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Resumo 

BAEZ, Wolfang Stable. Melhoria da atenção ao Pré-natal e Puerpério da UBS 
José Alves Meireles, Tartarugalzinho/AP. 2015. 101f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Curso de Especialização em Saúde da Família) - Departamento de Medicina 
Social, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
Atenção Pré-natal e Puerpério são os processos de acompanhamento à gestante 
desde a concepção da gravidez, parto e até depois deste (período de puerpério). 
Tem como objetivo o desenvolvimento de uma gestação sem intercorrências, 
permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem riscos para a saúde materna 
e fetal.A escolha deste foco de intervenção ocorreu principalmente por ser uma área 
que me identifico e gosto muito e, além disso, em nossa UBS a demanda de 
gestantes e puérperas para o atendimento as consultas é muito elevado e o 
acolhimento das mesmas não é realizado adequadamente. O trabalho apresentado 
é resultado de uma intervenção realizada entre os meses de maio a julho de 2015, 
na UBS José Alves Meireles do município Tratarugalzinho, Estado Amapá, com o 
objetivo de melhorar a atenção ao Pré-natal e Puerpério da UBS. Realizou-se uma 
intervenção mediante um monitoramento constante dos registros das gestantes e 
puérperas em reuniões realizadas semanalmente, preenchimento das fichas 
espelhos, prontuários e planilha de coleta de dados. No momento da intervenção, 
tínhamos 123 gestantes residentes na área de abrangência e 35 puérperas. Para 
coletar todos os dados e indicadores necessários ao monitoramento da intervenção, 
utilizamos os prontuários das gestantes e puérperas, a ficha espelho disponibilizada 
pelo curso e a planilha de coleta de dados ofertada pelo curso de especialização. 
Começamos a intervenção utilizando o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério do 
Ministério da Saúde 2006, para capacitar a equipe toda. Antes da intervenção o 
programa pré-natal e puerpério não era muito bem desenvolvido, pois não eram 
realizadas ações sistemáticas voltadas para a prevenção e promoção da saúde, 
além de não registrar adequadamente todas as ações realizadas. Através das ações 
realizadas conseguimos como resultados  o aumento da cobertura do Pré-natal de 
61,2% para 64,2% e do puerpério de 23% para 100%. Além destes, melhoramos os 
indicadores de qualidade, como melhora dos registros em nossa UBS, e uma maior 
adesão ao programa do pré-natal e puerpério. Além dos avanços para o serviço, a 
equipe também melhorou conhecimento de sua população, ficou mais capacitada, 
muito mais unida e realizando um trabalho de qualidade; integrado à rotina do 
serviço.As equipes foram dotadas de ferramenta adequadas para um 
acompanhamento correto a esta população-alvo e motivadas e preparadas para o 
trabalho em outras ações programáticas. Foi muito importante para a comunidade 
esta qualificação, onde propiciamos um acompanhamento longitudinal e continuado 
da gestação e puerpério. Nas 12 semanas, tivemos algumas metas e ações que 
foram cumpridas integralmente e outras parcialmente, mas a intervenção foi 
totalmente incorporada à rotina do serviço,integrando a equipe toda, oferecendo 
uma assistência de qualidade às gestantes e contribuindo significativamente para a 
diminuição das altas taxas de morbimortalidade materna e pré-natal. 

 
 
Palavras-chave: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Mulher; 
Pré-natal;Puerpério; Saúde Bucal. 
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Apresentação 

Tomando como referência a população e localização estratégica pode-se 

dizer que o município de Tartarugalzinho foi contemplado. Assim, foi em busca de 

parcerias com os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal 

que se encontram vinculados à área de abrangência de nossa UBS que procuramos 

colocar a importância de nossa presença como reforço pela execução dos serviços 

de atenção primária, principalmente pela questão deste serviço ser prestado em 

parceria com o curso de Especialização em Saúde de família e Comunidade da 

Universidade Federal de Pelotas (Ufpel). 

Sendo assim, procuramos através da elaboração da intervenção voltada 

para a qualificação do atendimento das gestantes e puérperas, intervir na 

comunidade da UBS José Alves Meireles, do Município de Tartarugalzinho/AP, 

através da atualização cadastral das usuárias, busca ativa, educação em saúde, 

realização de exames, consultas de rastreio e qualificação das atividades. 

Procuramos adequar nosso atendimento aos princípios propostos pelo SUS como 

Universalidade, Equidade e Integralidade. 

O volume está organizado em sete unidades de trabalho, sequenciais e 

interligadas. Na primeira parte observamos a análise situacional desenvolvida na 

unidade um do curso. Na segunda parte é apresentada a análise estratégica por 

meio da construção de um projeto de intervenção que ocorreu ao longo da unidade 

dois. A terceira parte apresenta o relatório da intervenção realizado ao longo de 12 

semanas durante a unidade três do curso. Na quarta seção encontra-se a avaliação 

dos resultados da intervenção, com os gráficos correspondentes aos indicadores de 

saúde, construídos ao longo da unidade quatro. Na quinta e sexta parte, 

apresentamos o relatório para o gestor de saúde do município Tartarugalzhinho o 

relatório para a comunidade que foi atendida da nossa área de abrangência. Na 

sétima e última parte a reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 
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no decorrer do curso e da implementação da intervenção. Finalizando o volume, 

estão os anexos utilizados durante a realização deste trabalho.  

Procuramos abordar de forma analítica e crítica as ações executadas, 

sempre observando a resposta da comunidade  nossa investida. Entendendo 

sempre que toda ação pró-melhoria já deve ser encarada como esforço positivo e 

implantada como rotina para que o sucesso absoluto e o impacto na rede sejam 

visualizados. 

Esperamos que nosso trabalho sirva de exemplo para outras unidades de 

saúde e de inspiração para nossos gestores, para que os mesmos invistam mais em 

projetos que visem potencializar os objetivos propostos pelo SUS. 
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1 Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS 

Depois de estudar a proposta ministerial do governo brasileiro, sobre como 

deve ser uma UBS, só tenho que, com toda dor em minha alma e pesar, narrar onde 

trabalho... 

Moro no município de Tratarugalzinho e trabalho  um local adaptado, onde 

ficava a associação de idosos do município, pois o local original da UBS está em 

reformas, devido a deterioração pela não manutenção das outras gestões de 

governo que antecederam esta atual prefeitura. 

Aqui moramos e trabalhamos. Somos quatro médicos Cubanos do programa 

Mais Médicos. Nossa população é de 13.000 habitantes/km², com seis áreas de 

interior ou assentamentos populacionais de difícil acesso, divididos em 9.000 

moradores no município e 4.000 em assentamentos É uma população com grande 

diversidade cultural onde predomina a cultura indígena da Amazônia, que é muito 

bela, com seus hábitos alimentícios, característicos do índio brasileiro de pele 

morena e cabelo liso. 

A estrutura do prédio onde trabalho é bastante pequena em comparação 

com as imagens das arquiteturas das outras UBS.  Temos uma sala de espera para 

mais ou menos 20 pessoas, com uma secretária a qual organiza a consulta de cada 

médico ou médica. O local de espera é utilizado para realizar as palestras, pela 

manhã e tarde, pelas enfermeiras e por nós também, fazendo parte do primeiro labor 

do pessoal da saúde. Dois enfermeiros fazem a triagem muito bem, onde em cada 

turno de trabalho se atendem mais de 30 usuários, distribuídos por tipos de 

consultas, seja livre demanda, Hiperdia, criança, grávidas e outras. Existe um local 

com ar-condicionado, geladeira, sala da vacinação, muito organizado e bem 

trabalhado pelo pessoal que labora nesta seção. Temos um consultório bem 
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equipado, uma sala de fisioterapia, com algum dos recursos, com uma profissional 

querida pelas pessoas deste lugar, pois seu trabalho é muito esmerado e com 

grandes doses do amor pelas pessoas deficientes. Uma farmácia com bastantes 

recursos pra assistir aos doentes de diferentes patologias. Uma sala de enfermagem 

e um local para curativos que alterna com laboratório.  

Neste pequeno espaço temos quatro equipes de saúde, formado por 

enfermeiros, médicos e agentes comunitários de saúde (ACS) que laboramos quatro 

horas em consultórios e quatro horas em visitas domiciliares. Com prévia 

programação, organizamos a agenda da semana. Trabalhamos como está 

estabelecido no contrato de trabalho do programa Mais Médico, 32 horas para 

atendimento da população e 8 horas para autopreparação dos médicos. Também 

alternamos consultas e conhecimentos com duas médicas brasileiras do programa 

saúde na família, que nos proporciona muita ajuda para realizar o trabalho em 

equipe, única forma de poder fazer saúde. 

Em matéria de trabalho, posso contar também com um micro laboratório 

onde fazemos teste rápidos de HIV, HBsAG, sífilis, Anti-HCV (Hepatite C), gravidez 

e pequenas cirurgias,  já que o material estéril, é esterilizado nos hospital pelas 

enfermeiras.  Atendemos patologias endêmicas da região, como leishmanioses, 

dengue, raiva e malária. 

Sobre o trabalho com as grávidas, realizamos por região/dia, cada médico 

ou médica tem uma área determinada de população, organizada por grupo etário e 

grupo de patologias. Crianças, grávidas, adolescentes, idosos, hipertensos, 

diabéticos, asmáticos, cardiopatas, e outras doenças. Todos os grupos estão 

organizados por idade com um intervalo de mais quatro anos de diferenças, no 

mínimo. 

Nem tudo é positivo no trabalho que fazemos, mas procuramos fazer o 

possível para que a população fique com um serviço de qualidade, conforme precisa 

e merece o povo de Tratarugalzinho. Não temos equipe de Rx na UBS e somente no 

hospital há técnico de Rx, o que dificulta às vezes, fazer um diagnóstico rápido de 

patologias das crianças, como por exemplo, a pneumonia, traumatismo ósseo ou 

uma anemia, cujo diagnóstico temos que realizar apenas pela parte. Trabalhamos 

em uma comunidade afastada, de difícil acesso, onde temos que viajar até três 

horas por caminhos de terra. Aquela população nunca teve um médico para avaliar 
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seu bairro, e por lá, encontramos doenças que eu acreditava que não existia no 

mundo atual.       

 Isso faz com que a população admire o trabalho da nossa equipe de saúde 

todos os dias. Quando retorno ao meu apartamento, tenho a esperança de um dia, 

poder ter em minha mente, as boas condições para enfrentar o novo caminho da 

vida, para que eu possa dar meu suporte a este programa maravilhoso, desenhado 

como o coração das pessoas que mais querem e acreditam ter uma melhor atenção 

médica. 

1.2 Relatório da Análise Situacional 

Tratarugalzinho foi elevado à categoria de município em 17 de dezembro de 

1987. Suas origens e desenvolvimento estão ligados a sua disposição geográfica 

como local de referência no trânsito da BR-156 que, ainda hoje, continua com a 

oferta de serviços, incluindo alimentação, combustível e venda de produtos diversos. 

Aliado a esse contexto, destaca-se o desenvolvimento da pecuária em suas áreas 

inundáveis ainda como uma de suas principais bases produtiva. 

A área total do município é de 6.711,95 km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 1,85 hab./km². Seus limites são Pracuuba a noroeste e norte, 

Amapá a nordeste, Cutias a sudeste e Ferreira Gomes a sudoeste. Dentro da 

economia destaca-se a criação de gado bovino, bubalino e de suínos. Culturas de 

subsistência como mandioca e laranja e a pesca artesanal na região do Lago Novo. 

Atualmente, Tartarugalzinho busca ampliar sua base produtiva, voltando-se para o 

ecoturismo.A população recenseada em 2010 é de 13.200 habitantes, sendo que 

quase metade da população é rural (IBGE, 2010). 

Em nosso município existe um hospital considerado unidade mista, onde se 

proporciona atendimento de demanda espontânea e atendimentos de urgência 

/emergência. Realizam-se testes de Malária e Leishmaniose, os resultados são 

conferidos aos usuários às vezes em uma hora outras vezes, no outro dia. Não 

possuímos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e não tem disponibilidade 

de CEO. 

A UBS José Alves Meireles é improvisada, pois a atual UBS está em 

reforma. Nossa UBS está localizada no centro da comunidade, sendo considerada 

urbana. Nessa existem quatro equipes de saúde compostas por médicos do 
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programa de saúde da família (PSF) e do programa Mais Médicos. Três equipes 

possuem médicos e enfermeiras e uma equipe só tem médico. Além disso, não 

estão incluídas as equipes odontológicas, pois as mesmas trabalham afastadas das 

equipes de saúde, e em outro centro odontológico. 

Até o momento não temos atendimento especializado de Ginecologista, 

Pediatria, psiquiatria, Ortopedista e outras especialidades. Quanto à Nutricionista, 

neste momento se oferece este serviço. 

Os usuários devem procurar as clínicas de laboratórios particulares para a 

realização de outros tipos de exames, já que a nossa UBS somente realiza teste 

rápidos de VDRL, HIV, Hepatite. Apresentamos dificuldades com a implementação 

de programas do SUS, por várias razões, primeiramente desconhecimento dos 

protocolos de atendimentos para esses programas e doenças clínicas, instabilidade 

do pessoal da equipe e disponibilidade de recursos para implementar totalmente 

esses programas. Essas são algumas das causas das dificuldades para cumprir as 

orientações e diretrizes do SUS. 

Embora estejamos trabalhando em uma unidade improvisada, a mesma não 

tem grandes problemas de barreiras arquitetônicas. Está situada em lugar baixo, 

sem desníveis, onde podem pode chegar às crianças e pessoas idosas sem 

dificuldade. O problema maior que enfrentamos é que as quatro equipem realizam a 

consulta médica no mesmo local, onde se concentram muitas pessoas na sala de 

recepção, já que não possuímos sala de espera. Além disto, os arquivos de 

prontuários se encontram na mesma sala de triagem e também existe dificuldade 

com a sala de curativos, onde se encontra o equipamento de esterilização, que 

constitui um fator de risco de acidentes para o pessoal de enfermagem e usuários 

que ali se encontram. Assim, sendo uma unidade temporária, não tem as condições 

estruturais necessárias que deve ter toda unidade de saúde.  

Em nossa UBS ainda não temos uma distribuição da população para cada 

equipe, problema ocorrido devido à instabilidade do pessoal de enfermagem, isso 

resulta que um ou dois médicos tenham que fazer atendimento de toda a população, 

sobrecarregado toda a sua equipe. Existindo uma população de mais de quatro mil 

habitantes, isto dificulta o atendimento e dentro das atribuições das equipes, dificulta 

as atividades de promoção e prevenção, as palestras e conversas com os diferentes 

grupos de riscos, como crianças, grávidas, Hipertensão, Diabetes, idosos. Essa é 

umas das maiores dificuldades enfrentadas no trabalho da equipe. Realizamos as 
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visitas domiciliares pelos ACS, existindo pouco intercâmbio entre equipe e 

família/comunidade, diminuindo as atividades de promoção aumentando as 

doenças, já que não existe um trabalho educativo com a população. Assim, 

encontramos durante as entrevistas médicas realizadas na consulta, que muitos 

usuários desconhecem as causas da Hipertensão ou diabetes, os fatores de risco, 

como deve ser o tratamento correto, a dieta que devem realizar. Também acontece 

sobre as enfermidades parasitárias, pois desconhecem as medidas higiênicas. As 

gestantes desconhecem os fatores de riscos da gravidez, a técnica correta do 

aleitamento materno e a possibilidade de conhecer o crescimento e desenvolvimento 

de seu filho na consulta de Puericultura. 

Quando os indivíduos, famílias e comunidades têm grandes 

desconhecimentos sobre as doenças que os afetam, não terão recursos para 

enfrentar, e serão vítimas delas. A maior ferramenta que se pode oferecer aos 

indivíduos é o conhecimento das doenças que os afetam. Para nós médicos, essa é 

uma meta importante, elevar o nível de conhecimento da população e diminuir aí as 

incidências das enfermidades. 

Outras das atribuições afetadas é a possibilidade de encontros para 

planejamento das ações de saúde e para as discussões de casos clínicos devido à 

falta de profissionais. 

O atendimento domiciliar também é outra atribuição das equipes que são 

afetadas, já que um médico encontra-se realizando atendimento para uma 

população de mais de quatro mil pessoas, ficando com pouco tempo para visitar aos 

indivíduos, realizar o cadastramento das famílias, pesquisar as doenças de 

notificação compulsória, afetando todas as atividades da equipe. 

A escassez dos recursos como medicamentos e produtos laboratoriais 

também afetam os diagnósticos e tratamentos corretos das doenças, mas todos 

esses problemas já foram objeto de conversa com a secretaria de saúde de nosso 

município, e alguns estão em processo de análise, para solucionar os mesmos. 

Em relação à população da área de abrangência, ainda não temos definida 

em nossa unidade, já que como explicávamos em comentários anteriores, por 

dificuldades do pessoal médico e de enfermagem foi impossível fazer a distribuição 

da mesma. Neste momento, com a nossa chegada à comunidade será distribuída 

para cada equipe. Por enquanto continuamos fazendo o atendimento de toda a 

população do município. 
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Os dados encontrados no último censo realizado ano 2010, o município de 

Tratarugalzinho tem 13.200 habitantes, 6927 da população urbana e 6273 da 

população rural (IBGE, 2010) Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Distribuição da população do municipio de Tartarugalzinho por idade e sexo. 
Fonte: IBGE 

 

A tabela reflete a população de Tartarugalzhinho, por sexo e grupos etários, 

com essa população trabalhamos os médicos que neste momento oferecemos 

serviços na UBS, em espera da reorganização das equipes e a distribuição da 

população. 

Sobre a demanda espontânea, apresentamos uma dificuldade para atender 

todos que buscam atendimento, pois um dos médicos realiza assistência no Hospital 

e o outro faz atendimento na UBS simultaneamente. Muitas dessas pessoas são 

procedentes de áreas rurais distantes e tem que esperar para ser atendidas. Para 

tentar resolver esta problemática, utilizamos a estratégia de priorizar essas pessoas 

da área rural. Esperamos resolver esse problema rapidamente, quando começarem 

a oferecer consulta dos médicos que chegaram recentemente. 
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Assim, durante as consultas realizamos pesquisa de muitas doenças, mas o 

excesso de demanda dificulta a realização de outras atividades como as consultas 

programadas, as conversas e palestra à população e, as visitas domiciliares, por não 

termos disponibilidade de tempo. 

Em relação à saúde da criança, em nossa UBS somente se vem realizando 

ações de vacinação, pois as mães não têm hábitos de realizar as consultas de 

puericultura, referindo que desconhecem essas consultas, e a importância de 

conhecer o crescimento da criança. Apresentamos segundo o caderno de atenção 

programática (CAP), uma cobertura de (77%). Também referem nunca terem 

recebido orientações de assistir a essas consultas depois do nascimento. Esta é 

outra problemática que deveremos resolver, explicando às mães a importância das 

consultas de puericultura. Vamos resolver essa dificuldade quando começarmos a 

oferecer orientações às mães apoiados nas enfermeiras da vacinação, já que nesta 

ação, muitas mães levam seus filhos para se vacinarem. 

A atenção ao pré-natal é desenvolvida com melhor qualidade que a atenção 

à criança, onde apresentamos uma cobertura de 51% (62 gestantes) segundo o 

CAP.As enfermeiras realizam a primeira consulta à grávida, cadastramento, 

indicação dos testes e a avaliação nutricional, às vezes, não realizam os exames 

das mamas, exame de colo de útero e o esquema vacinal. Encontramos dificuldade 

nos registros destas informações e na realização de ações como palestras e 

conversa com o intercâmbio das orientações. O puerpério é outro programa com 

dificuldade, onde geralmente as mulheres não realizam as consultam pós-parto, mas 

quando conversamos com elas, muitas referem desconhecer a existência dessas 

consultas e a importância desta.Apresentamos 18 puérperas (23%) de cobertura. 

Sobre o programa de câncer de colo de útero, consideramos que tem um 

seguimento correto, com uma cobertura de 98,7% segundo o CAP. Realizamos o 

atendimento durante todos os dias na UBS e durante as visitas programáticas as 

comunidades, embora a assistência seja pouca, mas nas consultas oferecemos 

orientações sobre a realização do exame e a importância. As maiores dificuldades 

nesse programa estão nos registro, prontuários, que não informa a data do último 

exame e resultado do exame. Assim dificulta conhecer quantas mulheres realizaram 

o exame e em quantas o resultado foi positivo. Para solucionar essa problemática, já 

foi orientado colocar nos prontuários e nos registros, os resultados desses exames, 

mesmo se as usuárias realizaram o exame em outra instituição e não em nossa 
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UBS. Também acontece com o câncer de mama, não é anotada nos prontuários a 

data do último exame e nem a avaliação clínica. Algumas vezes indicamos a 

mamografia e a usuária não regressa com o resultado. Outras vezes, regressa e a 

pessoa que faz atendimento não coloca resultado nos prontuários, este é um 

problema que está relacionado com a forma de trabalho de todos os profissionais. 

Teremos que fazer capacitações com os profissionais para registrar adequadamente 

além de incentivar os mesmos para realizar ações de promoção e prevenção, para 

elevar a quantidades de exame de mama e do colo de útero realizado. 

Dentro do grupo de doenças crônicas destacamos o índice elevado de 

Hipertensão e Diabetes, pois a presença destes usuários solicitando atenção é muito 

frequente em nossa UBS. Apresentamos uma cobertura de 87,6% para os 

hipertensos. Consideramos que embora se realize consulta de HIPERDIA, não é da 

melhor qualidade e nem cumpre com todos os passos necessários, pois não existem 

grupos de pessoas hipertensas ou diabéticas, onde se realizem atividades de 

promoção e prevenção, orientando a esses usuários sobre as causas da doença, 

tipo de alimentação, tratamento e acompanhamento que devem realizar. Assim, 

devido a esta falha na assistência, os usuários têm desconhecimento de sua 

patologia e das complicações desta, e em muitas ocasiões, não cumprem as 

orientações alimentares, abandonam o tratamento retornando a nossa consulta com 

a doença descompensada. Para contornar esta situação, devemos elevar o nível de 

conhecimento desses usuários. 

Os hipertensos e diabéticos chegam a nossa UBS e agendam a consulta 

para seu atendimento, mas quando acaba a consulta, não recebem a data da 

próxima. Assim, eles desconhecem quando devem retornar as consulta para o 

acompanhamento e às vezes faz o tratamento um mês e abandona, não retornam 

para a avaliação ou para buscar medicamentos para continuar tratamento, pois 

pensa que o tratamento é somente para um mês. Não existe registro destes 

usuários nos prontuários, não registrando informações importantes como Hábitos 

tóxicos, avaliações da pressão, da glicemia, do peso e avaliação nutricional. Embora 

existam na UBS os formulários de cadastramento dos Hipertensos e Diabéticos e as 

cadernetas, não existem protocolos de atendimento e nem ações programáticas 

como promoção e prevenção. 

Em relação à saúde dos idosos, nossa UBS realiza atendimento específico 

para esse grupo, no entanto não existe protocolo de atendimento, grupos de idosos 
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e nem o registro destes idosos atendidos. Além disto, não se realizam atividades 

educativas com essas pessoas e encontramos deficiências também nas informações 

oferecidas pelos ACS, que desconhecem os idosos acamados ou com deficiências 

visuais e motoras que precisem ser visitados. Respondendo as interrogantes sobre a 

saúde da pessoa idosa, temos que dizer que a estimativa é de 534 (98,3%) pessoas 

de esse grupo etária, mas os últimos dados oferecidos pela secretaria de saúde de 

nosso município no ano 2014, essa cifra ascendeu a 675 pessoas, como se 

encontra na pirâmide da população.  

Também temos muitas pessoas idosas nas comunidades que são atendidas 

por nossa UBS, mas aqui o atendimento se dificulta ainda mais, pela distância 

dessas comunidades. Nesse caso a UBS realiza ações programáticas de visita a 

essas comunidades com a equipe completa, mas consideramos que não é suficiente 

realizar essas ações a cada dois ou três meses, devido à demanda elevada de 

atenção médica por esse grupo de pessoas. 

Na UBS estamos sugerindo que todos os ACS localizem em sua área, as 

pessoas maiores de 60 anos, para ser visitados e criar com eles diferentes grupos 

de pessoas idosas que paulatinamente, os ACS acompanhariam a UBS a cada 15 

dias, onde receberiam atividades de promoção e prevenção das diferentes doenças 

e problemas mais frequentes nessa idade. 

Consideramos que nossa UBS tem grandes dificuldades no atendimento em  

os grupos de gestantes e puerperas mas especificamente o grupo de pessoas 

idosas é um das mais desprotegidas, além disso, a maioria deles consome algum 

tipo de medicamento para controle das doenças crônicas, ocasionando custos, às 

vezes elevados pelas quantidades de medicamentos que devem adquirir ou que são 

dados pela UBS. 

A saúde bucal está muito ausente no nosso município, pois além de não ter 

o CEO, a equipe de saúde bucal tem realizado um trabalho muito isolado da equipe 

de saúde. 

Todos esses problemas descritos têm muita relação com a vontade da 

equipe, de diagnosticar problemas e doenças, realizar ações de intervenção para 

encontrar solução aos mesmos e ajudar a melhorar a qualidade da atenção de 

saúde, ou seja, a cumprir com as diretrizes e objetivas do ministério de saúde, de 

realizar uma atenção universal, sem discriminação e com qualidade. 
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Quando analisamos todos os problemas descritos temos uma visão ampla 

de onde estão as maiores dificuldades de nosso município e da nossa UBS em 

relação à saúde. Muitos desses problemas são de resolução educativa. Assim, 

consideramos que é um grande desafio que todos os que trabalham na saúde têm 

de reorganizar nossos serviços, criar nossas equipes de trabalho, tentar que cada 

equipe tenha os integrantes completos e ativos e começar a criar os grupos de 

usuários do acordo à doença que apresente. Também é muito importante fazer 

trabalho educativo com o pessoal de saúde, explicar os protocolos de trabalho e os 

objetivos indicados pelo ministério, avaliar o cumprimentos desses objetivos, e 

melhorar a qualidade em atenção, diminuição da incidência de enfermidades, 

complicações. Além disto, devemos melhorar o registro das informações, já que 

mediante esses registros poderemos avaliar nosso trabalho e conhecer onde 

existem as dificuldades que devem ter resolvidas. 

Passadas algumas semanas desde o início do curso e analisando a situação 

nestes momentos, somente temos resolvido a situação odontológica, que agora 

nosso município inaugura o centro odontológico, para atendimento da demanda 

espontânea e de urgências odontológicas. Com o trabalho desenvolvido durante o 

curso pudemos identificar problemas que no início de nosso trabalho não tínhamos 

conhecimento da existência deles e agora já identificados os problemas e 

dificuldades, as fortalezas e debilidades para podermos planejar as possíveis 

soluções. Considero que o relatório da Analise Situacional, é um documento que 

coleta, de forma organizada, os dados obtidos durante as semanas do curso. São 

dados de nossa UBS que mostram as características da Unidade, das equipes e 

qual é a situação da saúde em nossa área, onde estão os principais problemas que 

devem ser resolvidos e para onde devemos dirigir nossas ações de saúde. Alguns 

indicadores embora seus dados não estejam completos, puderam ser analisados, 

mas outros dados foram muito escassos. 

1.3 Comentário comparativo entre o texto inicial e o Relatório da 

Análise Situacional. 

O texto elaborado na segunda semana de ambientação do curso tem ainda 

semelhança com o Relatório da Análise Situacional, porque as mudanças ainda são 

insuficientes, entre os avanços alcançados está o agendamento das consultas, o 
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que não era realizada antes, assim como, a melhoria do acompanhamento e 

cadastro das gestantes, puérperas e recém-nascidos. São só pequenos avanços 

dos grandes desafios que temos pela frente ainda. 

Quando fazemos agora uma comparação sobre a tarefa da segunda semana, 

observamos discretos avanços em nosso trabalho e uma melhor qualidade do 

atendimento à população. Ainda temos muito que trabalhar para alcançar uma 

atenção à saúde da família ótima e com acompanhamento eficaz. Precisa-se de 

muitas mudanças que abranjam maior conhecimento da população, dos riscos, das 

doenças crônicas. Os desafios são: fazer registros adequados, melhorar os 

cadastros das grávidas, puérperas e recém-nascidos. Além também de melhorar a 

disponibilidade dos medicamentos na farmácia, que resulta sempre em melhor 

atendimento ao usuário. Temos somente pequenos avanços, que também incluem 

organização e planejamento das ações da equipe, mas ainda temos muito trabalho 

por fazer para poder ter um futuro de saúde melhor na população do 

Tartarugalzinho. 
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2 Análise Estratégica 

2.1 Justificativa 

A assistência pré-natal adequada, com a detecção e a intervenção precoce 

das situações de risco, bem como um sistema ágil de referência hospitalar, além da 

qualificação da assistência ao parto são os grandes determinantes dos indicadores 

de saúde relacionados à mãe e ao bebê que tem o potencial de diminuir as 

principais causas de mortalidade materna e neonatal. 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 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2005).  

No município Tartarugalzinho, a atenção básica é desenvolvida na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) José Alves Meireles, localizada na zona urbana. A área de 

abrangência da UBS é de 10.000 habitantes cadastrados, sendo o estimado total de 

9.316. A equipe da UBS não está completa pela falta de profissionais para atingir 

toda essa área de abrangência que é muito grande. Além disto, a população mora 

muito longe da UBS, fazendo com que as consultas não ocorram de forma 

sistemática. Os atendimentos dedicados às grávidas e puérperas acontecem uma 

vez por semana, não alcançando ainda uma cobertura ampla desses atendimentos, 

com uma população feminina em idade fértil (10-49) de 4487 (33,9%). Também não 

contamos com ginecologista no município. 

As grávidas que abrangem a UBS em que atuo são 123 e temos somente 62 

cadastradas (51% de cobertura), e o desafio é aumentar a cobertura para 80%. O 

mesmo ocorre com as 18 puérperas cadastradas (23% de cobertura) e a meta é 

aumentar a cobertura para 80%. Os indicadores relacionados com a qualidade 

também são inadequados: captação precoce e exame físico adequado (25% de 
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cobertura) e controle da saúde bucal (0%). A qualidade dos registros fica a desejar: 

não temos dados corretos da vacinação de todas as grávidas, as ações educativas 

são insuficientes, interferindo no desenvolvimento e acompanhamento correto 

destas usuárias, o que leva às deficiências do programa em nosso município. 

Entretanto, outros indicadores estão adequados: identificação de riscos 

corretamente (100%), vacina antitetânica e hepatites (100%), orientação do 

aleitamento materno (100%). 

Com a realização desta intervenção na UBS José Alves, pretende-se 

oferecer uma melhor atenção à grávida e a puérpera, acrescentada à cobertura de 

atendimento a mesma e à qualidade deste atendimento. Além disto, as ações 

realizadas são pouco efetivas e acreditamos que se possa incorporar ao 

atendimento uma maior quantidade destas usuárias. Como dificuldades para 

alcançar esses objetivos têm-se primeiramente a presença de uma equipe 

incompleta, sem a totalidade de ACS, pois existe área descoberta. Também não 

temos disponibilidades de material para realizar exame físico ginecológico (espéculo 

e mesa ginecológica). Contudo temos a vontade de trabalhar, a união da equipe com 

a finalidade de melhorar os indicadores da saúde maternos infantis. Este trabalho 

tem a visão de melhorar as quatro equipes de saúde da UBS José Alves, 

acompanhamento às grávidas e puérperas, além de uma melhor qualidade em seu 

seguimento desta população alvo.  

 

2.2 Objetivos e metas 

2.2.1 Objetivo geral 

Melhorar a atenção à saúde das gestantes e puérperas na UBS José Alves, 

Tartarugalzinho/AP. 

 

2.2.2 Objetivos específicos e metas. 

 

1: Ampliar a cobertura de pré-natal e das puérperas. 

2. Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e puerpério realizado na 

Unidade. 

3. Melhorar a adesão ao pré-natal e das mães ao puerpério. 
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4: Melhorar o registro do programa de pré-natal e do puerpério.  

5: Realizar avaliação de risco das gestantes. 

6: Promover a saúde  no pré-natal e no puerpério. 

 

Metas relativas ao Pré-natal. 

Relativas ao objetivo 1. Ampliar a cobertura de pré-natal e das puérperas. 

Meta 1.1. Alcançar 80% de cobertura das gestantes cadastradas no 

programa de Pré-natal da Unidade de saúde. 

 

Relativas ao objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e 

puerpério realizado na Unidade. 

Meta 2.1. Garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre de 

gestação.  

Meta 2.2. Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 

100% das gestantes. 

Meta 2.3. Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das 

gestantes. 

Meta 2.4. Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames 

laboratoriais de acordo com protocolo. 

Meta 2.5. Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 

Meta 2.6. Garantir que 100% das gestantes estejam com vacina antitetânica 

em dia. 

Meta 2.7. Garantir que 100% das gestantes estejam com vacina contra 

hepatite B em dia. 

Meta 2.8. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico 

em 100% das gestantes durante o pré-natal. 

Meta 2.9. Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes cadastradas. 

 

Relativa ao objetivo 3.Melhorar a adesão ao pré-natal e das mães ao 

puerpério. 
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Meta 3.1. Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 

 

Relativa ao objetivo 4.Melhorar o registro do programa de pré-natal e do 

puerpério. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho de pré-natal 

em 100% das gestantes. 

 

Relativa ao objetivo 5.Realizar avaliação de risco das gestantes. 

 

Relativa ao objetivo 6.Promover a saúde no pré-natal e no puerpério. 

Meta 6.1. Garantir a 100% das gestantes orientações nutricional durante a 

gestação. 

Meta 6.2. Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Meta 6.3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Meta 6.4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Meta 6.5. Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas na gestação. 

Meta 6.6. Orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

 

Metas relativas ao Puerpério. 

Relativa ao objetivo 1. Ampliar a cobertura das puérperas. 

Meta 1.1. Garantir a 80% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da Unidade de Saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o 

parto. 

 

Relativas ao objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção ao puerpério 

realizado na Unidade. 

Meta 2.1. Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Meta 2.2. Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 
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Meta 2.3. Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas cadastradas 

no Programa. 

Meta 2.4. Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Meta 2.5. Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Meta 2.6. Prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção. 

 

Relativa ao objetivo 3. Melhorar a adesão ao puerpério. 

Meta 3.1. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram 

a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

 

Relativa ao objetivo 4. Melhorar o registro do programa do puerpério. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa 100% 

das puérperas. 

 

Relativas ao objetivo 5. Promover a saúde no puerpério. 

Meta 5.1. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

Meta 5.2. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Meta 5.3. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre 

planejamento familiar. 

 

2.3 Metodologia 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de 12 

semanas na UBS José Alves Meireles, no Município de Tartarugalzinho-AP. 

Conforme orientação do curso houve a necessidade do encurtamento da 

intervenção de 16 para 12 semanas, para que fosse possível ajustar as defesas e a 

finalização da Turma 7 ao calendário estabelecido com a Universidade. Nosso 

trabalho consiste em um projeto de intervenção que vai ser realizado através de 
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estudos, levantamento de dados e desenvolvimento de ações programáticas de 

assistência, promoção e prevenção à saúde das gestantes e puérperas pertencentes 

a nossa UBS. Participarão da intervenção todas as gestantes e puérperas da área 

de cobertura da unidade no período da intervenção. 

2.3.1 Detalhamento das ações 

Referente ao Pré-natal. 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura de pré-natal 

Meta 1.1. Alcançar 80% de cobertura do programa de pré-natal. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a cobertura do pré-natal periodicamente (pelo menos 

mensalmente).  

O médico vai  monitorar o percentual todas as semanas de gestantes que 

iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre da gestação; agendar de forma imediata 

para aquelas com queixas de atraso menstrual. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

 Ação: Acolher as gestantes. 

A equipe vai acolher as gestantes todas as semanas através dos ACS, tendo 

em conta aquelas que não  aderem ao atendimento do SUS. 

Ação: Cadastrar todas as gestantes da área de cobertura da unidade de 

saúde.  

Todos os ACS têm orientação de fazer o cadastramento de todas as 

gestantes da área de cobertura independente se realizam o pré-natal na UBS. 

Também devem registrar o local onde realizam o pré-natal e orientar a importância 

de iniciar a consulta o mais precoce possível. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização do pré-

natal e sobre as facilidades de realizá-lo na unidade de saúde.  

Os ACS e a Enfermagem vão esclarecer mês por mês a comunidade sobre 

a importância da realização do pré-natal e sobre as facilidades de realizá-lo na 

unidade de saúde. Os ACS e a enfermagem divulgarão mês a mês sobre a 

importância do pré-natal através das palestras, de folders, cartazes e atividades na 

comunidade. 
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Ação: Esclarecer a comunidade sobre a prioridade de atendimento às 

gestantes ou mulheres com atraso menstrual.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe no acolhimento às gestantes.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para enfatizar os aspectos importantes da 

atenção pré-natal. 

Ação: Capacitar os ACS na busca daquelas que não estão realizando pré-

natal em nenhum serviço.   

Esta ação se manterá nas reuniões das equipes sendo orientado a todos os 

ACS fazer registro de todas as grávidas de sua área, pesquisando todos os 

aspectos do pré-natal. 

Ação: Ampliar o conhecimento da equipe sobre o Programa de 

Humanização ao Pré-natal e nascimento (PHPN).  

Esta ação será feita nas reuniões das equipes onde se instruirá a os ACS 

sobre o esquema de vacina das gestantes para que possam fazer vigilância do 

esquema e apoiar na orientação nas visitas domiciliares. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e puerpério 

realizado na unidade 

Meta 2.1. Garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre de 

gestação.  

 Esta meta será atingida com a busca ativa de todas as mulheres com atraso 

menstrual, com o apoio da população e os ACS que são os que convivem na 

comunidade, podendo orientar aos familiares sobre a importância de iniciar o pré-

natal precoce.  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar periodicamente o ingresso das gestantes no pré-natal ainda 

no primeiro trimestre de gestação.  

Esta ação se realizará com a revisão mensal do registro das gestantes em 

comparação com as informações registradas pelos ACS em seus registros. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Acolher as mulheres com atraso menstrual.  
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Esta ação será feita pela enfermeira das equipes, a todas as mulheres que 

buscarem atendimento na UBS ou forem atendidas nas visitas domiciliares, para 

realizar rapidamente com a mesma a possibilidade de fazer um teste de gravidez e 

orientar sobre o pré-natal. 

Ação: Acolher as gestantes.   

O acolhimento será feito pelas enfermeiras das equipes a qualquer 

momento, tanto na UBS quanto nas atividades na comunidade, para que se possam 

escutar as queixas das gestantes assim como orientar corretamente as gestantes. 

Ação: Garantir com o gestor a disponibilização do teste rápido de gravidez 

na UBS.  

Esta ação será feita com através do controle da enfermeira semanalmente 

do estoque de teste rápido, de forma que este sempre esteja disponível.  

Ação: Cadastrar todas as gestantes da área de cobertura da unidade de 

saúde.  

Esta ação será feita com o acompanhamento e revisão mensal do registro 

de gestante da UBS. 

 ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a importância de iniciar as consultas 

de pré-natal imediatamente após o diagnóstico de gestação. 

Ação: Divulgar para a comunidade a disponibilidade de teste rápido de 

gravidez na UBS para mulheres com atraso menstrual. 

Estas ações se realizarão nas palestras educativas sobre os temas na sala 

de espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe no acolhimento às mulheres com atraso 

menstrual.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitaremos o espaço de encontro para enfatizar a importância do acolhimento 

às mulheres com atraso menstrual para que iniciem a atenção pré-natal 

precocemente. 

Ação: Capacitar a equipe na realização e interpretação do teste rápido de 

gravidez.  
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A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como se faz o teste rápido de 

gravidez e a interpretação do resultado. 

Ação: Ampliar o conhecimento da equipe sobre o Programa de 

Humanização ao Pré-natal e nascimento (PHPN).  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar sobre o Programa de Humanização 

ao Pré-natal e nascimento (PHPN). 

 

Meta 2.2. Realizar pelo menos um exame ginecológico por gestante em 

100% delas.  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a realização de pelo menos um exame ginecológico por 

gestação em todas as gestantes.  

Esta ação será feita com a realização dos exames ginecológicos nas 

consultas de gestantes e com os exames ginecológicos feitos pelas enfermeiras na 

hora de coleta das amostras, para fazer o Papanicolau ou bacterioscopia de 

secreção vaginal. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame ginecológico. 

Esta ação será realizada pela enfermeira e médico durante as consultas de 

pré-natal, revisando prontuário, ficha espelho e cartão da gestante, baseado no 

manual técnico do Ministério da Saúde sobre Pré-natal e Puerpério. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame 

ginecológico durante o pré-natal e sobre a segurança do exame.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para realizar o exame ginecológico nas gestantes.  

Ação: Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto à 

realização do exame ginecológico.  
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A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe semanais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar o exame ginecológico e das 

mamas nas gestantes e quando deverá ser feito.    

Meta 2.3. Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das 

gestantes. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a realização de pelo menos um exame de mamas em todas 

as gestantes.  

Esta ação se realizará com a revisão mensal dos prontuários das grávidas, 

onde deve ficar descrito o exame de mamas. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame de mama.  

Esta ação se realizará com a orientação a todos os médicos e enfermeiras 

para ficarem alertas a este exame, para que seja realizado na primeira consulta. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame de 

mama durante a gestação e sobre os cuidados com a mama para facilitar a 

amamentação.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para realizar o exame de mamas nas gestantes.  

Ação: Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto à 

realização do exame de mamas. 

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar o exame de mamas nas gestantes 

e quando será feito. 

 

Meta 2.4. Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames 

laboratoriais de acordo com protocolo.  
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Esta ação será feita com a programação da segunda consulta de todas as 

gestantes que iniciaram o pré-natal, onde o médico será o encarregado de avaliar os 

exame e garantir que todos foram indicados. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a solicitação dos exames laboratoriais previstos no 

protocolo para as gestantes.  

Esta ação será feita com a programação da segunda consulta de todas as 

gestantes que iniciaram o pré-natal, onde o médico será o encarregado de avaliar os 

exame e garantir que todos foram indicados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer sistemas de alerta para a solicitação de exames de 

acordo com o protocolo.  

Esta ação será feita mediante o roteiro que fica em cada consulta para servir 

de guia a fim de que sejam feitas todas as solicitações de exame de acordo o 

protocolo. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização dos 

exames complementares de acordo com o protocolo durante a gestação.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para solicitar os exames de acordo com o 

protocolo para as gestantes. 

 A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal 

onde aproveitamos o espaço de encontro para ensinar os exames que devem ser 

solicitados para as gestantes de acordo com o protocolo. 

 

Meta 2.5. Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo.  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a prescrição de suplementação de ferro/ácido fólico em 

todas as gestantes.  
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O monitoramento da prescrição de suplementação de ferro\ácido fólico será 

feita em cada consulta assim como nas visitas domiciliares feitas às gestantes. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Garantir acesso facilitado ao sulfato ferroso e ácido fólico.  

Esta ação será feita mediante o monitoramento semanal do estoque de 

sulfato ferroso e ácido fólico pela enfermeira de forma que este garantido o acesso 

para todas as grávidas. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a importância da suplementação de 

ferro/ ácido fólico para a saúde da criança e da gestante.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para a prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico 

para as gestantes.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitaremos o espaço de encontro para ensinar sobre a importância da 

prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico para as gestantes, para que sejam 

capazes de multiplicar a informação. 

 

Meta 2.6. Garantir 100% das gestantes com vacina antitetânica em dia. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a vacinação antitetânica das gestantes.  

Esta ação será realizada mediante a revisão das vacinas das gestantes 

desde a primeira consulta, enfatizando sua importância.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer sistemas de alerta para a realização da vacina 

antitetânica.  

Esta ação será realizada mediante a revisão do cartão da gestante com 

monitoramento das vacinas.  

Ação: Realizar controle de estoque e vencimento das vacinas.  
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Esta ação será feita mediante a revisão mensal do estoque das vacinas pela 

enfermeira. 

Ação: Realizar controle da cadeia de frio.  

Esta ação será feita pela diretora da UBS em conjunto com a técnica de 

enfermagem e supervisionada pela enfermeira responsável pela vacinação.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a gestante sobre a importância da realização da vacinação 

completa. 

Esta ação será feita pela enfermeira e pelo médico durante as consultas, nas 

visitas domiciliares através da revisão do cartão de vacinas da gestante. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe sobre a realização de vacinas na gestação.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar sobre as vacinas que devem ser 

administradas nas gestantes de acordo com o protocolo. 

Meta 2.7. Garantir que 100% das gestantes com vacina contra hepatite B em 

dia.  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a vacinação contra a hepatite B das gestantes.  

Esta ação será realizada pela enfermeira e técnica de enfermagem na 

consulta de pré-natal, analisando o prontuário, a ficha-espelho e o cartão de vacina 

da gestante. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer sistemas de alerta para a realização da vacina. Estas 

ações serão feita pela enfermeira e pelo médico durante as consultas, nas visitas 

domiciliares através da revisão do cartão de vacinas da gestante. 

Ação: Fazer controle de estoque e vencimento das vacinas.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do estoque das vacinas pela 

enfermeira. 

Ação: Realizar controle da cadeia de frio.  

Esta ação será feita pela diretora da UBS em conjunto com a técnica de 

enfermagem responsável pela vacinação.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 
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Ação: Esclarecer a gestante sobre a importância da realização da vacinação 

completa.  

Esta ação será feita pela enfermeira e pelo médico durante as consultas, nas 

visitas domiciliares através da revisão do cartão de vacinas da gestante, orientando 

sobre a importância de cumprir com as mesmas. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe sobre a realização de vacinas na gestação. 

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar sobre as vacinas que devem ser 

administradas nas gestantes de acordo com o protocolo. 

 

Meta 2.8. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico 

em 100% das gestantes durante o pré-natal. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a avaliação da necessidade de tratamento odontológico das 

gestantes.  

Esta ação será realizada pela enfermeira como pelo médico nas consultas, 

com o encaminhamento da grávida para a odontologista. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar acolhimento das gestantes.  

O acolhimento será feito pelas enfermeiras das equipes a todas as mulheres 

que buscarem atendimento na UBS ou forem atendidas nas visitas domiciliares, para 

que possa escutar as queixas das mesmas assim como orientar acertadamente as 

mesmas.  

Ação: Cadastrar na unidade de saúde gestantes da área de abrangência. 

Esta ação será feita com o acompanhamento e revisão mensal dos registros de 

gestante da UBS. 

Ação: Oferecer atendimento prioritário às gestantes.  

O médico disponibilizará uma vaga para o atendimento prioritário das 

gestantes em cada período de trabalho.  

Ação: Organizar agenda de saúde bucal para atendimento das gestantes. 

Dialogaremos com o odontólogo para que possamos organizar uma agenda para o 

atendimento das nossas gestantes 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 
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Ação: Informar a comunidade sobre importância de avaliar a saúde bucal de 

gestantes.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para realizar avaliação da necessidade de 

tratamento odontológico em gestantes.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar a importância do atendimento 

odontológico na gestante.  

 

Meta 2.9. Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes cadastradas.  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar a realização da primeira consulta odontológico.  

Odontólogo da outra equipe ofertará na medida do possível esta ação.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar a agenda para garantir a primeira consulta odontológica.  

A técnica em saúde bucal ficará responsável por esta ação.  

Ação: Garantir com o gestor o fornecimento do material necessário para o 

atendimento odontológico.    

Ação: Garantir junto ao gestor o oferecimento de serviços diagnósticos.  

O odontólogo dialogará com o gestor para que seja garantida a 

disponibilização dos materiais e de serviços de diagnósticos em número suficiente. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a importância de realizar a consulta 

com o (a) dentista. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar os profissionais da unidade de saúde de acordo com os 

Cadernos de Atenção Básica do Ministério.  

Ação: Treinar a equipe para realizar diagnósticos das principais doenças 

bucais da gestação, como a cárie e as doenças periodontais.  
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Estas ações serão feitas pela odontologia da UBS uma vez por mês nas 

reuniões das equipes. 

 

Objetivo 3. Melhorar a adesão ao pré-natal 

Meta 3.1. Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no 

protocolo de pré-natal adotado pela unidade de saúde.  

Esta ação será realizada através da revisão dos prontuários das grávidas 

pela enfermeira, identificando o cumprimento das prioridades das consultas.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar visitas domiciliares para busca de gestantes faltosas. 

 Esta ação será realizada programando visita domiciliar a todas as grávidas 

faltosas.  

Ação: Organizar a agenda para acolher a demanda de gestantes 

provenientes das buscas.  

Esta ação será feita organizando a agenda mensal, de forma que sempre 

exista vaga para acolher as usuárias faltosas. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Informar a comunidade sobre a importância do pré-natal e do 

acompanhamento regular.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

Ação: Ouvir a comunidade sobre estratégias para não ocorrer evasão das 

gestantes do programa de Pré-natal (se houver número excessivo de gestantes 

faltosas).  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS, permitindo que a 

comunidade aponte estratégias que nos ajudem a recuperar as gestantes faltosas. 
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QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Treinar os ACS para abordar a importância da realização do pré-

natal.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar a importância do atendimento pré-

natal. 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro do programa de pré-natal. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 100% 

das gestantes.  

Esta ação, acredito que será muito difícil seu cumprimento porque já falamos 

com a secretaria de saúde para garantir as fichas espelhos e ainda estamos 

aguardando por eles. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar o registro de todos os acompanhamentos da gestante.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira como pelo médico de todas as consultas feitas a pacientes. 

Ação: Avaliar número de gestantes com ficha de acompanhamento/espelho 

atualizada (registro de BCF, altura uterina, pressão arterial, vacinas, medicamentos, 

orientações e exames laboratoriais).  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira como pelo médico de todas as consultas feitas a pacientes tenham 

registro de BCF, altura uterina, pressão arterial, vacinas, medicamentos, orientações 

e exames laboratoriais. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Preencher o SISPRENATAL e ficha de acompanhamento. 

Ação: Implantar ficha-espelho da carteira da gestante ou ficha de acompanhamento.  

Esta ação será feita com o preenchimento do SISPRENATAL e ficha de 

acompanhamento de todas as gestantes que iniciam o pré-natal na UBS tanto pela 

enfermeira quanto pelo médico.  

Ação: Organizar local específico para armazenar as fichas de 

acompanhamento/espelho.  

Esta ação será realizada com a criação de caixas identificadas para cada 

equipe para armazenar as fichas de acompanhamento/espelho. 
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ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a gestante sobre o seu direito de manutenção dos 

registros de saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de solicitação de 

segunda via se necessário.  

Esta ação será feita com a informação à gestante desde o acolhimento, nas 

consultas, vistas domiciliar sobre seu direito de manutenção dos registros de saúde. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Treinar o preenchimento do SISPRENATAL e ficha de 

acompanhamento/espelho.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões de equipe quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como fazer o preenchimento do 

SISPRENATAL e ficha de acompanhamento. 

 

Objetivo 5. Realizar avaliação de risco. 

Meta 5.1. Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar o registro na ficha espelho do risco gestacional por 

trimestre.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira como pelo médico de todas as consultas feitas a pacientes, monitorando 

o risco gestacional por trimestre. 

Ação: Monitorar o número de encaminhamentos para o alto risco. 

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira como pelo médico do encaminhamento para consulta para alto risco. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Identificar na ficha de acompanhamento/espelho as gestantes de alto 

risco gestacional.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira como pelo médico do encaminhamento para consulta para alto risco. As 

fichas passam a ser armazenadas em uma caixa identificada como gestante de alto 

risco para programar as visitas domiciliar.  

Ação: Encaminhar as gestantes de alto risco para serviço especializado.  

Esta ação será feita com a programação da segunda consulta de todas as 
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gestantes, onde o médico que será o encarregado de avaliar o risco e encaminhar 

para serviço especializado. 

Ação: Garantir vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento 

ambulatorial e/ou hospitalar.  

Esta ação será feita pelo médico garantindo a realização de o 

encaminhamento com todos os dados cumprindo os protocolos. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

adequada referência das gestantes de risco gestacional.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar os profissionais que realizam o pré-natal para classificação 

do risco gestacional em cada trimestre e manejo de intercorrências.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar a classificação do risco gestacional 

em cada trimestre e manejo de intercorrências 

 

Objetivo 6. Promover a saúde no pré-natal  

Meta 6.1. Garantir a 100% das gestantes orientações nutricional durante a 

gestação. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a realização de orientação nutricional durante a gestação. 

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela enfermeira 

quanto pelo médico desde a primeira consulta. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer o papel da equipe na promoção da alimentação saudável 

para a gestante.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como incentivar à gestante uma 

alimentação saudável. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 
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Ação: Compartilhar com a comunidade e com as gestantes orientações 

sobre alimentação saudável.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para fazer orientação nutricional de gestantes e 

acompanhamento do ganho de peso na gestação.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar o acompanhamento do ganho de 

peso na gestação. 

 

Meta 6.2. Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a duração do aleitamento materno entre as nutrizes que 

fizeram pré-natal na unidade de saúde.  

Esta ação se realizará mediante a observação das nutrizes durante as 

consultas e através da revisão mensal dos prontuários dos lactantes que fazem 

acompanhamento na UBS. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Propiciar o encontro de gestantes e nutrizes e conversas sobre 

facilidades e dificuldades da amamentação.  

Esta ação se realizará propiciando um encontro mensal de gestantes e 

nutrizes e conversas sobre facilidades e dificuldades da amamentação. 

Ação: Propiciar a observação de outras mães amamentando.  

Esta ação se realizará propiciando a observação de outras mães 

amamentando durante os encontros mensais.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Conversar com a comunidade, a gestante e seus familiares sobre o 

que eles pensam em relação ao aleitamento materno.  

Ação: Desmistificar a ideia de que criança "gorda" é criança saudável.  

Ação: Construir rede social de apoio às nutrizes.  
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Estas ações se realizarão nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para fazer promoção do aleitamento materno.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como incentivar o aleitamento 

materno. 

 

Meta 6.3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido (teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a orientação sobre os cuidados com o recém-nascido 

recebidos durante o pré-natal.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira quanto pelo médico. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre os 

cuidados com o recém-nascido.  

Esta ação será feita tanto pela enfermeira quanto pelo médico. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Conversar com a comunidade, a gestante e seus familiares sobre o 

que eles pensam em relação ao aleitamento materno.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para orientar os usuários do serviço em relação 

aos cuidados com o recém-nascido.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar os cuidados com o recém-nascido. 
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Meta 6.4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a orientação sobre anticoncepção após o parto recebida 

durante o pré-natal.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, tanto pela 

enfermeira quanto pelo médico, desde o início do pré-natal.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre 

anticoncepção após o parto.  

Esta ação será feita tanto pela enfermeira quanto pelo médico durante as 

consulta do pré-natal. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, 

sobre anticoncepção após o parto.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para orientar os usuários do serviço em relação à 

anticoncepção após o parto.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como incentivar a anticoncepção 

após o parto.  

 

Meta 6.5. Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas na gestação. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar as orientações sobre os riscos do tabagismo e do consumo 

de álcool e drogas recebidas durante a gestação 

Ação: Monitorar o número de gestantes que conseguiu parar de fumar 

durante a gestação.  

Estas ações serão feitas tanto pela enfermeira quanto pelo médico durante 

as consultas do pré-natal. 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer o papel da equipe em relação ao combate ao tabagismo 

durante a gestação.  

Todos os integrantes das equipes devem fazer educação permanente para 

combater o tabagismo. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, 

sobre os riscos do tabagismo e do consumo de álcool e drogas durante a gestação. 

Estas ações se realizarão nas palestras educativas sobre o tema na sala de espera 

uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde onde se 

concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas domiciliares 

realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para apoiar as gestantes que quiserem parar de 

fumar.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como apoiar as gestantes que 

quiserem parar de fumar. 

 

Meta 6.6. Orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar as atividades educativas individuais.  

Esta ação será feita tanto pela enfermeira quanto pelo médico. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar tempo médio de consultas com a finalidade de garantir 

orientações em nível individual.  

As consultas terão um tempo médio de 20 minutos com a finalidade de 

garantir orientações em nível individual. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar as gestantes sobre a importância da prevenção e detecção 

precoce da cárie dentária e dos principais problemas de saúde bucal na gestação. 

Esta ação será feita tanto pela enfermeira quanto pelo médico durante as 

consulta do pré-natal. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 
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Ação: Capacitar a equipe para oferecer orientações de higiene bucal.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar sobre higiene bucal. 

 

Relacionadas ao Puerpério. 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura da atenção a puérperas 

Meta 1.1. Garantir a 80% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da Unidade de Saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o 

parto.  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar a cobertura do puerpério periodicamente.  

Esta ação será feita com o monitoramento do registro das gestantes 

mensalmente, verificando a data provável de parto e posteriormente verificação com 

os ACS na comunidade para manter a retroalimentação da informação.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Acolher todas as puérperas da área de abrangência; cadastrar todas 

as mulheres que tiveram o parto no último mês. 

A equipe de saúde vai acolher todas as puérperas que cheguem à consulta, 

além disso, os agentes comunitários de saúde terão a responsabilidade de cadastrar 

a todas as puérperas de suas áreas. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Explicar para a comunidade o significado de puerpério e a 

importância da sua realização preferencialmente nos primeiros 30 dias de pós-parto.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para orientar as mulheres, ainda no pré-natal, 

sobre a importância da realização da consulta de puerpério e do período que a 

mesma deve ser feita; Orientar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 

cadastramento das mulheres que tiveram partos no último mês. 
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A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como apoiar com a realização das 

consultas de puerpério o período adequado. 

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção às puérperas na unidade de 

saúde 

Meta 2.1. Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar o número de puérperas que tiveram as mamas examinadas 

durante a consulta de puerpério. 

Esta ação será feita mediante a revisão mensal, pela enfermeira e pelo o 

médico. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Solicitar que o(a) recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta. Assim, o profissional não se esquecerá de examinar as 

mamas da puérpera.  

Todas as fichas das puérperas serão armazenadas numa caixa identificada 

que permita ter o controle da qualidade da consulta.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Explicar para a comunidade que é necessária examinar as mamas 

durante a consulta de puerpério.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde 

para realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do "exame das mamas".  

A capacitação da equipe será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar semiologia do "exame das 

mamas". 
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Meta 2.2. Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar o número de puérperas que tiveram o abdome examinado 

durante a consulta de puerpério.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal, pela enfermeira e pelo o 

médico. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Solicitar que o(a) recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de examinar o 

abdome da puérperas.  

Todas as fichas das puérperas serão armazenadas em uma caixa 

identificada que permita ter o controle da qualidade da consulta.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Explicar para a comunidade que é necessária examinar o abdome 

durante a consulta de puerpério.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde 

para realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do "exame do abdome" 

em puérperas.   

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar semiologia do ―exame do abdome 

em puérperas‖. 

 

Meta 2.3. Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas cadastradas 

no Programa. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitorar a realização de pelo menos um exame ginecológico em 

todas as puérperas.  
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Esta ação será de difícil execução, pois no momento só temos uma mesa de 

exame ginecológico, que é mais usada para a coleta do exame preventivo e 

algumas ocasiões para exame ginecológico das gestantes. Em um primeiro 

momento encaminharemos estas gestantes para realizar o exame no hospital o 

centro de referência (Centro de saúde da mulher do município) 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame ginecológico.  

Todas as fichas das puérperas serão armazenadas em uma caixa 

identificada que permita ter o controle da realização do exame ginecológico.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame 

ginecológico durante o puerpério e sobre a segurança do exame.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe para realizar o exame ginecológico nas puérperas.  

Ação: Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto à 

realização do exame ginecológico. 

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar como realizar exame ginecológico 

e identificar sistema de alerta para realizar o exame ginecológico nas puérperas. 

Meta 2.4. Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar as puérperas que tiveram avaliação do seu estado psíquico 

durante a consulta de puerpério.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, pela enfermeira 

e pelo médico. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Solicitar que o(a) recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 
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de "roteiro " para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de avaliar o 

estado psíquico da puérpera.  

Todas as fichas de as puérperas serão armazenadas em uma caixa 

identificada que permita ter o controle da qualidade da consulta.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Explicar para a comunidade que é necessária avaliar o estado 

psíquico da puérpera durante a consulta de puerpério.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde 

para realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do "exame psíquico ou 

do estado mental" em puérperas.  

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenal onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar semiologia do "exame psíquico ou 

do estado mental" em puérperas.  

 

Meta 2.5. Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar as puérperas que tiveram avaliação de intercorrências durante 

a consulta de puerpério.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, pela enfermeira 

e pelo médico.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Solicitar que o(a) recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de avaliar as 

intercorrências da puérpera.  

Todas as fichas de as puérperas serão armazenadas em uma caixa 

identificada que permita ter o controle da qualidade da consulta.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 
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Ação: Explicar para a comunidade as intercorrências mais frequentes no 

período pós-parto e a necessidade de avaliação das mesmas pelos profissionais da 

Unidade.  

Esta ação se realizará nas palestras educativas sobre o tema na sala de 

espera uma vez por semana e na comunidade, aproveitando as ações de saúde 

onde se concentra maior quantidade de pessoas. Também durante as visitas 

domiciliares realizadas pela equipe ou somente pelos ACS. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde 

para realizar a consulta de puerpério e revisar as principais intercorrências que 

ocorrem neste período. 

A capacitação das equipes será feita nas reuniões quinzenais onde 

aproveitamos o espaço de encontro para ensinar sobre as principais intercorrências 

que ocorrem neste período. 

 

Meta 2.6. Prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliar a puérperas que tivera prescrição de anticoncepcionais 

durante a consulta de puerpério.  

Esta ação será feita mediante a revisão mensal do registro, pela enfermeira 

e pelo médico.  

 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizar a dispensação mensal de anticoncepcionais na Unidade 

para as puérperas que tiveram esta prescrição na consulta de puerpério.  

Esta ação se realizará com o controle mensal de anticoncepcionais na 

Unidade para as puérperas que tiveram esta prescrição na consulta de puerpério, 

com o registro na farmácia de forma que se possa garantir a continuidade do 

tratamento. 

 

Objetivo 3. Melhorar a adesão das mães ao puerpério  

Meta 3.1. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram 

a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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Ação: Monitoraremos e avaliaremos periodicamente o número de mulheres 

que faltaram à consulta de puerpério pelo não conhecimento desta consulta 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Organizaremos visitas domiciliares para busca das puérperas 

faltosas. Para explicar importância da consulta 

Ação: Organizaremos a agenda para acolher as puérperas faltosas em 

qualquer momento. 

Ação: Organizaremos a agenda para que sejam feitas, no mesmo dia, a 

consulta do primeiro mês de vida do bebê e a consulta de puerpério da mãe;para 

avaliação do bebe é mãe.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientar a comunidade sobre a importância da realização da consulta 

de puerpério no primeiro mês de pós-parto.  

Orientar-se-á na comunidade a importância da realização das consultas de 

puerpério tanto para a mãe como para o bebê. Ofereceram-se palestras públicas 

sobre os cuidados da mãe e as principais complicações durante o período de 

puerpério. 

Ação: Buscar com a comunidade estratégias para evitar a evasão destas 

mulheres às consultas.  

Exigiremos e avaliaremos o trabalho dos ACS que são os olhos nossos nas 

comunidades. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Orientar os (as) recepcionistas da Unidade para agendarem a 

consulta do primeiro mês de vida do bebê e a do puerpério da mãe para o mesmo 

dia. 

Ação: Treinar a equipe para abordar a importância da realização do 

puerpério ainda no período pré-natal.   

Nas reuniões quinzenalmente, a equipe orientará a recepcionista da Unidade 

para agendar a consulta do primeiro mês de vida do bebê e a do puerpério da mãe 

para o mesmo dia. Além disso, se realizará um treinamento a equipe para abordar a 

importância da realização do puerpério ainda no período pré-natal.   

 

Objetivo 4. Melhorar o registro das informações 
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Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa 100% 

das puérperas.  

Esta ação será com ajuda da secretaria de saúde quando eles gerenciem as 

fichas espelho. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Monitoraremos e avaliaremos periodicamente o registro de todas as 

puérperas. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Implantaremos ficha de acompanhamento para o puerpério ou ocupar 

um espaço na ficha espelho do pré-natal para as informações do puerpério.  

Ação: Teremos um local específico e de fácil acesso para armazenar as 

fichas de acompanhamento;  

Ação: Definiremos as pessoas responsáveis pelo monitoramento a 

avaliação do programa, bem como aquelas que manusearão a planilha de coleta de 

dados;  

O médico e a enfermeira serão os responsáveis de implantar a ficha espelho 

para o puerpério para as informações do Puerpério. O médico ou enfermeiro serão 

os responsáveis pelo monitoramento a avaliação do programa, bem como aquelas 

que manusearão a planilha de coleta de dados.  

 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Esclareceremos a comunidade sobre o direito de manutenção dos 

registros de saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de solicitação de 

segunda via se necessário. 

A equipe de saúde realizará palestras nas comunidades com o objetivo de 

esclarecer sobre o direito de manutenção dos registros de saúde no serviço inclusive 

sobre a possibilidade de solicitação de segunda via se necessário. 

 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Apresentar a ficha espelho para a equipe e treinar o seu 

preenchimento.  

Nas reuniões da equipe se apresentará a ficha espelho para a equipe e se 

realizará treinamento para seu preenchimento, assim como, apresentar a Planilha de 

Coleta de Dados e treinar os responsáveis pelo seu preenchimento. 
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Objetivo 5. Promover a saúde das puérperas   

Meta 5.1. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliaremos periodicamente o percentual de puérperas que foram 

orientadas sobre os cuidados com o recém-nascido 

O médico será o responsável de avaliar semanalmente mediante os 

prontuários o porcentual de puérperas que foram orientadas sobre os cuidados com 

o recém-nascido. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabeleceremos o papel de cada membro da equipe nas questões 

de promoção à saúde; buscar materiais para auxiliar nas orientações do cuidado 

com o recém-nascido (imagens, boneca, banheira...);  

Nas reuniões da equipe se estabelecerá o papel de cada membro da equipe 

nas questões de promoção à saúde. Cada membro da equipe buscará materiais 

para auxiliar nas orientações do cuidado com o recém-nascido. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientaremos a comunidade sobre os cuidados com o recém-nascido. 

A equipe de saúde realizará palestras nas comunidades sobre os cuidados 

com o recém-nascido. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Revisaremos com a equipe os cuidados com o recém-nascido e 

treiná-los na orientação destes cuidados às puérperas e à comunidade. 

Nas reuniões da equipe se revisará os temas referentes aos cuidados com o 

recém-nascido, além disso, se realizaram treinamentos sobre a orientação destes 

cuidados ás puérperas e a comunidade. 

 

Meta 5.2. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre 

aleitamento materno exclusivo 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliaremos periodicamente o percentual de puérperas que foram 

orientadas sobre aleitamento materno exclusivo. 
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Em cada consulta o médico registra no prontuário das puérperas as 

orientações que foram dadas sobre aleitamento materno exclusivo. Estes 

prontuários são avaliados semanalmente.   

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

Ação: Estabeleceremos o papel de cada membro da equipe nas questões 

de promoção à saúde; buscar folders, cartazes sobre aleitamento materno exclusivo 

para fixar na sala de espera; faremos reuniões com a equipe e com o conselho local 

de saúde (se houver) para pensar estratégias de orientação sobre aleitamento 

materno exclusivo. 

Nas reuniões da equipe se estabelecerá o papel de cada membro da equipe 

nas questões de promoção à saúde. Cada membro da equipe buscará folders, 

cartazes sobre aleitamento materno exclusivo para fixar na sala de espera. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientaremos a comunidade sobre a importância do aleitamento 

materno exclusivo. 

A equipe de saúde realizará palestras nas comunidades sobre a importância 

do aleitamento materno exclusivo. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Revisaremos com a equipe o protocolo do Ministério da Saúde sobre 

Aleitamento Materno Exclusivo e treinar a equipe para realizar orientações a 

puérpera. 

Nas reuniões da equipe se revisará o protocolo do Ministério da Saúde sobre 

Aleitamento Materno Exclusivo e se realizará o treinamento a equipe para realizar 

orientações a puérpera. 

Meta 5.3. Orientaremos 100% das puérperas cadastradas no Programa 

sobre planejamento familiar. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Ação: Avaliaremos periodicamente o percentual de puérperas que foram 

orientadas sobre planejamento familiar.  

Em cada consulta o médico registrará no prontuário das puérperas as 

orientações que foram dadas sobre planejamento familiar. Estes prontuários serão 

avaliados semanalmente. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 
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Ação: Estabeleceremos o papel de cada membro da equipe nas questões 

de promoção à saúde; fazer reuniões com a equipe e com o conselho local de saúde 

(se houver) para pensar estratégias de orientação sobre planejamento familiar para 

a comunidade. 

Nas reuniões da equipe se estabelecerá o papel de cada membro da equipe 

nas questões de promoção à saúde. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO 

Ação: Orientaremos a comunidade sobre a importância do planejamento 

familiar 

A equipe de saúde realizará palestras nas comunidades sobre a importância 

do planejamento familiar. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 

Ação: Revisaremos com a equipe as formas de anticoncepção 

disponibilizadas pela rede, bem como a legislação. Treinar a equipe para orientação 

sobre planejamento familiar às puérperas e a comunidade. 

Nas reuniões da equipe se revisará as formas de anticoncepção 

disponibilizadas pela rede, bem como a legislação e se fará treinamento na equipe 

para orientação sobre planejamento familiar às puérperas e a comunidade. 

 

2.3.2 Indicadores 

Relacionados ao Pré-natal. 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura do Programa de Pré-natal. 

Meta 1.1. Alcançar 80% de cobertura das gestantes cadastradas no 

programa de Pré-natal da Unidade de saúde. 

Indicador 1.1. Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-

natal e Puerpério.      

Numerador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal e Puerpério.  

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde. 
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Relativas ao objetivo 2.Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal realizado na 

unidade. 

Meta 2.1. Garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre de 

gestação.  

Indicador 2.1. Proporção de gestantes com ingresso no Programa de Pré-

Natal no primeiro trimestre de gestação.       

Numerador: Número de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação.  

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.2. Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 

100% das gestantes. 

Indicador 2.2. Proporção de gestantes com pelo menos um exame 

ginecológico por trimestre.  

Numerador: Número de gestantes com pelo menos um exame ginecológico 

por trimestre.   

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.3. Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das 

gestantes. 

Indicador 2.3. Proporção de gestantes com pelo menos um exame de 

mamas durante o pré-natal. 

Numerador: Número de gestantes com pelo menos um exame de mamas.  

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.4. Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames 

laboratoriais de acordo com protocolo. 

Indicador 2.4. Proporção de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais de acordo com o protocolo. 

Numerador: Número de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais. 



57 

 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.5. Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 

Indicador 2.5. Proporção de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico. 

Numerador: Número de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme protocolo.  

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.6. Garantir que 100% das gestantes estejam com vacina antitetânica 

em dia. 

Indicador 2.6. Proporção de gestantes com vacina antitetânica em dia. 

Numerador: Número de gestantes com vacina antitetânica em dia. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.7. Garantir que 100% das gestantes estejam com vacina contra 

hepatite B em dia. 

Indicador 2.7. Proporção de gestantes com vacina contra hepatite B em dia. 

Numerador: Número de gestantes com vacina contra hepatite B em dia.  

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.8. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico 

em 100% das gestantes durante o pré-natal. 

Indicador 2.8. Proporção de gestantes com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico. 

Numerador: Número de gestantes com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico.  

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   
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Meta 2.9. Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes cadastradas. 

Indicador 2.9. Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática. 

Numerador: Número de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Relativa ao objetivo 3. Aumentar a adesão ao pré-natal. 

Meta 3.1. Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 

Indicador 3.1. Proporção de busca ativa realizada às gestantes faltosas às 

consultas de pré-natal.  

Numerador: Número de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal e 

Puerpério da unidade de saúde buscadas ativamente pelo serviço.  

Denominador: Número de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal 

e Puerpério da unidade de saúde faltosas às consultas de pré-natal. 

 

Relativa ao objetivo 4. Melhorar o registro das informações do pré-natal e 

puerpério. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho de pré-natal 

em 100% das gestantes. 

Indicador 4.1. Proporção de gestantes com registro na ficha de 

acompanhamento/espelho de pré-natal. 

Numerador: Número de fichas de acompanhamento/espelho de pré-natal 

com registro adequado. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Relativa ao objetivo 5. Mapear as gestantes e puérperas em situação de 

risco 

Meta 5.1. Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes.  
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Indicador 5.1.Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional. 

Numerador: Número de gestantes com avaliação de risco gestacional. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Relativa ao objetivo 6.Realizar a promoção da saúde no pré-natal e 

puerpério 

Meta 6.1. Garantir a 100% das gestantes orientações nutricional durante a 

gestação. 

Indicador 6.1. Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional. 

Numerador: Número de gestantes com orientação nutricional. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 6.2. Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Indicador 6.2. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno. 

Numerador: Número de gestantes com orientação sobre aleitamento 

materno. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Meta 6.3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Indicador 6.3. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Numerador: Número de gestantes com orientação sobre os cuidados com o 

recém-nascido. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.  

 

Meta 6.4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Indicador 6.4. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após o parto.  
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Numerador: Número de gestantes com orientação sobre anticoncepção após 

o parto. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 6.5. Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas na gestação. 

Indicador 6.5. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os 

riscos do tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Numerador: Número de gestantes com orientação sobre os riscos do 

tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.  

 

Meta 6.6. Orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

Indicador 6.6. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

higiene bucal. 

Numerador: Número de gestantes que receberam orientações sobre higiene 

bucal. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da 

unidade de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Relacionadas ao Puerpério. 

Relativa ao objetivo 1. Ampliar a cobertura do Programa do Puerpério. 

Meta 1.1. Garantir a 80% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da Unidade de Saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o 

parto. 

Indicador 1.1. Proporção de puérperas com consulta até 42 dias após o 

parto. 

Numerador: Número de gestantes com consulta de puerpério até 42 dias 

após o parto. 

Denominador: Número total de puérperas no período. 
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Relativas ao objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção ao puerpério 

realizado na unidade. 

Meta 2.1. Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador 2.1. Proporção de puérperas que tiveram as mamas examinadas. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram as mamas examinadas. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período.  

 

Meta 2.2. Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador 2.2. Proporção de puérperas que tiveram o abdome avaliado. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram o abdome examinado. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período.  

 

Meta 2.3. Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas cadastradas 

no Programa. 

Indicador 2.3. Proporção de puérperas que realizaram exame ginecológico. 

Numerador: Número de puérperas que realizaram exame ginecológico. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Meta 2.4. Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador 2.4. Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram o estado psíquico avaliado. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Meta 2.5. Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador 2.5. Proporção de puérperas com avaliação para intercorrências. 

Numerador: Número de puérperas avaliadas para intercorrências. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Meta 2.6. Prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção. 
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Indicador 2.6. Proporção de puérperas que receberam prescrição de algum 

método de anticoncepção. 

Numerador: Número de puérperas que receberam prescrição de métodos de 

anticoncepção. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Relativas ao objetivo 3. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que 

não realizaram a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

Meta 3.1. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram 

a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

Indicador 3.1. Proporção de puérperas que não realizaram a consulta de 

puerpério até 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço. 

Numerador: Número de puérperas que não realizaram a consulta de 

puerpério até 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço. 

Denominador: Número de puérperas identificadas pelo Pré-Natal ou pela 

Puericultura que não realizaram a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

 

Relativas ao objetivo 4. Melhorar o registro das informações do puerpério. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa 100% 

das puérperas. 

Indicador 4.1. Proporção de puérperas com registro na ficha de 

acompanhamento do Programa. 

Numerador: Número de fichas de acompanhamento de puerpério com 

registro adequado. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Relativas ao objetivo 5. Realizar a promoção da saúde no puerpério. 

Meta 5.1. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

Indicador 5.1. Proporção de puérperas que receberam orientação sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre os cuidados 

do recém-nascido. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 



63 

 

 

Meta 5.2. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Indicador 5.2. Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre aleitamento 

materno exclusivo. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

Meta 5.3. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre 

planejamento familiar. 

Indicador 5.3. Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

planejamento familiar. 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre planejamento 

familiar. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

2.3.3 Logística 

Na realização da intervenção do pré-natal e puerpério serão utilizados os 

manuais de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2012b), e o Pré-Natal e Puerpério, Atenção Qualificada e Humanizada do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006) como bibliografias para consulta e guia de orientação da 

intervenção. 

O acolhimento a grávidas e puérperas da área de abrangência será feito na 

recepção de UBS e depois será realizada a triagem, preenchendo todos os dados no 

prontuário, que são os documentos oficiais de atendimento para a usuária. O 

prontuário acompanha sempre a usuária em todas suas consultas, sendo utilizado 

pelos profissionais de atenção primária de saúde. Além da consulta do pré-natal e 

puerpério semanal na UBS, prestaremos o acolhimento a esta população alvo em 

qualquer outro dia que em solicite atenção médica. 

O registro dos dados será feito nos cadernos de grávidas e puérperas que 

se encontram na UBS, além da ficha espelho (ANEXO C) que será anexada a cada 

prontuário das mesmas. Na ficha da grávida e puérpera será registrado a data de 
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última menstruação, data provável do parto, vacinas, exames laboratoriais, exame 

de mamas, exame bucal e todas as condutas e ações que serão realizadas com 

estas durante a consulta. Assim, para poder coletar todos os indicadores 

necessários ao monitoramento da intervenção estima-se alcançar com a intervenção 

80% de cobertura das gestantes e puérperas da área de cobertura. Faremos contato 

com o gestor municipal para dispor das fichas espelho necessário e para imprimir as 

fichas complementares que serão anexadas às fichas espelho. Para o 

acompanhamento semanal da intervenção será utilizada a planilha eletrônica de 

coleta de dados (ANEXO B). 

Para melhor organização e controle de registro específico dos programas, a 

técnica enfermagem integrante da equipe terá que verificar cada prontuário das 

gestantes e puérperas, uma vez na semana, identificando todas as mulheres que 

vieram ao serviço para o atendimento do pré-natal e puerpério nos últimos quatro 

meses. Os dados da usuária serão copiados para a ficha  espelho no momento da 

consulta programada. Além disso, irá verificar o número de usuárias faltosas, os 

exames laboratoriais e as vacinas em atraso. 

A análise situacional e a definição de um foco para a intervenção já foram 

discutidos com a equipe da UBS. Assim, a intervenção iniciará com a capacitação 

sobre o manual técnico de Pré-Natal e Puerpério para que toda a equipe utilize esta 

referência na atenção às gestantes e puérperas. A capacitação será feita com a 

equipe no auditório da UBS, aproveitando as reuniões que são realizadas 

semanalmente, com uma hora de duração onde sempre um integrante de equipe 

abordará um tema específico. Ao final da capacitação, as dúvidas serão esclarecidas 

e expostas às experiências de cada integrante em sua área de atuação. Ainda tem-

se muito a fazer, mas juntos, a atenção e o atendimento de pré-natal e puerpério 

poderão ser melhorados. 

Os ACS farão a busca ativa em sua área de abrangência procurando na 

população mulheres em idade fértil que tem atraso menstrual, para um estudo de 

gravidez com uma precoce captação. A enfermeira indicará para a gestante os 

exames laboratoriais de acordo o protocolo, preencherá o registro Sistema de 

Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto, Puerpério e Criança 

(SIMPRESTAL), identificará o cartão de vacina, encaminhará a gestante para a 

primeira consulta à odontologia e agendará a consulta médica. 
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No caso da puérperas, os ACS irão informar à nossa equipe se tem alguma 

usuária que não tem sua primeira consulta realizada antes dos 42 dias pós-parto. 

Assim pretende-se alcançar 80% de cobertura no atendimento das puérperas em 

nossa UBS. O atendimento pela enfermeira ou médico será realizado semanalmente 

ou quando a puérpera chegar à UBS. 

Para garantir adesão das usuárias ao programa, semanalmente será 

atualizado o registro do acompanhamento que foi realizado pela técnica de 

enfermagem e quinzenalmente será monitorado o registro das faltosas, para 

visualizar qualquer situação de alerta. Conjuntamente com os ACS, a técnica de 

enfermagem, na reunião da equipe, irá planejar as visitas domiciliares às usuárias 

faltosas, que não tem nenhum controle, sendo uma prioridade para o médico e 

enfermeira. Serão agendadas as consultas para estas usuárias de forma organizada 

por dias da semana. 

Para promover a saúde da grávida e puérpera serão realizadas na UBS, 

palestras educativas quinzenalmente, com apoio do NASF, onde será esclarecida à 

população a importância de realizar pré-natal na UBS, a facilidade de buscar 

assistência médica quando ocorre o atraso menstrual. Também junto com a 

nutricionista as dúvidas de como deve se alimentar a gestante e puérpera será 

esclarecido, bem como a importância que tem o aleitamento materno até os seis 

meses de vida para a criança e também para a mãe. 

A gestante deve ser encaminhada ao odontólogo desde a primeira consulta, 

verificando sua assistência e sua alta na odontologia. A usuária deve conhecer a 

importância de ter uma saúde bucal, além de que esta população tem prioridade de 

atendimento. O atendimento ficará registrado no prontuário e serão monitorados 

juntos aos demais indicadores. 

Nas consultas médicas, de enfermagem e nas visitas domiciliares feitas 

pelos integrantes da equipe, realizaremos orientações pertinentes sobre a saúde 

destas usuárias onde registraremos as mesmas nos prontuários de cada usuária.  

Para garantir o engajamento público nestas ações faremos sempre a 

educação à população, ressaltando a importância do pré-natal precoce e adequado, 

esclarecendo dúvidas sobre os desconhecimentos que elas tem sobre a atenção 

médica de seu pré-natal, tanto para mãe como criança. No pré-natal educaremos a 

grávida não só de sua gestação, também do seu puerpério, e da importância do 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Essas ações serão desenvolvidas 
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no auditório da UBS, nos conselhos municipais ou áreas de abrangência de nossa 

equipe. 
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2.3.4 Cronograma 

Atividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do 

Ministério da Saúde para o atendimento integral as gestantes e 

puérperas 

            

Capacitar os ACS na busca daquelas usuárias que não 

estão realizando pré-natal e consultas de puerpério da área de 

abrangência da UBS 

            

Cadastrar todas as gestantes e puérperas da área de 

cobertura da unidade de saúde 
            

Monitorar o número de gestantes e puérperas 

cadastradas no programa na UBS 
                        

Atendimento clínico das gestantes e puérperas da área 

adstrita 
            

Realizar atividade educativa com a comunidade, 

gestante e seus familiares sobre a importância da realização do 

pré-natal e do acompanhamento puerperal e dos cuidados 

deste período 
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Acolher as mulheres com atraso menstrual                         

Garantir com o gestor a disponibilização dos insumos 

necessários para o atendimento ao pré-natal e puerpério 
                        

Divulgar para a comunidade a disponibilidade de teste 

rápido de gravidez na UBS para mulheres com atraso menstrual  
                      

Realizar educação em saúde na sala de espera com a 

comunidade e as gestantes sobre a importância do pré-natal e 

captação precoce. 
            

Monitorar a realização dos exames previstos no 

protocolo para as gestantes 
                        

Monitorar a prescrição de suplementação de ferro/ácido 

fólico em todas as gestantes. 
                        

Monitorar a vacinação antitetânica e hepatite B das 

gestantes. 
                        

Realizar controle de estoque e vencimento das vacinas 

e controle da cadeia de frio 
                        

Organizar visitas domiciliares para busca de gestantes e 

puérperas faltosas 
                        

Organizar a agenda para acolher a demanda de 

gestantes e puérperas provenientes das buscas. 
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Implantar ficha-espelho da carteira da gestante ou ficha 

de acompanhamento do pré-natal e puerpério. 
                        

Monitorar o registro na ficha espelho do risco 

gestacional por trimestre e encaminhamentos para o alto risco. 
                        

Monitorar a duração do aleitamento materno entre as 

nutrizes que fizeram pré-natal na unidade de saúde 
                        

Propiciar o encontro de gestantes e nutrizes e 

conversas sobre facilidades e dificuldades da amamentação 
                        

Avaliar a cobertura do pré-natal e puerpério 

periodicamente 
                        

Organizar a dispensação mensal de fármacos na 

Unidade para gestante e puérperas  
                        

Avaliação de dados 
            

Avaliação das ações 
            

 Elaboração de relatório final 
            

Apresentação dos resultados a Equipe da UBS. 
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3 Relatório da Intervenção 

3.1 Ações previstas e desenvolvidas 

Uma vez concluídas as doze semanas previstas da nossa intervenção, 

posso relatar que desde o começo do trabalho sabíamos da importância desta para 

nossa região, já que não tínhamos uma organização dos serviços. Propusemos 

várias ações para a qualificação do programa de saúde do pré-natal e puerpério. 

Antes da chegada dos profissionais ―Mais Médicos‖ a região não tinha médicos para 

realizar o atendimento proposto pelos protocolos do Ministério da Saúde, pautado na 

Atenção primária em Saúde. Foi um desafio enorme para modificar a 

conscientização dos usuários e dos profissionais sobre a metodologia de trabalho a 

ser adotada neste curto espaço de tempo. A seguir descreverei todas as ações 

realizadas destacando as facilidades e dificuldades encontradas nas mesmas. 

Com relação ao cadastramento das gestantes, realizamos o mesmo através 

das visitas domiciliares e palestras públicas para conscientizar as mulheres sobre a 

importância de fazer o pré-natal. Também explicávamos qual seria o período certo 

para começar o pré-natal e os benefícios deste tanto para as mães quanto seus 

filhos. Na sala de espera das consultas também abordamos este tema através de 

palestras. Realmente como todo o começo foi um pouco difícil, mas não impossível.  

Sobre as puérperas, estabelecemos realizar o cadastramento destas no seu 

domicílio antes dos sete dias da alta hospitalar. Com o apoio dos ACS, conseguimos 

realizar esta visita onde agendávamos uma nova avaliação na UBS. Assim 

responsabilizamos cada profissional da equipe para observar este aspecto. 

Sobre o início do pré-natal no primeiro trimestre, anteriormente à 

intervenção, não existia na UBS dados relacionados ao mesmo. Assim, procuramos 

através de palestra nas comunidades e em escolas de nível médio, orientar a 
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comunidade sobre a necessidade de iniciar o quanto antes o acompanhamento do 

pré-natal. 

Quanto à busca ativa das gestantes e puérperas faltosas, nos empenhamos 

mais na inserção daquelas usuárias que ainda estavam descobertas, não recebendo 

nenhuma assistência. No início os ACS indicavam que as gestantes fossem até a 

UBS sem agendamento prévio, mas pouco a pouco pudemos organizar isto e neste 

momento, as consultas são agendadas, onde temos todo o apoio da comunidade. 

Quanto ao exame ginecológico por trimestre, conseguimos avaliar todas as 

gestantes durante os três meses. A enfermeira contribuiu para realizar esta ação e 

sempre que existia alguma dificuldade em realizar a técnica, o médico auxiliava a 

mesma. Com as puérperas, após a avaliação na sua casa, as mesmas ficam 

agendadas para uma próxima consulta. Aproveitamos este momento para realizar a 

consulta do recém-nascido como parte da consulta integradora.  

A avaliação das mamas também foi outra ação que conseguimos 

desenvolver em todas as gestantes e puérperas, onde foram avaliadas pelo pessoal 

da enfermagem durante a primeira consulta. Esta estratégia foi realizada a pedido 

das grávidas, pois devido ao preconceito existente entre as mesmas, solicitaram que 

a enfermeira realizasse esta avaliação. Também conseguimos avaliar o abdômen 

em todas as puérperas na primeira consulta, seja no domicílio ou na UBS. 

Com relação aos exames laboratoriais, apresentamos muita dificuldade, pois 

nossa região só tem um laboratório e o mesmo atende pelo convênio particular. 

Assim não conseguimos fazer todos os testes de forma gratuita para as nossas 

gestantes, mas incorporamos os recursos disponíveis para realizar alguns como 

glicemia, hepatite B e C, Vírus da imunodeficiência Humana (HIV) e Sífilis. Os 

demais exames como hemograma, basiloscopia vaginal, urina e urocultura, a 

usuária deveria pagar para realizar, coisa que foi discutida em reuniões com os 

gestores sobre a realização destes exames na própria UBS. No entanto alegaram 

que a prefeitura não tem recursos para ofertar estes exames.  

Conseguimos prescrever sulfato ferroso e ácido fólico para todas as 

gestantes cadastradas no programa, pois realizamos uma estratégia de montar um 

kit de anti-anêmicos para as gestantes e puérperas dos medicamentos comprados 

com os recursos disponível pela secretaria de saúde do município. 

 A proporção de gestantes com a vacina da hepatite-b e da antitetânica em 

dia, conseguimos ótimos resultados. A estratégia utilizada foi revisar na primeira 
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consulta destas gestantes, a situação do esquema vacinal anteriormente à gestação 

e atual. Além disto, disponibilizamos um estoque de vacinas com base na estimativa 

de gestantes da nossa UBS. 

Sobre a avaliação da necessidade do tratamento odontológico para as 

gestantes, conseguimos melhorar esta ação depois de participar de uma palestra 

promovida pelo pessoal de odontologia, onde nos mostraram como avaliar as 

grávidas que precisavam. Assim, através da coordenação e integrando todos os 

profissionais da equipe, desenvolvemos um bom trabalho no quesito da saúde bucal 

destas usuárias. Também conseguimos garantir a primeira consulta odontológica a 

praticamente um terço das gestantes, pois as cadeiras de tratamento odontológico 

estragaram. O bom é que não demorou a ser resolvida esta situação e já estamos 

atendendo as usuárias. Assim, estabelecemos um cronograma de atendimento 

diário às grávidas. 

Quase todas as gestantes cadastradas tiveram o seu registro na ficha de 

acompanhamento/espelho de pré-natal. Já nas puérperas, obtivemos o registro em 

todas estas, não apresentando dificuldade na realização destas. A avaliação de risco 

gestacional teve ótimos resultados, pois realizamos esta desde a primeira consulta 

com o médico e após, avaliamos a cada trimestre para que pudéssemos 

acompanhar estas gestantes além de evitar qualquer risco. 

Sobre as orientações relacionadas à nutrição contamos com apoio da 

nutricionista onde a mesma palestrou nas reuniões sobre o ganho de peso das 

grávidas avaliando as mesmas. Todas aquelas que estivessem com sobrepeso ou 

desnutridas eram orientadas e faziam uma avaliação mensal para as mesmas.  

Nas orientações sobre aleitamento materno conseguimos contemplar todas 

as gestantes e puérperas, onde as mesmas conheceram a técnica correta de 

aleitamento materno não tendo dificuldade na compreensão destas informações. 

Através das visitas domiciliares, conseguimos perceber que as puérperas aplicavam 

esta técnica corretamente. Também conseguimos orientar as gestantes e puérperas 

sobre os cuidados com o recém-nascido. 

As orientações sobre anticoncepção após o parto, todas as gestantes e 

puérperas conheceram os métodos contraceptivos disponíveis na UBS e fora desta, 

para utilizarem no período pós-parto. As mesmas foram orientadas sobre o melhor 

método contraceptivo para o período pós-parto. Dividimos esta ação em três etapas: 

a primeira, orientando a utilização do preservativo masculino durante o período de 
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amamentação. A segunda etapa a utilização do anticoncepcional injetável mensal 

após os quatro meses de amamentação, pois sabemos que os anticoncepcionais 

orais diminuem a secreção láctea pelas mães. Na terceira etapa ofertamos palestra 

sobre a possibilidade de esterilização cirúrgica naquelas puérperas acima dos 25 

anos e que tinham mais de 4 filhos. Este ação foi realizada em parceria com hospital 

ginecológico estadual. 

Realizamos orientações às gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso 

de álcool e drogas na gestação através de palestras na sala de espera da UBS. As 

mesmas assistiram vídeos sobre as malformações fetais devido ao uso destas 

drogas. 

Com relação à avaliação do estado psíquico das puérperas, acreditamos 

que não foi desenvolvida com a qualidade requerida de um especialista. A mesma 

foi avaliada desde o conhecimento de médico especialista em Medicina Geral 

Integral (MGI). 

previstas e não desenvolvidas 

Todas as ações propostas no projeto de intervenção foram realizadas. 

3.2 Ações  

3.3 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 

No que diz respeito à coleta de dados não apresentamos dificuldades 

nenhuma. Realizamos todas as semanas reuniões das equipes de saúde para 

mostrarmos a evolução dos nossos indicadores. Toda a equipe ficou muito motivada 

com a evolução das nossas ações. Também não tivemos dificuldades na 

sistematização dos dados, onde compreendemos os cálculos dos indicadores das 

planilhas. Além do mais, contei com o apoio de meu orientador. 

 

3.4 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 

Foi muito importante a intervenção para o serviço, porque assegurou o 

desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, 
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sem impacto para a saúde materna; inclusive proporcionando um acompanhamento 

longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez e depois no puerpério. 

O impacto da intervenção ainda é pouco percebido pela comunidade em 

geral. As gestantes e puérperas demonstram satisfação pela prioridade no 

atendimento e melhoria na atenção nas consultas e vistas domiciliares. Apesar da 

ampliação da cobertura do programa ainda temos muitas gestantes e 

fundamentalmente puérperas sem cobertura. 

A partir do próximo mês, pretendemos investir ainda mais na ampliação de 

cobertura das gestantes e puérperas, através da ampliação do trabalho de 

conscientização da comunidade em relação à necessidade de priorização da 

atenção a gestantes e puérperas. Tomando este projeto como exemplo, também 

pretendemos melhorar as ações que foram cumpridas parcialmente e manter 

aquelas que foram cumpridas integralmente. Pretendemos melhorar o registro ao 

pré-natal, elevar o número de atendimentos odontológicos nas grávidas, ampliar a 

cobertura da atenção a puérperas e elevar a realização de exames ginecológicos 

nos dois grupos. 

Acredito que fizemos um ótimo trabalho qualificando o programa de saúde 

em questão, incorporando todas as ações na rotina do trabalho da unidade de 

saúde. Toda a equipe ficou maravilhada de conhecer a organização do trabalho com 

as grávidas e puérperas proposto pela nossa intervenção. Isto é verdadeiro quando 

apreciamos os nascimentos neste período dos recém-nascidos, onde todos os 

mesmos tiveram pesos acima de 2700g. Isto é uma vitória, pois nossa região é 

muito empobrecida e a renda per capita média é de R$ 583,00 reais mensais por 

família. 
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4 Avaliação da intervenção 

4.1 Resultados 

Apresentaremos a seguir os resultados das 12 semanas intervenção, com os 

objetivos, metas, indicadores e todas as ações realizadas durante a nossa 

intervenção. A intervenção teve como objetivo geral melhorar a atenção ao Pré-natal 

e Puerpério da UBS. Nossa área de abrangência tem uma população total de 4487 

mulheres em idade fértil (10-49 anos) e destas, trabalhamos com uma estimativa de 

123 gestantes, segundo a estimativa da planilha de coleta de dados. 

Referentes ao Pré-natal: 

Objetivo1: Ampliar a cobertura de pré-natal. 

Meta 1.1. Alcançar 80% de cobertura das gestantes cadastradas no 

programa de Pré-natal da Unidade de saúde. 

Indicador 1.1: Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-

natal. 

Neste período de 3 meses, apesar de não atingirmos nossa meta inicial, 

conseguimos cadastrar 79 grávidas que corresponderam a 64,2%. No primeiro mês 

foram 39 gestantes (31,7%), no segundo mês 72 (58,5%) e finalizamos com 79 

(64,2%). 

Obtivemos estes resultados desenvolvendo reuniões das equipes de 

trabalho semana por semana, através de palestras públicas nas visitas domiciliares 

e na sala de espera da UBS e programando palestras em escolas. A nossa maior 

dificuldade encontrada nesta ação foi iniciar a organização do serviço (Figura 2). 
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Figura 1.  Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal na UBS.  
FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal realizado na 

Unidade. 

Meta 2.1: Garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre de 

gestação.  

Indicador 2.1: Proporção de gestantes com ingresso no primeiro trimestre de 

gestação. 

Ao longo da intervenção conseguimos cadastrar 58 grávidas que iniciaram o 

pré-natal no primeiro trimestre. Apesar de não termos alcançado nossa meta inicial 

de 100%, conseguimos ingressar no primeiro mês 13 gestantes (33,3%), no 

segundo foram 40 (55,6%) e no terceiro mês foram 58 (73,4%). Esta ação foi um 

pouco complicada pela quantidade das áreas do interior com que contamos, onde 

radicam mais de 40% das mulheres na idade fértil. Assim, quando procuravam ou 

eram inseridas no programa, já tinham mais de 12 semanas de gravidez (Figura 3). 
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Figura 2 Proporção de Gestantes captadas no primeiro trimestre de gestação. 
FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 

Meta 2.2: Realizar pelo menos um exame ginecológico por gestante em 

100% delas.  

Indicador 2.2: Proporção de gestantes com pelo menos um exame 

ginecológico por trimestre. 

Foi cumprida em 100% a realização de pelo menos um do exame 

ginecológico nas gestantes por trimestre. Esta ação foi possível, pois ajustamos o 

cronograma do atendimento para que em cada consulta no início do trimestre, fosse 

com pessoal de enfermagem, devido ao pudor da usuária perante o exame. Assim, 

caso o profissional encontrasse alguma anomalia anatômica, o médico avaliaria o 

tratamento. Trabalho que foi avaliado pelos gestores e aprovado pela secretaria de 

saúde do município. No primeiro mês realizamos o exame em 39 gestantes (100%), 

no segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%).  

 

   Meta 2.3: Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das 

gestantes.  

    Indicador 2.3: Proporção de gestantes com pelo menos um exame de 

mamas durante o pré-natal. 

Esta ação também foi realizada em 100% das gestantes durante os três 

meses da intervenção. No primeiro mês realizamos o exame em 39 gestantes 

(100%), no segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). 
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Conseguimos este índice, pois durante as consultas avaliamos as mamas de todas 

estas.  

 

Meta 2.4: Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames 

laboratoriais de acordo com protocolo. 

Indicador 2.4: Proporção de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais de acordo com o protocolo. 

Realizamos a solicitação dos exames laboratoriais para 100% das gestantes 

nos três meses da intervenção. No entanto tivemos dificuldade da realização desta 

ação, pois não contamos com rede cegonha para poder financiar alguns exames, 

não contamos na UBS com laboratório e também não contamos com um hospital no 

município que possa realizar os testes. Além disto, a prefeitura não tem recursos 

para financiar exames no único laboratório no município que é particular. Fizemos 

estratégias de realizar durante as consultas avaliadas, o teste rápido e glicemia 

capilar em jejum, no entanto os demais testes tinham que ser pagos, dificultando um 

atendimento de qualidade. No primeiro mês realizamos o exame em 39 gestantes 

(100%), no segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). 

 

Meta 2.5: Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo.  

Indicador 2.5: Proporção de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico. 

Conseguimos prescrever sulfato ferroso para 100% das gestantes durante 

toda a intervenção. Isto foi possível, pois os gestores criaram um estoque de 

medicamentos anti-anêmicos aprovado pela secretaria de saúde do município, para 

que todas as grávidas que precisassem, tivessem acesso ao medicamento no 

momento adequado. No primeiro mês realizamos prescrevemos o sulfato ferroso 

para 39 gestantes (100%), no segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 

(100%). 

 

Meta 2.6: Garantir 100% das gestantes com vacina antitetânica em dia. 

Indicador 2.6: Proporção de gestantes com vacina antitetânica em dia. 

Obtivemos 100%, das gestantes com a vacina em durante todos os meses 

da intervenção. No primeiro mês vacinamos 39 gestantes (100%), no segundo mês 
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foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). Isto foi possível, pois propusemos 

aos gestores para manter um estoque de vacinas, além de avaliarmos as grávidas 

que tivessem período menor de um ano da última gravidez. 

 

Meta 2.7: Garantir que 100% das gestantes com vacina contra hepatite B em 

dia.  

Indicador 2.7: Proporção de gestantes com vacina contra hepatite B em dia. 

Esta meta foi cumprida em 100% durante todos os três meses de 

intervenção. No primeiro mês vacinamos 39 gestantes (100%), no segundo mês 

foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). Isto foi possível, pois propusemos 

aos gestores para manter um estoque de vacinas, além de avaliarmos as grávidas 

que tivessem período menor de um ano da última gravidez. 

 

Meta 2.8: Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico 

em 100% das gestantes durante o pré-natal. 

Indicador 2.8: Proporção de gestantes com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico. 

Nesta ação avaliamos apenas 66 gestantes 83,5%  das gestantes 

cadastradas. No primeiro mês avaliamos 24 gestantes (61,5%), no segundo mês 

foram 57 (79,2%) e finalizamos com 66 (83,5%). Como estratégia, participamos de 

uma palestra com os profissionais de odontologia para realizar um adequado exame 

odontológico e assim ter conhecimento de qual gestante precisava de atendimento 

odontológico (Figura 4) 
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Figura 3. Proporção de gestantes com avaliação de necessidade de atendimento 
odontológico. Fonte Planilha coleta de dados 20015 

 

Meta 2.9: Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes cadastradas.  

Indicador 2.9: Proporção de gestantes com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico. 

Finalizamos o terceiro mês de intervenção com apenas 42 gestantes para 

um 34,2% das gestantes com consulta odontológica Tivemos vários problemas que 

interferiram nesta ação, como a falta de energia elétrica, um período de muita chuva 

durante a execução da nossa intervenção, e a nossa região ainda tem dificuldade 

com a rede de energia. Também a cadeira odontológica teve que ser consertada. 

Mesmo assim, os profissionais não deixarem de prestar atendimento. Através de 

reuniões com a secretaria de saúde ficou acordado que irão fazer uma melhoria na 

estrutura da área da odontologia. Assim, no primeiro mês consultaram 11 gestantes 

(28,2%), no segundo mês permaneceram as 11 (15,3%) e finalizamos com 27 

(34,2%) (Figura 5). 

 

Figura 4. Proporção de Gestantes com primeira consulta odontológica 
programática. 

FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 

Objetivo 3. Melhorar a adesão ao pré-natal. 

Meta 3.1: Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 
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Indicador 3.1: Proporção de gestantes faltosas às consultas que receberam 

busca ativa. 

Neste indicador tivemos ótimos resultados, pois não tivemos nenhuma 

gestante faltosa. Isto se deve porque a nossa UBS é a única da região que realiza a 

consulta do pré-natal. Além disto, o bom trabalho realizado pelos ACS proporcionou 

que todas as grávidas fizessem seu pré-natal na nossa UBS. 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro do programa de pré-natal. 

Meta 4.1: Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 100% 

das gestantes.  

Indicador 4.1: Proporção de gestantes com registro na ficha espelho de pré-

natal/vacinação.  

Nesta meta conseguimos registrar todas as gestantes nos três meses da 

intervenção. A estratégia utilizada foi que quando as gestantes viessem para se 

cadastrar, a equipe de saúde realizava a triagem e atualizava o prontuário e a ficha 

espelho de todas as grávidas. Desta maneira, cada grávida ficou com seu registro 

organizado. No primeiro mês registramos 39 gestantes (100%), no segundo mês 

foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). 

 

Objetivo 5. Realizar avaliação de risco. 

Meta 5.1: Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes. 

Indicador 5.1: Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional.   

Cada médico da equipe conseguiu programar na primeira consulta a 

avaliação dos riscos gestacional. Assim, caso houvesse necessidade, 

encaminhávamos aquelas gestantes consideradas de risco para o serviço 

especializado. Infelizmente nosso município não dispõe deste serviço, sendo 

encaminhadas até a capital. No primeiro mês registramos 39 gestantes (100%), no 

segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%) gestantes que foram 

avaliadas quanto ao risco gestacional.  

 

Objetivo 6: Promover a saúde no pré-natal.  

Meta 6.1: Garantir a 100% das gestantes orientações nutricional durante a 

gestação. 

Indicador 6.1: Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional.   
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Esta ação foi outra que obtivemos 100% de orientações durante toda a 

intervenção as nossas gestantes. Os médicos avaliaram o estado nutricional das 

grávidas através do aumento de peso, guiado por uma  guia de alimentação as 

grávidas e também com a participação ativa da nutricionista, que realizou avaliação 

de cada gestante. No primeiro mês orientamos 39 gestantes (100%), no segundo 

mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). 

 

Meta 6.2: Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Indicador 6.2: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno.    

Tivemos ótimos resultados nesta ação, onde alcançamos 100% em todos os 

meses da intervenção. Conseguimos orientar e preparar as futuras puérperas para 

uma correta amamentação, realizando palestras em horário de espera da consulta, 

demonstrando adequada técnica de amamentação através de vídeos. No primeiro 

mês orientamos 39 gestantes (100%), no segundo mês foram 72 (100%) e 

finalizamos com 79 (100%). 

 

Meta 6.3: Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido (teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

Indicador 6.3: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Orientamos todas as gestantes cadastradas na nossa UBS sobre os 

cuidados com o recém-nascido. No primeiro mês orientamos 39 gestantes (100%), 

no segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). 

 

Meta 6.4: Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Indicador 6.4: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após o parto. 

Para atingirmos 100% desta ação a todas as gestantes, promovemos 

diálogos sobre a importância da utilização do preservativo como método de barreira 

para evitar a gestação e as doenças sexualmente transmissíveis (DST). Também 

orientamos que quando uma puérpera tem uma adequada técnica de amamentação, 

esta serve como anticoncepção, além que quando as mesmas estão neste período 

não deve usar hormônios anticoncepcionais, fundamentação explicada em palestras 
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e com uma interpretação adequada já que nossa região os homens tem muito 

preconceitos.  No primeiro mês orientamos 39 gestantes (100%), no segundo mês 

foram 72 (100%) e finalizamos com 79 (100%). 

 

Meta 6.5: Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas na gestação. 

Indicador 6.5: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os 

riscos do tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Orientamos 100% das nossas gestantes sobre os riscos do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas durante toda a nossa intervenção. Isto foi possível, pois 

existem grupos de apoio a pessoas alcoólatras, usuárias de drogas e tabagistas, 

que foram divulgadas durante as consultas realizadas as mesmas. No primeiro mês 

orientamos 39 gestantes (100%), no segundo mês foram 72 (100%) e finalizamos 

com 79 (100%). 

 

Meta 6.6: Orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

Indicador 6.6: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

higiene bucal. 

Nesta ação conseguimos atingir 100% das nossas gestantes, pois tínhamos 

conhecimento de como avaliar as mesmas e de orientar sobre higiene bucal. 

 

Resultados relacionados ao Puerpério: 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura da atenção a puérperas. 

Meta 1.1: Garantir a 80% das puérperas cadastradas no programa de 

Puerpério da Unidade de Saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto.  

Indicador 1.1: Proporção de puérperas com consulta até 42 dias após o 

parto.   

Conseguimos cadastrar no primeiro mês 32 puérperas (91%). No segundo 

mês foram 22 (100%) e no terceiro mês 22 (100%). Não atingimos os 100% no 

primeiro mês, pois não tínhamos organizado o atendimento correto. Depois da 

primeira reunião com o pessoal de nossa equipe, começamos a cadastrar as 

puérperas através do empenho dos ACS que realizam o trabalho de campo. Assim, 

a cada dia cadastramos as puérperas antes dos sete dias depois da alta hospitalar 

(Figura 6). 
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Figura 5. Proporção de puérperas com consultas até 42 dias após o parto. 
FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 
 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção às puérperas na unidade de 

saúde 

Meta 2.1: Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador: 2.1: Proporção de puérperas que tiveram as mamas examinadas. 

Desde o início da nossa intervenção conseguimos realizar o exame de 

mamas a 100% das puérperas. Esta ação ficou como normativa de atendimento às 

mesmas no nosso município. No primeiro mês examinamos 32 puérperas (100%), 

no segundo mês foram 22 (100%) e no terceiro mês mais 22 (100%). 

 

Meta 2.2: Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador: Proporção de puérperas que tiveram o abdome avaliado.   

Assim como as mamas, durante as consultas avaliamos o abdome destas 

puérperas, atingindo assim 100% durante toda a intervenção. No primeiro mês 

examinamos 32 puérperas (100%), no segundo mês foram 22 (100%) e no terceiro 

mês 22 (100%). 

 

Meta 2.3: Realizar exame ginecológico em 100 % das puérperas 

cadastradas no Programa. 

Indicador 2.3: Proporção de puérperas que realizaram exame ginecológico.  
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Conseguimos finalizar nossa intervenção alcançando 100% das puérperas 

com o exame ginecológico realizado. No entanto, tivemos algumas dificuldades 

durante esta ação, como o preconceito da população que não admitiam ser 

avaliadas com espéculo nem toque vaginal pelo profissional médico. Assim, 

capacitamos a enfermeira para realizar este procedimento, onde no primeiro mês 

realizamos o exame em 19 das 32 (59,4%), no segundo mês foram 2 das 22 

puérperas (9,1%) e no terceiro mês realizamos o exame ginecológico em 22 (100%) 

(Figura 7). 

 

 

Figura 6. Proporção de puérperas que receberam o exame ginecológico. 
FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 
Meta 2.4: Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador 2.4: Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico. 

Não conseguimos atingir nossa meta inicial, pois não contamos com serviço 

de psicólogo no município. No entanto, o município capacitou um médico que 

participou de um curso de psicologia para as puérperas. Assim o mesmo ficou 

qualificado para fazer as consultas. No primeiro mês realizamos a avaliação em 11 

(34,4%), no segundo mês foram 12 puérperas (54,5%) e no terceiro mês realizamos 

a avaliação em 15 puérperas (68,2%) (Figura 8). 
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Figura 7. Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico 

FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 

Meta 2.5: Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa. 

Indicador 2.5: Proporção de puérperas com avaliação para intercorrências. 

Esta ação foi desenvolvida em 100% das nossas puérperas durante toda a 

nossa intervenção, pois realizamos a primeira consulta logo após a alta hospitalar, 

onde agendávamos as mesmas para as próximas consultas. Conseguimos avaliar 

no primeiro mês 32 puérperas (100%), no segundo mês foram 22 (100%) e no 

terceiro mês mais 22 (100%). 

 

Meta 2.6. Prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção. 

Indicador 2.6: Proporção de puérperas que receberam prescrição de algum 

método de anticoncepção. 

Nesta ação, conseguimos alcançar nossa meta inicial a partir do segundo 

mês da intervenção. No primeiro mês foram 29 puérperas (90,6%), no segundo mês 

foram 22 (100%) e no terceiro mês 22 (100%). Isto foi possível através da orientação 

sobre a utilização dos preservativos como método de anticoncepção, já que estudos 

de diversos países demonstram que puérpera que amamenta regularmente seus 

filhos, tem menos probabilidade de engravidar. No entanto, isto não evita as DST’s. 

Assim orientamos a utilização dos preservativos para evitar estas doenças (Figura 

9). 
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Figura 8. Proporção de puérperas com prescrição de algum método de 
anticoncepção. 

FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 

Objetivo 3: Melhorar a adesão das mães ao puerpério.  

Meta 3.1: Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram 

a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

Indicador 3.1: Proporção de puérperas que não realizaram a consulta de 

puerpério até 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço.   

No primeiro mês realizamos a busca de 21 puérperas (100%), no segundo 

mês foram apenas duas (100%) e no terceiro mês não houve nenhuma faltosa. 

Realizamos um protocolo na UBS após reuniões semanais, onde todos os ACS 

deveriam informar para todas as grávidas encaminhadas para o hospital da 

maternidade estadual, sobre a necessidade de realizar a consulta antes dos 30 dias 

do pós-parto. Assim, no último mês precisamos fazer busca ativa de nenhuma 

usuária (Figura 10). 
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Figura 9. Proporção de puérperas faltosas à consulta que receberam busca ativa. 
FONTE: Planilha de coleta de dados, 2015. 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro das informações. 

Meta 4.1: Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa 100% 

das puérperas.  

Indicador 4.1: Proporção de puérperas com registro na ficha de 

acompanhamento do Programa.  

 Conseguimos desde o primeiro mês, manter 100% das puérperas com 

registro na ficha de acompanhamento. Através desta ação, conseguimos organizar 

um registro de nascimento real no município além de ter um registro de intervalo das 

gestações da população feminina do município, obtendo assim um controle deste 

parâmetro. Conseguimos registrar no primeiro mês 32 puérperas (100%), no 

segundo mês foram 22 (100%) e no terceiro mês 22 (100%). 

 

Objetivo 5. Promover a saúde das puérperas   

Meta 5.1: Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

Indicador 5.1: Proporção de puérperas que receberam orientação sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

Nesta ação obtivemos 100% de orientação durante toda a nossa 

intervenção. Isto foi possível através das palestras e vídeos oferecidos durante todo 

período da gravidez sobre os cuidados para evitar acidentes em suas casas, 

diminuído os atendimentos por infecção respiratória alta (IRA) e doença diarreica 
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aguda (DDA). Conseguimos orientar no primeiro mês 32 puérperas (100%), no 

segundo mês foram 22 (100%) e no terceiro mês 22 (100%). 

 

Meta 5.2: Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Indicador 5.2: Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo.  

Também neste indicador conseguimos orientar 100% das puérperas desde o 

primeiro mês da intervenção. Conseguimos orientar no primeiro mês 32 puérperas 

(100%), no segundo mês foram 22 (100%) e no terceiro mês 22 (100%). Isto ocorreu 

por meio de palestras e vídeo educacional realizados durante as consultas de pré-

natal e também na primeira consulta puerperal, através dos parâmetros como peso e 

comprimento do recém-nascido. 

 

Meta 5.3: Orientaremos 100% das puérperas cadastradas no Programa 

sobre planejamento familiar. 

Indicador 5.3: Proporção de puérperas com orientação sobre planejamento 

familiar. 

Conseguimos orientar no primeiro mês 32 puérperas (100%), no segundo 

mês foram 22 (100%) e no terceiro mês 22 (100%). Através de orientações e 

palestras educativas, propusemos evitar períodos curtos de nova gestação, além de 

informar e oferecer a possibilidade gratuita das mulheres com mais de 25 anos e 

mais de três filhos, de realizarem a esterilização cirúrgica. 

 

4.2 Discussão 

Podemos descrever que foi muito oportuna nossa intervenção, pois todos os 

profissionais da UBS tiveram uma ótima aceitação da mesma, nos apoiando na 

escolha do foco e interagindo com todas as ações pertinentes às gestantes e 

puérperas. Anteriormente à nossa intervenção, detectamos que a nossa UBS não 

tinha um correto planejamento das ações que se desenvolviam com este grupo. 

Após a intervenção, alcançamos uma maior organização de todos os registros e 

ações desenvolvidas, melhorando a qualidade do atendimento prestado, otimizando 

o tempo de espera das usuárias.  
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Para as equipes esta intervenção permitiu um melhor relacionamento 

humano e a troca de conhecimentos entre os profissionais de diferentes 

nacionalidades. Todos adotaram os protocolos de atendimento as gestantes e a 

puérperas, pois desenvolvemos um diálogo democrático. Com isto, pudemos 

conhecer as principais divergências entre os protocolos de atendimento e a 

realidade da nossa população. Assim fizemos várias adequações no atendimento, 

devido a critérios estipulados pelas equipes nas reuniões de equipe que se 

realizaram todas as quintas-feiras. 

Para o serviço podemos descrever que a intervenção foi maravilhosa, pois 

permitiu uma correta organização dos materiais (registro, prontuários, exames, ficha 

espelho) e de um atendimento mais humanizado. Pudemos conhecer realmente a 

quantidade de grávidas existente na nossa UBS. Como prova disto, nestes três 

meses de intervenção cadastrou-se 16 grávidas, número superior aos cinco 

primeiros meses do ano trabalhado, mostrando que um trabalho organizado permite 

melhorar o atendimento, com a inclusão destes usuários nas ações propostas. 

Referente à comunidade, todas as mudanças que fizemos foram 

primeiramente pensando na melhoria da população, que demonstraram seu 

agradecimento durante o acolhimento, nas consultas clínicas, nas palestras e visitas 

domiciliares.  Acredito que prova da adesão e comprometimento das usuárias ao 

programa seja que durante este tempo, não tivemos nenhuma grávida com anemia, 

com esquema vacinal incompleto e desnutrido. Na parte das puérperas, apenas uma 

realizou o parto com parteiras, as demais tiveram seus filhos nos hospitais. Acredito 

que o parto oferecido às mesmas foi humanizado, pois além de todos os recém-

nascidos terem mais de 2.700g, as puérperas tiveram conhecimento da importância 

do aleitamento materno para elas e para seu filho. 

Caso iniciasse neste momento a intervenção, acredito que programaria mais 

tempo para criar uma rotina de atendimento sem deixar de fazer as reuniões de 

relacionamento. 

Nosso trabalho foi incorporado nas rotinas da UBS, além de ser uma 

solicitação da secretaria de saúde do município, que monitorou semana por semana 

o desenvolvimento das ações realizadas, com objetivo de avaliar a aceitação das 

usuárias. Tenho certeza que da maneira como estamos desenvolvendo as ações, 

finalizaremos este ano com um dos melhores indicadores do atendimento em pré-
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natal e puerpério da região, mostrando ao país que através da organização e 

empenho podemos sim melhorar a assistência ofertada aos usuários. 

Os próximos passos para melhora da saúde e melhorar qualidade do serviço 

estão vinculados com as reuniões realizadas nas quintas-feiras, ambiente este que 

ficou estabelecido em nossa UBS como o local de relacionamento, onde todos os 

profissionais dialogam para traçar ações que visem qualificar a assistência dos 

nossos usuários. 

 

 

 



92 

 

5 Relatório da intervenção para gestores 

Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Saúde da cidade de 

Tartarugalzinho: 

Eu Wolfang Stable Baez, venho através desta, dissertar a respeito da 

intervenção que propôs melhorar a cobertura e atendimento das usuárias gestantes 

e puérperas, realizado pela equipe de saúde da UBS José Alves Meireles no 

Período de maio/2015 a julho/2015. A escolha por esta população alvo foi que 

observamos que existia uma cobertura baixa a estas usuárias, uma qualidade dos 

registros insatisfatória e as ações realizadas são pouco efetivas. Assim, ao realizar 

uma análise situacional, orientada pelo curso de especialização em saúde da família 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), conseguimos organizar o nosso campo 

de atuação.  

No início, tínhamos muitas dúvidas se o nosso trabalho daria certo ou não. 

No entanto, com a ajuda das equipes de saúde, mostramos que com uma correta 

organização, pudemos superar as limitações econômicas e de idioma, realizando 

mudanças efetivas no que tange a assistência em saúde para estas usuárias. Em 

matéria de saúde, mostramos que com um planejamento de acordo com os recursos 

que contávamos, podíamos realizar benefícios na comunidade e em específico, na 

população de grávidas e puérperas. Observamos que só era uma questão de 

organização e fiscalização dos recursos disponível para um correto atendimento 

destas usuárias. Detectamos que a população se queixava muito do atendimento 

recebido, e assim, dialogamos com a equipe de saúde a fim de realizar um 

atendimento humanizado. 

Dentre as ações realizadas, melhoramos as atividades dos agentes 

comunitários de saúde (ACS), que sabiam qual era sua área de abrangência, mas 

não tinham um controle certo da quantidade de grávidas e puérperas pertencentes à 
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mesma. Assim, através da busca ativa, todos os ACS conheceram as grávidas, 

orientando as mesmas para realizar o acompanhamento na UBS, assim como as 

puérperas, sobre a necessidade de realizar a consulta pós-parto nos primeiros sete 

dias após o parto. Adotamos este período, pois entendemos que quanto antes a 

puérpera retornasse a UBS para receber nosso atendimento, poderíamos identificar 

qualquer anormalidade tanto na mãe quanto no recém-nascido.  

Durante a intervenção, os gestores conheceram a realidade dos 

equipamentos disponíveis na UBS e também da necessidade de aumentar a 

disponibilidade destes. Algumas vezes procurou-se substituir os aparelhos por novos 

ou consertá-los. Trago como exemplo, a falta da fita de realizar teste de glicemia 

capilar que faltou em nossa UBS, que após dialogar com Vossa Senhoria, a 

prefeitura providenciou a compra das mesmas. 

Assim, nosso trabalho propiciou uma melhor organização e utilização dos 

recursos que tínhamos e temos. 

Conseguimos demonstrar, através desta intervenção, que com organização, 

cadastramos mais grávidas em três meses que nos cinco primeiros meses do ano. 

Também conseguimos uma cobertura de gestantes de 94 para um 64,2%, proporção 

de grávidas cadastradas no primeiro trimestre foi de 73,4%, 100% das grávidas com 

pelo menos um exame ginecológico por trimestre, com um exame de mama durante 

o pré-natal, que receberam orientação nutricional, sobre aleitamento materno, sobre 

cuidado ao recém-nascido, sobre anticoncepção pós-parto, sobre os riscos do 

tabagismo, uso de álcool e drogas, sobre higiene bucal, com registro na ficha de 

acompanhamento/ espelho, com avaliação de risco gestacional, com solicitação de 

exame de laboratório de acordo com protocolo, com suplementação de sulfato 

ferroso e acido fólico e com vacina antitetânica e hepatite B em dia. Tivemos 83,5% 

das gestantes com avaliação de necessidade de tratamento odontológico e 34,2% 

com a primeira consulta odontológica programática. Não tivemos faltosas durante a 

intervenção.  

Em relação ao puerpério, contemplamos 122 nestes três meses, onde em 

100% destas receberam orientações sobre cuidados de recém-nascidos, 

aleitamento materno e planejamento familiar. Ainda, tiveram o exame de mamas e 

abdome realizados, realizaram o exame ginecológico e a avaliação das 

intercorrências. 
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Nossa secretária de saúde ficou muito motivada pelos resultados 

alcançados. Nossas equipes estão desenvolvendo as ações de maneira organizada 

e em conjunto, propiciando melhor comodidade no trabalho, que ficou mais 

humanizado agradecendo a parceria com nós proporcionando todo material e 

transporte que precisamos. 
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6 Relatório da Intervenção para a comunidade 

 

Prezados usuários, 

Sou o médico Wolfang Stable Baez, e a seguir estarei descrevendo sobre as 

ações realizadas na UBS José Alves Meireles, do Município de Tartarugalzinho, 

referente à qualificação do programa de atenção em saúde das gestantes e 

puérperas desta comunidade. 

Estas ações foram realizadas mediante a intervenção, na qual optamos em 

trabalhar na melhoria das gestantes e puérperas por analisar que este setor era o 

que mais necessitava de atenção. Assim propusemos desenvolver uma assistência 

em saúde com conceitos novos, voltado para a humanização e integralidade do 

cuidado das nossas usuárias. Como resultados, pudemos cadastrar mais grávidas 

em três meses do que os primeiros cinco meses do ano além de conscientizar a 

população jovem sobre a importância de um atendimento de pré-natal no primeiro 

trimestre da gravidez. Conseguimos criar um estoque de medicamentos anti-

anêmicos para as grávidas, criamos um fluxo de atendimento entre o CEO e a UBS, 

uma parceria de muito benefício. 

Também conseguimos, através de orientações, que as gestantes 

conhecessem o significado de uma alimentação saudável e sobre a importância do 

uso dos métodos de anticoncepção, não somente pela razão de prevenir doenças de 

transmissão sexual, mas para evitar uma segunda gravidez antes do intervalo de 

dois anos. 

Conseguimos humanizar o nosso atendimento a estas usuárias, pois 

percebemos que a comunidade nos esperava nos dias de visita das equipes de 

saúde, para nos receber. 

Contribuímos para realizar uma parceria entre Educação-Comunidade-

Saúde bem consolidada, além de fazer palestras de educação sexual em escolas de 

ensino complementar, como objetivo de diminuir o índice de gravidez na 

adolescência, questão esta que estava afetando muito nossas adolescentes. Assim 
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conseguimos diminuir ao final dos três meses, a quantidade de grávidas menores de 

18 anos. 

Através das nossas ações as comunidades conheceram seus direito 

constitucionais relacionados à saúde humanizada e ao atendimento de qualidade. 

Outro fato que consideramos gratificante, é que a comunidade percebeu todas as 

melhoras adquiridas, nos auxiliando na organização e limpeza da nova UBS 

inaugurada durante a nossa intervenção.  

Durante as consultas médicas das grávidas e puérperas sempre 

estimulamos a participação dos parceiros, que fizeram presentes na maioria das 

vezes. Assim, usuárias se sentiram respeitadas em seu pudor, principalmente 

durante os exames de mamas e de colo de útero. 

Consideramos que desenvolvemos uma ótima intervenção, implementando 

uma assistência qualificada e integral. Isto pode ser observado nos recém-nascidos, 

onde todos nasceram com mais de 2700g de peso, superando em 200g a mais do 

estimado pela OMS. Para toda a equipe é um indicador satisfatório, pois 

trabalhamos em uma região com suas características, particularidades e costumes 

próprios. Finalizando, posso garantir que todas as ações estão incorporadas nas 

atividades diárias da nossa UBS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

7 Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 

Durante os 18 meses que tenho desde a minha chegada ao Brasil, todos os 

dias estou em processo de aprendizagem, pois a cada consulta com os usuários e a 

cada ação que realizo, estou aprendendo mais com meu trabalho, reafirmando os 

conhecimentos. 

Para nos médicos estrangeiros que cooperamos no Programa Mais Médico, 

foi uma experiência nova, pois desenvolvemos uma nova forma de fazer medicina, 

onde agregamos nossos conhecimentos acumulados durante anos relacionados à 

medicina familiar ou medicina preventiva, como é conhecida em nosso hemisfério. 

Não acredito que por ser especialista em medicina familiar há mais de 15 anos, 

possa ter todo o conhecimento absoluto, onde não tenho nada a mais para 

incorporar no meu aprendizado. Pelo contrário, através desta experiência que estou 

vivenciando, pude acrescentar muitas informações que serão compartilhadas em 

meu país. 

Quanto à modalidade de estudo à distância, esta é uma situação nova que 

estou enfrentando, mas posso dizer que é muito estimulante. 

Pudemos fazer ajustes de acordo com os protocolos de atendimento 

preconizados pelo Ministério da Saúde, além de incorporar novos conceitos à 

medicina do Brasil, para fazer mudanças na assistência prestada aos nossos 

usuários. Para isto, levamos em conta a experiência adquirida no decorrer da 

especialização voltada ao Programa Mais Médico, pois nenhum profissional 

consegue desenvolver suas atividades adequadamente se não se basear em um 

Guia/Protocolo de atendimento. No mundo, as cuidados relacionados à medicina 

mudam a cada momento, pois aparecem novas doenças, crescem novas cepas de 

bactérias e vírus cada vez mais resistentes, necessitando do aperfeiçoamento 

constante, pautado no saber científico.  

Obrigado por me permitir fazer parte dos colaboradores ao melhoramento da 

saúde de um país.  
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Anexo A - Documento do comitê de ética 
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Anexo B - Planilha de coleta de dados 
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Anexo C - Ficha espelho 

 

 

 


