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Resumo

 No Brasil, a mortalidade materna e infantil é um problema de saúde pública que deve ser
acompanhado de perto, já que as complicações na gestação, parto e puerpério constituem a
décima causa de mortes entre mulheres. Várias situações que são observadas no cotidiano
das unidades básicas de saúde contribuem para o aumento na taxa de mortalidade, devido o
atendimento pré-natal inadequado. 

 Para solucionar este problema de saúde, deve-se identificar e tratar os problemas de saúde
e as doenças transmissíveis de mãe para filho. Além disso, é necessário aprimorar o acesso
às informações, o vínculo construído entre a gestante, sua família e a unidade básica de
saúde e para tanto os profissionais devem receber capacitação adequada, assim como
educação continuada para atender melhor a população.
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Introdução

 

 No Brasil, a mortalidade materna e infantil é um problema de saúde pública que deve ser
acompanhado de perto, já que as complicações na gestação, parto e puerpério constituem a
décima causa de mortes entre mulheres (BRASIL, 2012). Várias situações que são
observadas no cotidiano das unidades básicas de saúde contribuem para o aumento na taxa
de mortalidade, devido o atendimento pré-natal inadequado (Escorel et al., 2007;
Domingues et al., 2012). 

Em nosso país, o Sistema Único de Saúde (SUS), implantado no Brasil em 1990, que é
financiado por recursos fiscais, representou um grande avanço para a organização
dos serviços de saúde; neste contexto, a implantação da estratégia de saúde da família
(ESF) significou um avanço muito importante para a promoção, proteção e recuperação da
saúde da população de forma integral e continua da infância até a terceira idade (BRASIL,
2012).

Entretanto, infelizmente, ainda existe grande dificuldade de acesso à assistência médica
pelas gestantes, e falta de comprometimento e de preparo dos profissionais. , É possível
contornar este problema, conscientizando as famílias a respeito dos cuidados pré, peri e
pós-natais e capacitando os profissionais atuantes no sistema básico de saúde para
solucionar os problemas assistenciais e organizacionais no atendimento ao pré-natal e
puerpério.

 
Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral:

-Reduzir a morbimortalidade materna e neonatal

 

 Objetivos específicos:

 - qualificar os profissionais da saúde em relação às melhores práticas na atenção pré-natal.

- Facilitar o acesso da população aos profissionais de saúde da atenção primária.

- promover e melhorar o vínculo entre as famílias grávidas e a equipe de saúde.

- Incentivar e conscientizar a população a respeito da importância da realização do
acompanhamento pré-natal, cuidados necessários para uma gravidez saudável

- melhorar o acompanhamento de eventos adversos e possíveis riscos na gestação.

- aumentar a adesão das gestantes a um adequado controle/assistência pré-natal na USB



Jardim Jaqueline no município de São Paulo -SP.

 
Método

 -Identificar e tratar problemas de saúde como hipertensão, anemia, infecção urinária e
doenças transmissíveis pelo sangue de mãe para filho, como a AIDS e a Sífilis que poderão
ser detectadas e tratadas precocemente.

 

-Aprimorar o acesso a informações sobre cuidados necessários para uma gravidez saudável,
como a importância de manter uma alimentação balanceada, de praticar exercícios físicos
regulares e de evitar o alcoolismo e o tabagismo.

 

-Desenvolver ações educativas, como: palestras, seminários, e eventos diversos para
promover a conscientização das gestantes sobre os riscos de iniciar o acompanhamento pré-
natal tardiamente, principais complicações e prevenção de doenças,

-Desenvolver um programa de educação continuada junto aos profissionais de saúde,
visando melhores práticas na atenção pré-natal, tanto na assistência como na gestão

- Realocação de mais profissionais qualificados, de forma a agilizar o processo de triagem,
obtenção de resultados de exames, encaminhamentos para áreas especializadas (quando
necessário) e atendimento básico e generalista em casos mais simples

 
Resultados Esperados

 

A expectativa do projeto é de maneira pratica e viável, facilitar o acesso da população aos
profissionais de saúde e ao mesmo tempo, tornar os mesmos capacitados a incentivar e
conscientizar a população a respeito da necessidade de atenção primaria de qualidade,
aumentando assim a quantidade de gestantes a realizar exames pré-natais e atentas as
formas de mantes uma gestação saudável.

A integração do sistema: unidade de saúde-pacientes-profissionais de saúde, melhoraria o
funcionamento da unidade e consequentemente reduziria a quantidade de óbitos causados
por falta de assistência.
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