A quarta ação será realizada dia 19/12/2018, quarta roda de gestantes. O convite será
reforçado pelos ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes e solicitando a
presença dos companheiros, com duração de uma hora na unidade de saúde Sandoval Meira,
com a médica e enfermeira. O tema abordado será: importância dos exames laboratórios
solicitados, sífilis e HIV. Conversa clara explicando os benefícios dos exames, descoberta e
tratamento precoce da doença, mostrando imagens e distribuindo folders, reforçando sobre
a importância que o parceiro também realize o pré-natal e todos os exames laboratórios
solicitados. No final será informada a data, hora e tema do quinto encontro, e servido um
lanche. 

A quinta ação será realizada dia 09/01/2019 quinta roda de gestantes, o convite será reforçado
pelos ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes, com duração de uma
hora, na unidade de saúde Sandoval Meira, com a médica, enfermeira e pediatra. Temas que
serão abordados: alimentação materna, aleitamento materno, diferença do leite do peito e o
artificial, cólicas cuidados com o recém-nascido. Uma das maiores dúvidas das gestantes, até
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quando dar peito, quando iniciar mamadeira, comidas, sucos, o que elas podem comer, o que
causa cólica, quando o umbigo cai, como limpar. Com ajuda da pediatra vamos orientar,
explicar, mostrando imagens e exemplificando cada dúvida. A pediatra foi convidada para
esclarecer as queixas mais comuns das mães com os recém-nascidos. No final serão
informadas da data, hora e tema do sexto encontro, e servido um lanche.  

A sexta ação será realizada 23/01/2019 sexta roda de gestantes o convite será reforçado pelos
ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes, com duração de uma hora, na
unidade de saúde Sandoval Meira, com a médica, enfermeira e enfermeira obstetra, tema que
será abordado: parto humanizado. Nessa roda vamos mostrar um vídeo de um parto
humanizado, como funciona passo a passo na hora do parto, orientações sobre respiração como
ajudar empurrar, e tirar dúvidas. A enfermeira obstetra foi convidada para explicar como a
gestante pode ajudar na hora do parto. No final serão informadas da data, hora e tema do
sétimo encontro, e servido um lanche. 

A sétima ação será realizada no dia 06/02/2019 sétima roda de gestantes o convite será
reforçado pelos ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes, com duração
de uma hora, na unidade de saúde Sandoval Meira, com a médica, enfermeira e pediatra, os
temas que serão abordados: triagem neonatal (teste do pezinho, orelhinha, linguinha, olhinho.
Nesse encontro vamos usar imagens, mostrando como se realiza os testes, para que servem, as
doenças que podem ser diagnosticadas precocemente e qual importância do diagnóstico
precoce). No final será informada a data, hora e tema do oitavo encontro, e servido um lanche. 

A oitava ação será realizada 20/02/2019 oitava roda de gestantes o convite será reforçado pelos
ACS, confirmando data, hora e realizando buscas das gestantes, com duração de uma hora, na
unidade de saúde Sandoval Meira, com a médica e enfermeira, tema que será abordado
planejamento familiar e também será realizado o encerramento das ações, realizando a entrega
do incentivo para as gestantes que mais compareceram as rodas e suas consultas do Pré-Natal,
realizar orientações sobre contracepção e quais métodos fazer demonstrações.

O monitoramento das ações será realizado pelos os ACS, que vão estar sempre em contato das
gestantes, monitorando se elas aprenderam e estão pondo em prática o que foi ensinado a elas,
se ainda possuem dúvidas. A avaliação será realizada nas consultas de pré-Natal, e no final de
todas as ações para ver o quão benéfico foi o aprendizado e o impacto delas em suas vidas.
Vamos utilizar uma pontuação 0 a 10, de 0 a 3 pontos ruim, 4 a 7 pontos bom, 8 a 10 muito
bom. 

Os resultados das gestações não planejadas são frequentemente trágicos: crianças abandonadas
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ou maltratadas, educação interrompida, perpetuação do ciclo de pobreza, complicações da
saúde da mãe ou do filho, abortos em condições de risco, suicídios, aumento da morbidade e
mortalidade infantil, entre outros. O presente trabalho tem por objetivo desenhar um projeto
de intervenção a ser realizado na Unidade de Saúde do bairro Viana, onde a equipe completa
trabalhara em conjunto com as gestantes da área, temas relacionados com a gestação, parto e
puerpério, para assim iniciar precocemente a criar e fortalecer o vinculo mãe-filho,
promovendo uma maternidade e maternagem consciente, oferecendo diferentes ferramentas
que facilitarão esta etapa tão importante e especial na vida de uma mulher. O projeto propõe
encontros quinzenais com os grupos de gestantes misturadas com a finalidade de enriquecer os
encontros e intercambio de experiências, e onde se aplicarão diferentes técnicas participativas
tanto na apresentação de cada integrante do grupo (para que se sintam confiantes), como para o
desenvolvimento e avaliação das atividades. (Jimena Riquelme,
2014, https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/9051)

Espera-se que com 100% da cobertura de pré-natal e puerpério, haja uma melhora na
qualidade da atenção e adesão a partir de consultas médicas integrais e ações educativas
direcionadas para diminuir a morbimortalidade materna e elevar a qualidade de vida de
gestantes e puérperas. (Yusnieskel Cabrera,
2017,  https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/11575)
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4. AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

A realização desta intervenção foi criada partir de uma sequência de baixa frequência no
comparecimento as consultas do Pré-Natal. O objetivo foi criar novos caminhos para que as
gestantes pudessem refletir sobre a importância do Pré-Natal. Com isso foi decidido criar
as rodas das gestantes quinzenais, para que fosse exposto vários temas e situações
implementados na realidade. Foi realizado um estudo crítico e reflexivo baseados nas
normativas do SUS, literaturas e do nosso campo de ação e da situação dessas gestantes. Foi
exposto tudo o que foi planejado, os encontros, temas, orientações e troca de experiências. 

A primeira roda de gestantes foi executada uma conversa bem dinâmica, entre a médica,
enfermeira e as gestantes, foi exposto imagens de recém-nascidos com anemia, má formação
da coluna, baixo peso, má formações, foi falado sobre parto prematuro por anemia, deixando
claro a importância e os benefícios do sulfato ferroso e acido fólico, para elas e para os bebês.
Depois foi servido um lanche, houve um momento de descontração e informado local, data e
hora da segunda roda. Ação foi proveitosa, com um dia muito produtivo tanto para as gestantes
que adquiriram conhecimentos e sanaram suas dúvidas, já para equipe foi produtivo pela
captação das gestantes e ter realizado um bom trabalho.   

A segunda roda de gestantes foi executada pela médica, enfermeira e a nutricionista. Foi
abordado alguns dos temas que elas mais se queixavam, náuseas, vômitos, tontura, azia,
salivação excessiva, desmaio, fraqueza, corrimento vaginal, infecção urinária, dor de cabeça,
falta de ar, inchaço nas pernas, câimbras, cloasma gravídico, estrias e dor lombar. Falou-se
sobre os alimentos que mais devem ser consumidos, alimentação equilibrada para gestação,
quais alimentos que devem ser evitados, e quais não devem ser consumidos. Foi entregue um
guia de cardápio da alimentação. Como amenizar náuseas, vômitos, tonturas, azia, o que elas
tinham que fazer quando as pernas inchassem ou quando tivesse câimbra, cuidados com a pele,
uso de protetor solar. Após a roda, houve um momento de descontração, lanche e agendado o
próximo encontro. Ação foi proveitosa, com um dia muito produtivo tanto para as gestantes
que adquiriram conhecimentos e sanaram suas dúvidas, já para equipe foi produtivo pela
captação das gestantes e ter realizado um bom trabalho. Observou-se que as gestantes não
estavam alimentando-se corretamente e acreditavam em muitos mitos. 

A terceira roda das gestantes executada pela médica, enfermeira e psicóloga, foi feito um
esclarecimento emocional, de como agir com as mudanças do corpo da gestante, como estrias,
aumento de peso e sentimentos aflorados. Foi trabalhado sobre os cuidados de hidratar a pele,
beber muita água, aumento de peso correto, que não tem necessidade de comer por dois, e sim
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comer saudável. Foi emocionante e tocante falar do amor de cada uma delas pelos seus bebês,
comovente como se apoiaram. Após a roda, houve um momento de descontração, lanche e
agendado o próximo encontro. Ação foi proveitosa, com um dia muito produtivo tanto para as
gestantes que adquiriram conhecimentos e sanaram suas dúvidas, já para equipe foi produtivo
pela captação das gestantes e ter realizado um bom trabalho. Foi observado pela equipe e a
psicóloga a importância no cuidado psicológico com a gestante e como é importante o
acolhimento da equipe.

A quarta roda de gestantes foi executada pela médica e enfermeira, foi esclarecido a
importância dos exames laboratoriais solicitados durante a gestação e a importância de o
parceiro realizar o Pré-Natal junto com a companheira. A equipe distribuiu panfletos sobre as
doenças agravantes que podem ser detectadas nas sorologias, como HIV e Sífilis. Nesses
panfletos foi possível elas observarem consequências de uma sífilis mal tratada ou não tratada,
as deformidades dos bebês que nascem com a doença. Souberam que hoje é possível um recém-
nascido nascer sem HIV, mesmos os pais sendo soro positivo. Após a roda, houve um
momento de descontração, lanche e agendado o próximo encontro. Ação foi proveitosa, com
um dia muito produtivo tanto para as gestantes que adquiriram conhecimentos e sanaram suas
dúvidas, os parceiros souberam da importância deles no Pré-Natal e o seu direito de
acompanhá-las. Já para equipe foi produtivo pela captação das gestantes, dos parceiros e ter
realizado um bom trabalho. Foi possível observar o interesse das gestantes em que o parceiro
participe do Pré-Natal, a segurança que elas sentem quando estão acompanhadas. 

A quinta roda de gestantes foi executada pela médica, enfermeira e a pediatra. Essa roda foi
extremamente esclarecedora principalmente para as mães de primeira viagem, elas expuseram
seus medos e suas dúvidas posterior ao nascimento. Foi demonstrado a posição correta de
amamentar, como o recém-nascido deve estar posicionado, como deve estar a boca no peito da
mãe, que o local na hora da mamada tem que ser em lugar calmo e relaxante para ambos.
Importância do leite materno, colostro, que ele funciona como uma vacina, e que o bebê deve
esvaziar um peito para depois ir para o outro. Diferenças do leite materno e do artificial.
Introdução de alimentos, água e sucos só no sexto mês de vida, pelo fato do leite materno
suprir tudo o que o bebê precisa. A pediatra foi essencial nessa roda, as mães questionaram
bastante sobre os cuidados, ela fez uma demonstração como se deve limpar o coto umbilical,
como evitar as cólicas, demonstrou como fazer uma massagem relaxante para os bebês e como
ela ajuda nas cólicas. Após a roda, houve um momento de descontração, lanche e agendado o
próximo encontro. Notou-se que mesmo as gestantes multigesta não sabiam dos cuidados
adequados com o recém-nascido e achavam que o colostro era leite fraco.

A sexta roda de gestantes foi executada pela médica, enfermeira e enfermeira obstetra. Esta
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roda revelou e demonstrou como é um parto humanizado e seus benefícios, foi exibido um
vídeo de um parto humanizado. Foi esclarecido como elas podem ajudar na hora do parto,
como empurrar na hora certa, como respirar, os benefícios, como a recuperação é mais rápida.
A enfermeira obstetra as orientou, como funciona, os direitos que elas têm de ter um
acompanhante nesta hora, posições mais relaxantes, menor risco de parto prematuro. Após a
roda, houve um momento de descontração, lanche e agendado o próximo
encontro. Observamos que as gestantes tinham muito medo do parto normal, não sabiam dos
benefícios e como a recuperação é rápida.

A sétima roda de gestantes foi executada pela médica, enfermeira e pediatra. Os temas
discutimos foram triagem neonatal, os exames que todos os recém-nascidos tem o direito de
fazer e quais os benefícios. Observou-se que muitas das gestantes achavam que só existia o
teste do pezinho e nem sabiam a importância que esse teste tinha. Foi explicado sobre o
período que esse teste tem que ser feito, que o ideal é entre o terceiro ao sétimo dia de vida,
quais doenças podem ser detectadas precocemente através deste teste como hipotireoidismo
congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, deficiência da biotinidase, fibrose
cística e hemoglobinopatias. Foi mostrado fotos dessas doenças, e que quando descoberta
precocemente e tradada pode mudar a vida deste bebê. Teste da orelhinha serve para descobrir
precocemente algum grau de surdez no recém-nascido. Foi explicado que o teste da linguinha
possibilita avaliar o frênulo da língua do recém-nascido, diagnosticar e tratar precocemente,
quando o bebê nasce com a língua presa, ele vai ter limitações nos movimentos da língua e
com isso pode comprometer, na hora de sugar, engolir, mastigar e falar, como é feito o
tratamento, que é pequeno corte no frênulo para liberar o movimento. Teste do olhinho deve
ser feito de preferencia na primeira semana de nascido, ele pode diagnosticar doenças da visão
como catarata congênita, glaucoma ou estrabismo, ele é importantíssimo para prevenir a
cegueira infantil. Foi mostrado através de imagens como é realizado cada um dos testes. Após
a roda, houve um momento de descontração, lanche e agendado o próximo encontro. Foi
observado que algumas das gestantes não sabiam dos exames da triagem neonatal a não ser o
teste do pezinho e não sabiam a sua importância. A pediatra explicou a importância de cada
um deles e as gestantes afirmaram que vão cobrar os exames.  

A oitava roda de gestantes foi executada pela médica e enfermeira, foi exposto a importância
do planejamento familiar, e que o planejamento familiar é nada mais que de ações que
auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos, e também a prevenir gravidez não
planejada. Foi realizado instruções sobre métodos contraceptivos. Neste dia também foi
realizado o encerramento das ações e a entrega dos prêmios as gestantes que mais
compareceram as rodas e as consultas de Pré-Natal. Foi sorteado roupinhas, sabonetes,
banheiras e fraldas. Após a roda, houve um momento de descontração e lanche. Realizado um
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excelente trabalho e se obteve um ótimo retorno com o acolhimento as gestantes.

A partir dessas ações teve-se um grande aumento nas buscas das consultas do Pré-Natal,
criando assim um Pré-Natal de qualidade entre as gestantes e a equipe de saúde e grande
aumento de interesse nas rodas de gestantes com frequência mais significativa. Foi
estabelecido um vínculo com essas gestantes, agora gestantes orientadas e com conhecimento
básico da gestação. Também foi conseguido introduzir alguns pais no Pré-Natal. A
participação dos pais foi proveitosa para eles e para equipe, um a um foi se chegando, as
gestantes foram comentando com seus parceiros que eles poderiam e tem direito de participar
no Pré-Natal e que é importante sua participação, assim se conseguiu realizar o Pré-Natal do
Casal.  

As buscas ativas dos ACS contribuíram muito para que a potencialidade dessas ações fossem
favoráveis. 

Infelizmente foi observado várias fragilidades em algumas gestantes, principalmente nas que
são mães solteiras, como comparecimento mínimo nas consultas do Pré-Natal. Continuaram
faltosas, compareceram em poucas rodas de gestantes ou em nenhuma e os parceiros ou ex-
parceiros não aderiram a participação ao Pré-Natal. O Pré-Natal terminou não havendo uma
qualidade importante. Foi realizado buscas ativas nas visitas domiciliares e com os ACS
semanalmente as essas gestantes, mas mesmo assim não se conseguiu motivar algumas. 

Já a colaboração e apoio para o funcionamento dessa implementação as gestantes foi dar
visibilidade e atenção a esse serviço que é muito capacitado e enriquecedor. Foi muito
importante o envolvimento de toda a equipe, médica, enfermeira, técnica de enfermagem e
ACS para que esse trabalho tão bonito fosse desenvolvido, para dar-se um ótimo suporte a
essas famílias. 

Os objetivos foram alcançados e contemplados porque o aumento da procura ao Pré-Natal foi
maior, podendo assim realizar um Pré-Natal de qualidade. Foi realizado tratamento de doenças
detectadas precocemente, tem-se na área de cobertura gestantes e puérperas com
conhecimentos básicos da gestação e cuidados do recém-nascido.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão das intervenções observou-se:

O objetivo de aumentar adesão de gestantes nas consultas do Pré-Natal foi alcançado
parcialmente, porque não se teve 100% de presença das gestantes, mas ouve um aumento
considerável na procura e nas consultas do Pré-Natal. 

O objetivo de realizar um pré-natal de qualidade e humanizado com as gestantes foi atingido
com uma porcentagem de 90%, pelo fato de que algumas gestantes que totalizam uma
porcentagem de 10% não compareceram frequentemente nas consultas e nas rodas quinzenais.
Mas na maioria das gestantes, foi possível realizar um excelente pré-natal com qualidade.

O objetivo de ampliar ações com as gestantes foi alcançado 100%, pois se trabalhou as rodas
quinzenalmente, onde foi possível aumentar o nível de conhecimento das gestantes e sanado
suas dúvidas. 

O objetivo de detectar precocemente doenças maternas e fetais foi contemplado em 95%, pois
foram detectadas precocemente, tratadas e com acompanhamento regular. Foi de suma
importância para as gestantes, fetos, para rede de atenção básica e equipe de saúde.

O objetivo de realizar busca ativa, obtive-se cobertura de 100%. Sempre foi realizado busca
ativa com algumas melhorias.

A realidade local é boa considerando algumas dificuldades de peso que é a resistência de
algumas pessoas com a equipe. Mas muitas vezes a potencialidade vem ganhando espaço pela
insistência, busca ativa e acolhimento.

Uma das propostas para superar as fragilidades encontradas é realizar o pré-natal domiciliar
durante as visitas com aquelas gestantes resistentes a ir à unidade de saúde, assim pode-se
atingir 100% das potencialidades. Nas próximas ações a serem realizadas, serão mobilizadas
também as puérperas e as mulheres que passaram pelo acompanhamento da equipe, assim as
ações ganharão uma maior visibilidade. 
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ANEXO

 

Anexo 1- Acompanhamento especializado durante a gravidez assegurado pela Lei
n. 9.263/1996 (que determina que as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) têm
obrigação de garantir, em toda a sua rede de serviços, programa de atenção integral à saúde,
em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, a assistência à concepção e
contracepção, o atendimento pré-natal e a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato)

 

Anexo 2- Atendimento prioritário à gestante e à lactante em hospitais, órgãos e empresas
públicas e em bancos. (Lei n. 10.048 e Decreto n. 5.296, de 2004);

 

Anexo 3- Indicar um acompanhante que permanecerá durante todo o período de trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato (Lei n. 11.108, de 2005 e Portaria n. 2.418, de 2 de
dezembro de 2005);

 

Anexo 4- O empregador não pode exigir atestados de gravidez ou quaisquer outros de objetivo
discriminatório para fins de admissão ou manutenção do emprego de mulheres (Lei n. 9.029,
de 1995);

 

Anexo 5- Licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário
(art. 392 da CLT);

 

Anexo 6- O aleitamento materno exclusivo é recomendado pela OMS até o bebê completar
seis meses. Com base nessa recomendação, o artigo 396 da CLTgarante que as mães que
voltarem ao trabalho antes de o bebê completar seis meses têm o direito a dois intervalos, de
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meia hora cada, durante a jornada de trabalho, especificamente para a amamentação.
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