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INTRODUÇÃO 

 

Apresentação 

 

           Meu nome é Migdelis Gomez Artigas , sou médica Cubana, formada em 

meu país de origem(Cuba), realizei meus estudos da carreira de medicina na 

Universidade de Ciências Médicas do Holguín, conhecida como FCM Mariana 

Grajales Coello, na província do Holguín, localizada no oriente norte de Cuba; 

graduei-me de médico general no ano 1996, logo cumpri com o serviço social de 

medicina, trabalhando na população rural de La entrada, município Calixto 

Garcia durante dois anos, no1998  iniciei a especialidade de Medicina Geral 

Integral terminando a mesma três anos depois. 

 

          Durante o tempo que durou a especialidade trabalhei em um consultório 

médico da família 18 situado no Bairro 26 de julho.  

No ano 2003 fui a trabalhar em forma de missão médica a Venezuela, ali aprendi 

muitas coisas novas, e enfrentei muitos retos, iniciando a primeira experiência 

como doutora fora de meu pais, com costumes, diferentes esquemas de 

terapêuticas, com diversas enfermidades tropicais que são mais comuns nesse 

país sul americano, trabalhar na captação   e controle de doenças crônicas não 

transmissíveis, oferecer atividades de promoção e educação para lá saúde.     

Ademais e o mais importante ajudar a melhorar os índices de saúde e reduzir 

taxas de mortalidade infantil e materna. Meu trabalho em esta missão termino no 

ano 2006.  

 

          No ano 2010 cumpri a segunda missão médica fora de Cuba, esta vez em 

Bolívia, pais com características econômicas, culturais e de saúde diferentes, 

onde trabalhe com a população mais necessitada e com escassos recursos, pero 

com a experiência adquirida da primeira missão foi mais fácil trabalhar e brindar 

assistência medica a todos os necessitados sem distinção alguma. 
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         Retornei a Cuba em junho do ano 2012 e não foi hasta janeiro do ano 2016 

quando recebemos um curso de preparação em língua portuguesa e também em 

familiarizassem com as doenças mais comuns do Brasil. 

 

         Em agosto do ano 2016 produto de um convênio entre Cuba E Brasil 

através da OPAS, chegamos ao Brasil onde logo depois fui enviada para 

trabalhar no estado Rio Grande do Sul, no Município Novo Hamburgo, onde 

trabalho atualmente, 

        Meu USF é a unidade de saúde da família Guarani, um dos mais antigos 

bairros de Novo Hamburgo.  

         Foi inaugurado na manhã de 20 de dezembro 2012 em bairro Guarani   

uma nova Unidade de Saúde da Família (USF). A nova estrutura agora substitui 

a antiga Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada junto ao Centro Social 

Urbano. A USF Guarani possui 298,46 metros quadrados. Localiza-se na zona 

urbana do município. Na sua área de abrangência reside uma população 

predominantemente idosa, com expressivo número de pessoas com doenças 

crônicas não transmissíveis que exigem cuidado continuado. Inicialmente foram 

compostas duas equipes de Saúde da Família para atender a comunidade do 

bairro Guarani. Atualmente está composto por 4 equipes e cada um está formada 

por um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, ademais se conta 

com um dentista, uma atendente de consultório dentário, uma nutricionista, 15 

ACS, 3 recepcionistas e uma atendente de serviços gerais, as consultas são de 

três tipos, de urgência, com os casos imprevistos que podem dar-se dia a dia, 

de demanda espontânea e as consultas agendadas, todas elas organizadas 

pelos diferentes trabalhadores e níveis que tem a USF.  

          As doenças que mais frequentemente são atendidas em nosso posto de 

saúde são a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, as dislipidemias, infecção 

do trato urinário e as enfermidades respiratórias agudas, entre elas o mais 

comum som a gripe, a rinite, e as amidalite. 
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        Depois de conhecer as principais causas de internação hospitalar deste 

município, que são as relacionadas com complicações na gravidez, parto e 

puerpério, decidimos fazer este projeto para contribuir a melhorar a atenção pré-

natal e diminuir os riscos de internações. 

Dra : Migdelis Gomez Artigas  
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Estudo de caso clinico 

 (Atividade # 2) do portfólio  

Dr. Migdelis Gomez Artigas  

         A seguir descreverei um caso que se produziu em nosso posto de saúde 

Guarani. O nome e detalhes pessoais deste paciente serão omitidos para evitar 

violação da ética medica. 

        Trata-se de um paciente que lega nosso posto de saúde, a solicitar exame 

de rotina, al ser feito triagem e colocado como Urgência por apresentar cifras 

de Tensão arterial elevadas. 

 ANAMNESE 

Identificação 

Nome: PRC 

Idade: 60 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Estado civil: Casado 

Profissão: Gerente comercial da empresa de calçado  

Naturalidade: Novo Hamburgo / RS 

Residência Atual: Bairro Guarani 

 QUEIXA PRINCIPAL: 

 

No refere  

 
 HISTORIA DA DOENÇA ATUAL: 

1ª Consulta Médica (11/07/2017) 

         Paciente que relata vem aposto para solicitar exame de rotina que faz 

cada ano não refere queixas neste momento mais relata em dias anteriores 

cefaleia e tontura, mais não presto atenção a isso, refere ademais que faz 

muito tempo não faz controle de pressão arterial, por não ter tempo e estar 

muito ocupado com seu trabalho. 

Interrogatório sintomatológico 

Sintomas Gerais: BEG, normocorado e eupneico,  

Cabeça e Pescoço: sem queixas e sem alterações detectáveis  

Tórax: Nega tosse; falta de are  

Abdome: Nega dor abdominal, pirose; vomito e diarreia 
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Sistema Geniturinário: Nega disúria, nega dor lombar baixo, nega dificuldade 

para urinar  

 PSA feito ano passado e normal 

Sistema endócrino: Nega alterações; 

Coluna vertebral, ossos, articulações e extremidades: sim queixas  

Sistema nervoso: Nega convulsões, nega amnésia, paresia, paralisia 

e desmaios. 

 ANTECEDENTES PESSOAIS: 

Fisiológicos: 

Nascido de parto normal é a segunda filho  

Patológicos: 

Doenças da infância: (Sarampo, Caxumba); 

Antecedente Cirúrgico:  não refere 

Nega alergias, 

Medicamentos em uso: Nenhum 

Hábitos tóxicos. Ingere cerveja em ocasiones  

 ANTECEDENTES FAMILIARES 

Pai vivo: Doença do coração 

Mãe: falecida, com HAS e Diabetes Mellitus tipo II. 

1ra Irmã: HAS. 
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FIGURA 1-Genograma representativo do caso clínico descrito 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

EXAME FÍSICO 

GERAL 

Somatoscopia: 

         Paciente com bom estado geral, consciente e orientada no tempo e 

espaço, e pessoa, fácies não caraterística de processo patológico, linguagem 

normal, biótipo normolíneo, atitude voluntária. 

Mucosa: úmida, corada, hidratada,  

Afebril ao toque. 

Sinais Vitais: 

Temperatura: 36,3ºC; 

PA: 220x115 mmHg;  

FC:79 bpm; 

Cores Denotando Vícios e
Condições Médicas

Vício em Jogos de Azar

Abuso de Drogas

Alcoolismo

Depressão

Obesidade

Câncer

Doença Cardíaca

Hipertensão / Pressão Alta

HIV / AIDS

Doenças Sexualmente Transmissíveis

Hepatite

Diabete

Artrite

Autismo

Alzheimer

1935

RM

82

1932 - 2015

DCS

82

1957

PRC

60

1950

ERC

67
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FR: 20 rpm. 

Medidas Antropométricas:  

Peso: 89 kg , Altura: 176 cm. 

Estado Nutricional: IMC (Índice de Massa Corporal): 28.73 (sobrepeso). 

REGIONAL E SISTEMAS 

Cabeça e pescoço: 

Simétricos, sem deformidades aparentes, sem de linfonodomegalia 

Tireoide de consistência, mobilidade e tamanho normais, não visível nem 

palpável  

 Orofaringe sem sinais inflamatórios. 

Tórax: 

Inspeção: tórax típico, simétrico; respiração torácica, eupneica, amplitude 

normal, ausência de abaulamentos, retrações, cicatrizes e tiragem; 

Palpação: expansibilidade normal; frêmito tóraco-vocal sem alterações; 

Percussão: sem alterações; 

Ausculta pulmonar: Murmúrio Vesicular normal, sem estertores; 

Ausculta cardiovascular: Ruídos cardíacos rítmicos, sem sopros cardíacos. 

Abdome: 

Inspeção: plano, sem deformidades, que segue os movimentos respiratórios, 

ausência de circulação colateral. 

Ausculta: Ruídos Hidroaéreos normais; 

Percussão: sonoridade normal de cada região  

Palpação: sem dor a palpação superficial e profunda, com ausência de 

Visceromegalias e/ou massas. 

Extremidades 

Simétricas, sem presença de edema,  

Hipótese diagnostica:1- Hipertensão Arterial Sistêmica (crise hipertensiva) 

Conduta: 

Atenolol 50 mg tomar 2 cp agora 

AAS 100 mg tomar 1 cp agora 

Oxigeno terapia a 4l\min  

Observação até que a PA diminuía  
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Depois 

Conduta:                                

Educação em saúde sobre a doença, complicações e tratamento 

Educação em saúde sobre hábitos de vida saudáveis: alimentação, exercício e 

como evitar estrese. 

AAS 100 mg tomar 1 cp ao dia 

Hidroclorotiazida 25 mg tomar 1 cp de manha  

Enalapril 10mg de 12\12 h   

Solicito exames 

Controle de PA por 10 dias para avaliar tratamento 

EVOLUÇÃO 

2ª Consulta (Dia 21/07/2017) 

Paciente com bom estado geral, refere que está muito melhor, sem dor de 

cabeça, eliminações normais. 

Alimentando se bem. 

Está tomando bem a medicações e fazendo esforço para melhorar hábitos de 

vida. Mais refere estar preocupado ainda mais com resultado de glicose  

Refere tive perda de 4kg de peso  

O controle de PA os tem 3 tomadas em 140\95 mmHg, resto das tomadas 

normais 

Apresenta exames laboratoriais.  

Exames 13-07-17 

HB 15,4 g\dl 

Leucócitos 6x10\ul 

Glicemia 234 mg\dl 

Colesterol total 262 mg\dl 

Triglicerídeos 165 mg\dl 

Creatinina 0,98 mg\dl 
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EQU sem alterações  

PSA 1,65 ng\m 

Hipótese diagnostica:1- Hipertensão Arterial Sistêmica. 

                                   2-Hiperlipidemia.  

                                   3-Diabetes Mellitus 

Conduta: 

Orientações Gerais. 

        Oferecemos conversa de sua nova doença, sobre importância de manter 

adesão ao tratamento, manter hábitos de vida saudáveis, alimentação, 

exercício e como evitar estrese, para manter melhor qualidade de vida e evitar 

complicações futuras. 

Encaminho com nutricionista do posto  

Início Sinvastatina 20 mg tomar 1 cp depois de janta. 

Início Metformina 850mg tomar 1comp DC e DJ 

Manter resto das medicações 

Controle de PA por 7 dias 

Controle de HGT  3 vezes à semana por 15 dias  

Reavaliação em 1 mês  

3ª Consulta (Dia 21/08/2017) 

Paciente que refere se sentir bem, porem mantem cifra de PA em 140\90 mmHg,  

       No controle de HGT, mantem glicose em 168, e hoje 145, refere que é muito 

difícil para ele fazer mudar de hábitos, logo de ter sua primeira consulta com a 

nutricionista, refere perda de 5kg de peso, refere necessidades fisiológicas 

normais, bom estado geral. 

Exame físico 

ACV: PA 145\80 mmHg 

HGT:145 

Resto normal  

Conduta 

Educação em saúde sobre a importância do tratamento não farmacológico, e 

manter boa adesão ao tratamento  

Reavaliação próxima semana para tratar o assunto da dúvida clínica 
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ENFOQUE 

        Tratamento não farmacológico que inclui fazer muda de estilos de vida: 

fazer exercício físico, alimentação saudável além de evitar estresse. 

        Tratamento farmacológico com AAS 100 mg ao dia para evitar a isquemia 

do coração, uso de diurético além de medicações hipotensoras, tratamento com 

hipoglicemiantes orais para manter o controle de glicose em sangue  

Controle por 10 dia para avaliar evolução e reconsulta. 

        O paciente tem dúvida sobre a relação entre os fatores de risco que tem e 

a hipertensão essencial e Diabetes Mellitus  

DÚVIDA CLÍNICA: Que relação tem os fatores de risco consumo elevado de 

gorduras e sal dulce, sobrepeso e consumo de álcool, no diagnóstico de HAS e 

DM? 

FORMULAÇÂO DO PICO: 

---P: Pessoas com hipertensão arterial e Diabetes Mellitus  

---I:  Tratamento não farmacológico e atuação sobre os fatores de risco 

modificáveis. 

---C: Comparação da evolução da HAS e DM entre as pessoas que tem alto 

consumo de gorduras, carboidratos e sal nos alimentos, obesidade além de 

consumo de álcool e as pessoas com alimentação e outros hábitos de vida 

saudáveis. 

---O: A eliminação do descontrole da HAS e DM, com não aparecimento das 

complicações a corto ou mediano prazo, uso de menor quantidade de fármacos 

e melhor qualidade de vida em pacientes com controle de seus fatores de risco. 

Artigos utilizados: 

1-Bazote, R.B. Paciente diabético: Cuidados Farmacêuticos. Rio de Janeiro: 

Medbook,2012. 

2-BRASIL.Ministerio da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento 

Atenção Básica. Diabetes Mellitus –Ministério da Saúde Secretaria de Atenção 

Basica –Brasília Ministério da saúde ,2006.64p. il. -(Cadernos de Atenção 

Básica, n.16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

3-Vigitel B 2011: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico. Ministério da Saúde, secretaria de vigilância 

em Saúde –Brasília: ministério da saúde, 2012. 

 4-CHAZAN, A; PEREZ, E.A. Avaliação da implementação do sistema 

Informatizado de Cadastramento e acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (Hiperdia) Nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. Rev. APS, 

Rio de Janeiro, v.11, n.1, p.10-16, mar.2008. 
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5-OPS-OMS.La hipertensão arterial como problema de salud comunitária. Serie 

PaltexN.3, 2014 

6- RodriguezP.A.Y Corey O.G.La tension arterial em uma Comunidad Urbana 

em Chile,Bol.of Sanit.Panam,84:207,2008 

7-Alberte,J.SP.Diabetes Mellitus tipo 2 :Significado da doença para os pacientes 

e suas repercussões para a adhêrencia ao tratamento :campinas Universidade 

Estadual  de Campinas 2004. 

8-Hipertensão Arterial sistêmica e Diabetes Mellitus. Protocolo. Brasília 2001. 

4ª Consulta (Dia 28/08/2017) 

         Paciente que se manter com bom estado geral, porém com cifras limítrofes 

de PA, assintomático. 

Exame físico 

ACV: PA 130\90 mmHg 

HGT:127 

Resto normal 

Conduta  

         Explico com palavras entendíveis para o paciente a resposta á questão da 

dúvida clínica, com o que fica convencido da importância do tratamento não 

farmacológico. 

Manter controle da PA por 10 dias  

Reavaliar em 1 mês. 

5ª Consulta (Dia 28/09/2017) 

        Paciente que refere se sentir bem, tomando as medicações sem 

dificuldade, urina e fezes normais, bom estado geral, só tem a primeira toma 

em 140\90 mmHg, o resto das tomadas de PA estão normais 

Exame físico 

ACV: PA 120\80 mmHg  

HGT:125 

Resto do exame físico normal 

Conduta 

Manter tratamento 

Reavaliação em 6 meses. 
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Promoção da Saúde, Educação em Saúde e Níveis de Prevenção 

Atividade 3) 

         A promoção da saúde se refere às ações sobre os condicionantes e 

determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade 

de vida. Por isso, caracterizam-se fundamentalmente por uma composição Inter 

setorial e, intra-setorialmente, pelas ações de ampliação da consciência sanitária 

– direitos e deveres da cidadania, educação para a saúde, estilos de vida e 

aspectos comportamentais etc. (BUSS P,2010)   

         As práticas educativas referem-se às atividades de educação em saúde, 

voltadas para o desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas, 

visando à melhoria da qualidade de vida e saúde. Educação em saúde não são 

apenas processos de intervenção na doença, mas processos de intervenção 

para que o indivíduo e a coletividade disponham de meios para a manutenção 

ou recuperação do seu estado de saúde, no qual estão relacionados os fatores 

orgânicos, psicológicos, socioeconômicos e espirituais. ((SOUSA VB, et al ,2011) 

         As medidas de prevenção, educação e promoção de saúde identificadas: 

  Para as crianças e adolescentes  

• Promoção do aleitamento materno. 

• Promoção da importância da consulta de puericultura. 

• Promoção do de vacinas. 

• Promoção e prevenção da saúde bucal. 

• Educação em saúde sobre como atuar frente à febre, doenças 

respiratórias, diarreia, anemia, parasitoses. 

• Promoção da alimentação saudável. 

• Atitude ante a droga e alcoolismo.  

 Saúde da mulher:  

• Planejamento familiar. 

• Promover atenção pré-natal com qualidade.  

• Medidas de promoção de um climatério saudável. 

• Promoção da alimentação saudável e atividade física regular. 

• Promoção da pesquisa do câncer de mama e de colo de útero. 

• Violência intrafamiliar. 

 Pessoas com necessidades especiais e doenças psiquiátricas (saúde 

mental): 

• Promoção da autoconfiança do paciente. 

• Promoção e prevenção sobre o tabagismo e outras adições como 

droga e alcoolismo. 

• Estabelecer parceria com familiares. 

• Estabelecimento de grupos de apoio para os familiares. 

 Saúde do home: 
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• Promoção da realização de exames urológicos (PSA). 

• Promoção da alimentação saudável e atividade física regular 

 Saúde do idoso: 

• Promoção da alimentação saudável. 

• Promoção do exercício físico acorde a idade. 

• Adesão ao tratamento das doenças crônicas. 

• Participação do idoso e familiar em grupos de educação em saúde. 

 Saúde do trabalhador: 

• Promoção dos direitos dos trabalhadores em relação as doenças. 

• Promoção dos direitos a declarar os acidentes do trabalho. 

• Promoção do calendário de vacinas aos trabalhadores com riscos 

específicos. 

• Promoção dos direitos e deveres de usar meios de proteção acorde 

os diferentes labores.  

         Na atenção pré-natal a educação em saúde em quanto á promoção e 

prevenção são ferramentas de primer ordem para evitar complicações e levar a 

feliz termo a gestação,  a primer coisa que fazemos é explicar a importância das 

consultas de pré-natal para avaliar o bom desenvolvimento da gestação, o que 

inclui a gravida e o feto, solicitamos exames que precisam ser feitos no um tempo 

determinado, oferecemos as vacinas que sejam necessárias, consultamos com 

dentista, promovemos alimentação saudável, fazemos atividades de prevenção 

de doenças crônicas e suas complicações, promovemos o aleitamento materno 

e os cuidados as crianças. 

        Na atualidade são muito importantes os temas de promoção e prevenção 

de saúde, por essa razão decidimos escolher um tema hoje relacionado a 

atenção pré-natal e por razões de ética médica temos decidido utilizar nome 

diferentes aos verdadeiros. 

       Elisiane e uma gestante de 34 anos de idade vem a consulta por primeira 

vez ela tem 30 semanas de gestação, foi agendada consulta pôr os agentes de 

saúde da comunidade quando foi identificada recentemente durante uma visita 

à comunidade, a paciente  diz que mora na nossa área de abrangência desde 

há pouco tempo pelo que ainda não havia sido detectada pelos agentes de saúde 

nas visitas domiciliais, explica que isto deve se a que ela foi se viver a outra 

cidade no interior do município e não tinha retornado, e só foi esta semana que 

decidiu voltar para  casa de sua mãe  pois estava apresentando discussões e 

brigas com seu marido, ante de passar com o Dra. Gomes a gestante é passada 

pela triagem e se encontram os seguintes dados. 

Peso 69kg altura: 152cm, temperatura: 36.3 graus Centigrados.  

PA 120/80 mmhg   IMC 29.86  

         Começa-se por perguntar todos os dados relativos aos antecedentes 

pessoais, onde refere que ela foi diagnosticada com HAS faz mais de 10 anos, 

início tratamento com Enalapril e Hidroclorotiazida, mais foi suspenso por conta 
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há alguns anos, referente a sua família, tem mãe com HAS, DM, e pai com HAS 

e Alcoólico, tem HOA gestação3 parto3 aborto 0. 

         Referente as consultas da atenção pré-natal recebidas no município onde 

morava, relato que não recebeu controle pré-natal pois sempre tinha problemas 

com o transporte para legar a unidade de saúde. Neste momento refere pouco 

apetite, eliminações normais, nega dor baixo ventre, nega contrações, nega 

perdas vaginais, refere movimentos fetais. 

         Realiza-se exame físico completo e os valores a ressaltar são, 

Mucosas úmidas e coradas  

A Resp. sem alterações FR 19 

ACV sem alterações FC 78 TA 120/80mmhg 

Abdomen AU 28 DD Cef   BCF 147 

TCS não edema  

        Decide-se realizar uma avaliação diagnóstica completa chegando-se aos 

seguintes diagnósticos: 

 Gestação 30sem 

 Hipertensão essencial crônica ligada á gestação. 

 Sobrepeso corporal  

      Fatores de risco importantes: 

1-Não ter recebido atenção pré-natal  

2-Captação tardia da gestação  

3-HAS crônica  

4- Multípara  

5-Madre solteira 

ORIENTAÇÕES  

1-Encaminhar para consulta de alto risco  

2-Realizar exame de laboratório  

3-Realizar ecografia obstétrica  

4-Orientação dieta saudável, com diminuição do consumo de sal  

5-Oriento sulfato ferroso  

6-Encaminnhar com dentista 

7-Encaminhar a sala de vacinas  

8-Encaminhar a pré-câncer  

9-controle periódico de TA na unidade de saúde  

10-Oriento sobre os signos de alarma do HAS em à gestante e a conduta a seguir  

10- Planejam-se visitas domiciliais pelos agentes de saúde. 

11- Planeja-se visita à família pela equipe de saúde de forma integral para tratar 

outros temas como alimentação, condições higiênicas da casa também, além de 

encaminhar a evolução da gestação. 

12-Orientações sobre aleitamento materno  

12-. Planeja-se uma consulta de pré-natal dentro de 1semana. 

        O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher 

desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de 

uma criança saudável e garantia do bem-estar materno neonatal. 
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        O acompanhamento pré-natal é um conjunto de condutas que garantam as 

fases da gestação e do parto com medidas que visam rastrear a fim de impedir 

doenças e suas complicações, fetais e maternas evitando ou diminuindo os 

impactos na saúde de ambos.  

       O grau de recomendação é um parâmetro, com base nas evidências 

científicas, aplicado a um parecer (recomendação), que é emitido por 

determinada instituição ou sociedade. 

Recomendações  

Aos Ambulatórios de alto Risco conforme Hospital de Referência   

        Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos, a 

fim de reduzir a morbidade e mortalidade materna e perinatal. (Grau de 

recomendação A). Todas as gestantes deverão ser referenciadas ao pré-natal 

de alto risco prontamente conforme a regionalização. 

Recomendações quanto ao diagnóstico da gravidez 

        O diagnóstico da gravidez pode ser efetuado em 90% das pacientes através 

dos sinais clínicos, sintomas e exame físico, em gestações mais avançadas. As 

queixas principais incluem o atraso menstrual, fadiga, mastalgia, aumento da 

frequência urinária e enjoos/vômitos matinais [Grau de recomendação D. 

(CHARD T. 1992) 

        Alguns testes urinários têm baixa taxa de resultados falso-positivos, mas 

elevada taxa de falso-negativos, podendo atrasar o início do pré-natal. A 

pesquisa através de radioimunoensaio da fração beta da gonadotrofina coriônica 

humana sérica é o método mais sensível e confiável, embora também o mais 

caro [Grau de recomendação D (ANDOLSEK KM, et al 2000) 

 Recomendações quanto ao roteiro das consultas pré-natais  

         Talvez o principal indicador do prognóstico ao nascimento seja o acesso à 

assistência pré-natal[Grau de recomendação B (AMINI SB, et al 1996)  

Número de consultas  

          Se o início precoce do pré-natal é essencial para a adequada assistência, 

o número ideal de consultas permanece controverso. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, o número adequado seria igual ou superior a seis. Pode ser 

que, mesmo com um número mais reduzido de consultas, porém com maior 

ênfase para o conteúdo de cada uma delas, em pacientes de baixo risco, não 

haja aumento de resultados perinatais adversos [Grau de recomendação A 

(VILLAR J, et al ,2000)  

         Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos 

(Grau de recomendação A (MCDUFFIE RS, et al 1998) 
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         As consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 

e 36 semanas e semanais no termo [Grau de recomendação D (CUNNINGHAM 

FG, et al 1997). Deve-se avaliar o mamilo para lactação, conforme orientações 

precedentes no item amamentação [Grau de recomendação D. ((ANDOLSEK 

KM, et al 2000). 

 Anamnese 

         A anamnese deverá incluir a história pessoal e familiar da paciente e 

questões relativas ao estilo de vida. 

Recomendações quanto à anamnese: 

         Os componentes da história que precisam ser interrogados na primeira 

consulta pré-natal são: 

          Data precisa da última menstruação; regularidade dos ciclos; uso de 

anticoncepcionais; paridade; intercorrências clínicas, obstétricas e cirúrgicas; 

detalhes de gestações prévias; hospitalizações anteriores; uso de medicações; 

história prévia de doença sexualmente transmissível; exposição ambiental ou 

ocupacional de risco; reações alérgicas; história pessoal ou familiar de doenças 

hereditárias/malformações; gemelaridade anterior; fatores socioeconômicos; 

atividade sexual; uso de tabaco, álcool ou outras drogas lícitas ou ilícitas; história 

infecciosa prévia; vacinações prévias; história de violências. [Grau de 

recomendação D (ANDOLSEK KM, et al 2000) 

          Na pesquisa de sintomas relacionados à gravidez também deverá ser 

questionado: náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação, cefaleia, síncope, 

sangramento ou corrimento vaginal, disúria, polaciúria e edemas [grau de 

recomendação D. (ANDOLSEK KM, et al 2000) 

Gestante vacinada 

          Nunca repetir o esquema completo de 3 doses, independente da época 

em que ele já foi feito. Fazer só uma dose de reforço. 

         Influenza (Inativado): Poderá ser realizado, se disponível, para as 

gestantes em qualquer trimestre, devido às complicações desta doença na 

gestação. Um estudo com 2000 grávidas, não demonstrou efeitos adversos 

fetais. (Grau de recomendação B (MMWR, NoRR-13):4,1991) 

         Vacina para hepatite: para as gestantes menores de 20 anos ou com 

vulnerabilidade para a doença, com HbsAg negativo. [Grau de Recomendação 

B) MMWR 40 (No. RR-13): 4, 1991.) 

Recomendações em relação a suplementação de vitaminas e nutrientes na 

gestação 

    Ferro e folato: A suplementação rotineira de ferro e folato parece prevenir a 

instalação de baixos níveis de hemoglobina no parto e puerpério. Existem 
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poucas informações em relação a outros parâmetros de avaliação da mãe e seu 

recém-nascido [Grau de recomendação A (MAHOMED,2000). 

         A alimentação saudável inclui muitos parâmetros a ter em conta na hora 

de falar desse jeito de alimentação, então pose se incluir: dietas DASH (Dietary 

approaches to stop hypertension), mediterrânea, vegetarianas e outras; a 

redução do consumo de sal; os ácidos grassos insaturados; a ingestão de fibras; 

consumo de álcool, além de muitos outros parâmetros como café, chocolate 

amargo, vitaminas. 

        Estes elementos incluídos na alimentação saudável têm diferentes graus 

de recomendação, mais além do que está demostrado pelas evidencias 

cientistas da medicina, na experiência profissional com os pacientes sempre 

coincidiu com os estudos, quando o paciente apresentado no caso clinico fez 

mudanças alimentares importantes segundo as recomendações nossas e as da 

nutricionista melhoraram as cifras de PA imediatamente e quando recolhemos 

as impressões dos pacientes no grupo de Hiperdia também tem melhora quem 

faz alimentação saudável. (CAREY VJ,2005). Dieta mediterrânea para 

hipertensos: grau de recomendação IIa; nível de evidência B. 

        Quanto a redução do consumo de sal a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão 

arterial explica que entre PA e a quantidade de sódio ingerido a relação é 

heterogênea. Esse fenômeno é conhecido como sensibilidade ao sal. Apesar 

das diferenças individuais de sensibilidade, mesmo modestas reduções na 

quantidade de sal são, em geral, eficientes em reduzir a PA (DUMLER F, 2009). 

Tais evidências reforçam a necessidade de orientação a hipertensos e 

“limítrofes” quanto aos benefícios da redução de sódio na dieta (BRASIL, 2010). 

O consumo médio do brasileiro corresponde ao dobro do recomendado 

(NAKASATO M, 2004). Dieta hipossódica: grau de recomendação IIb e nível de 

evidência B. 

        O controle do peso corporal é outros dos fatores de importância a ter em 

consideração no acompanhamento dos pacientes com HAS e que mostra 

evidencias na pratica diária, além do que os estudos cientistas demostram que 

as perdas de peso e da circunferência abdominal se correlacionam com 

reduções da PA e melhora de alterações metabólicas associadas (GUIMARÃES 

ICB, 2008, 2001).  
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Atividade # 4 -Visita domiciliar/Atividade no domicílio 

        Com base no princípio da territorialização, deve-se ser responsável pela 

atenção à saúde de todas as pessoas adscritos. Dessa forma, a atenção 

domiciliar é atividade inerente ao processo de trabalho das equipes de atenção 

básica, sendo necessário que estejam preparadas para identificar e cuidar dos 

usuários que se beneficiarão dessa modalidade de atenção, o que implica 

adequar certos aspectos na organização do seu processo de trabalho, bem 

como agregar certas tecnologias necessárias para realizar o cuidado em saúde 

no ambiente domiciliar. (BRASILIA, 2012) 

        A VD no contexto da atenção básica (AB) propõe a reorganização do 

processo de trabalho pela equipe de saúde e discute as diferentes concepções 

e possibilidades de abordagem da família a partir do princípio da territorialização, 

esse princípio consiste na delimitação geográfico-institucional de uma área para 

a atuação da equipe de AB, e considera as dinâmicas e equipamentos sociais 

disponíveis dentro dessa área, a adscrição da clientela residente nesse espaço 

e a possibilidade de articulação com outros serviços e equipamentos externos 

para a provisão do cuidado. A VD caracteriza-se por: 

-Ações sistematizadas, articuladas e regulares 

-Integralidade das ações de promoção e reabilitação em saúde (BRASILIA,1997) 

         A proposta de atenção domiciliar inclui a reorganização do processo de 

trabalho pela equipe de saúde e as discussões sobre diferentes concepções e 

abordagens à família. Espera-se que os profissionais sejam capazes de atuar 

com criatividade e senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente 

e resolutiva, que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação. (BRASILIA, 2012) 

         A participação ativa do usuário, família e profissionais envolvidos na 

assistência domiciliar constitui traço importante para a efetivação dessa 

modalidade de atenção. Assim, a articulação com os outros níveis da atenção e 
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a intersetorialidade é fundamental para a construção coletiva de uma proposta 

integrada de atenção à saúde, bem como para aumentar a resolutividade dos 

serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas. (BRASILIA, 2012). 

         Na minha unidade fazemos visita domiciliar todas as segundas férias no 

horário da manhã e priorizamos aqueles pacientes idosos com doenças crônicas 

ou com deficiência, ademais de pacientes deficientes mentais que lês resulta 

difícil ir ao posto da saúde, as visitas são sempre feitas com a presença da 

enfermagem, técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde da 

área de atenção. 

         Todas as visitas som planejadas desde mês anterior em conjunto com os 

agentes comunitários de nossa área de abrangência, que informam os pacientes 

que precisam de visita. Ademais dias antes faço revisão dos prontuários dos 

pacientes para estar informados de sua doença, tratamento em uso, 

necessidades especiais, e demais informações que são de muita importância 

para avaliar o paciente durante a visita domiciliar. 

        Para fazer uma correta visita domiciliaria o pessoal de saúde deve deixar 

todo bem registrado no prontuário de cada paciente visitado , para depois ser 

utilizado para subsidiar o acompanhamento evolutivo dos casos individuais e os 

aspectos a serem observados nas visitas .Além disso deve ser colhidos dados 

referentes às condições socioeconômicas, de higiene, estrutura familiar, 

relações familiares e sociais, rede de cuidados, entre outras, registrando-se 

situações de risco, presença de agravos e doenças agudas, crônico-

degenerativas e contagiosas. Em toda visita domiciliaria fazemos ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, identificando as especificidades 

de cada família e indivíduo, fortalecendo os aspectos positivos e orientando a 

correção dos problemas caracterizados durante a visita. 

         Depois de oferecer uma série de elementos relacionados à visita domiciliar, 

como, seus objetivos, sua importância, seus critérios de inclusão, e outros 

elementos de interesse, começaremos a descrever um dia de visita domiciliar no 

nosso posto de saúde, por um médico e enfermeiro do posto de saúde.  
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         Era uma manhã de quinta-feira, com clima muito agradável, para esse dia 

tínhamos planejado pela agenda de trabalho da equipe quatro visitas 

domiciliárias a pacientes que tinham sido identificados na comunidade e já 

estavam cadastrados, tinham acompanhamento pelos agentes de saúde, a 8.30 

AM da manhã saímos no carro da prefeitura para visitar estes pacientes. 

          A seguir descreverei todo o acontecido com a terceira família visitada, os 

nomes e detalhes pessoais destes pacientes serão omitidos para evitar violação 

da ética medica. É uma família integrada por cinco  pessoas, dois anciões o mais 

velho de todos é o avô, o Sr. PRE, tem 85 anos de idade, com APP de HAS e 

Diabetes Mellitus tipo 2 ,em uso de Metformina 850mg 1 comp. ao dia, Enalapril 

10mg 01 comp de 12/12h ,AAS 100mg toma 01 comp após almoço ,mantém-se 

consciente e ativo para a maioria das funções de um ancião dessa idade, mas 

nas últimas semanas notou que apresenta uma lesão na perna  direita, que não 

melhora .Sua esposa a Sra. ARM de 79 anos de idade é hipertensa e asmática, 

mas se encontra controlada . 

         A terceira pessoa desta família é o filho do casal Sr. ARA de 45 anos de 

idade, trabalhador na indústria do calçado ,tabagista , aparentemente com boa 

saúde, , casado com a MTA  há sete anos a qual tem 33 anos de idade e também 

se encontra aparentemente com boa saúde e gravida em este momento de 31 

semana de gestação, acompanhada no posto de saúde desde início da 

gestação, sem complicações durante a gestação, refere estar bem 

,assintomática neste momento ,  a quinta integrante desta família é uma criança 

de 8 anos de idade, a mãe refere que faz uma semana começo com sintomas 

respiratórios ,com tosse ,obstrução nasal, o qual foi motivo de nossa 

preocupação na visita domiciliar, pois já tem três dias  dores de ouvido e 

apresenta uma secreção de cor amarela e com mau cheiro que sai através do 

ouvido esquerdo  , também apresentou febre de 39 graus Celsius e perda do 

apetite nos últimos dias em uso de paracetamol para dor e febre. 

         Se realizo o exame físico e se encontrou inflamação da membrana 

timpânica do ouvido esquerdo e avermelhado da mesma, assim como saída de 

secreção de cor amarela (pus).  
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         Depois de valorar integralmente esta família e de realizar um teste de 

glicemia rápido ao Sr. Paulo e encontrar-se cifras de 325 mg x dl, TA 

130/80mmhg 

Na gestante MTA se realiza medição de TA 110/70mmhg 

Na Dona ARN se realiza medição de TA 130/80mmhg 

     Se decidem expor os seguintes diagnósticos e tomar conduta adequada ante 

todos. 

         O primeiro diagnóstico é de Diabetes Mellitus tipo 2 não controlada e lesão 

séptica da perna, para o qual se decide aumentar dose de Metformina a 3 

comprimidos ao dia, iniciar   imediatamente com antibióticos Amoxicilina com 

Clavulanato de potássio 1 cápsula de 8 em 8 horas por 7 dias., fazer repouso 

físico, manter curativos em posto de saúde, solicitam-se exames de laboratório 

e se agenda uma consulta no posto de saúde para na sexta-feira. 

 

         A criança foi diagnosticada com o Otite média aguda e se indicou 

tratamento com amoxicilina 50 mg x kg ao dia de 12 em 12 horas por 7 dias. 

Aproveitou-se o momento em que toda a família se encontrava na casa e se deu 

palestra educativa sobre as doenças crônicas não transmissíveis, 

especificamente sobre Diabetes mellitus, HAS e Asma Bronquial, como evitar 

suas complicações e as diferentes medidas de controle no lar e de controle 

ambiental, além do oferecer informação sobre as complicações e consequências 

do habito de fumar, para o fumante e para o resto de família, neste caso, para a 

grávida, a criança e a avó asmática. Também orientar outras questões, tais 

como: alimentação saudável, atividades físicas, higiene pessoal e da criança, 

orientar sobre a importância do aleitamento materno, seus benefícios para a 

mulher e para o bebê, orientar sobre a importância de manter acompanhamento 

pré-natal no posto de saúde como está estabelecido, orientar sobre a 

importância do apoio psíquico e emocional, e cuidados de forma geral de lá 

família com a gestante para um bom desenvolvimento da gravidez.  

         Também no dia desta visita pudemos apreciar que algumas doenças 

agudas como a Otite media aguda podem ser avaliadas em uma visita domiciliar, 

e também a importância de quando se realizarem estas visitas levar o 

instrumental adequado para exame físico (otoscopio) e alguns de teste rápido 

(glucómetro). 



 

25 
 

 

Reflexão conclusiva 

 

          Durante todo o tempo que durou este curso considero que realizei muitas 

coisas positivas que me ajudaram a melhorar a qualidade e a preparação para o 

trabalho e também observei algumas deficiências que considero em um futuro 

poderiam se modificar para melhorar a qualidade do curso, para os próximos 

alunos. 

         Considero que, no início do curso, foi realmente muito difícil para mim, 

podendo dizer que foi minha primeira experiência na realização de um curso 

online, e graças à ajuda de meus colegas e tutor, consegui trabalhar e aprender 

muitas cosas importantes para o desenvolvimento de minhas tarefas e chegar 

ao fim com novos conhecimentos e ferramentas para a vida futura. 

         Iniciando o curso pudemos conhecer as bases e fundamentos assim como 

uma boa parte da história do SUS (sistema único de saúde), seus objetivos e 

diretrizes, também conhecer leis, e diretrizes do funcionamento da saúde e 

especialmente atenção básica de saúde, as funções dos membros da equipe de 

saúde, conhecemos também os diferentes modelos de atenção em saúde, e de 

grão importância estudamos um grupo de aspectos relacionados à epidemiologia 

que ajudam ao nosso trabalho cotidiano. 

        No Eixo 2 começamos a análise e discussão de casos complexos, e 

pudemos intercambiar ideias e ver o enfoque clínico de muitas das doenças que 

são muito frequentes no Brasil, aprendemos a diferenciar alguns enfoques 

terapêuticos que são aplicados em nosso país, que têm similitude, as DCNT 

(doenças crônicas não transmissíveis) como são a Hipertensão Arterial, a 

Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, doença isquêmica do coração e muitas outras 

foram bem explicadas e os protocolos de diagnóstico e tratamento nos foram 

muito úteis; de igual forma o manejo do climatério e de alguns transtornos de 

saúde mental estão bem refletidos e seu manejo foi de grande ajuda. As 

enfermidades malignas da mama e do útero também foram bem detalhadas e de 

grande ajuda para priorizar a prevenção das mesmas através de exame 

citopatológico de colo uterino e os diferentes estudos que complementam o 

exame físico das mamas, como são a mamografia e a ultrassonografia. 
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         Alguns aspectos que considero negativos e afetaram a possibilidade de 

uma maior aprendizagem foram dificuldades na plataforma que usa o curso para 

acessar a ela, muitas vezes motivadas por lentidão para abrir atividades 

condicionadas pela velocidade da internet o qual é muito flutuante segundo a 

área onde alguém se encontre trabalhando, temas muito amplos na unidade 1, 

onde se expõem leis e temas muito extensos, difíceis de estudar e que solo é 

possível recordar parte delas, dificuldade para trabalhar aspectos como o 

Genograma e também o uso de Google Earth. 

         Embora existiram estas pequenas dificuldades, considero que o curso tem 

uma grande importância e foi muito interessante poder intercambiar 

conhecimentos e aprender outros novos, assim como diferenciar o manejo 

clínico de algumas doenças. 

        Em meu caso eu gostei muito o poder realizar um estudo baseado em uma 

estratégia de intervenção para melhorar atenção pré-natal oferecidas a 

gestantes da USF Guarani e assim ajudar a reduzir as complicações mais 

frequentes na gravidez que trazem consigo um grande número de 

hospitalizações e, em muitos casos, com perda de gravidez, baixo peso ao 

nascer, morte materna ou fetal e danos psicológicos, para a mulher e para a 

família em geral. 

         Por todo o anterior me encontro muito feliz de poder terminar o curso e 

estou muito agradecido aos tutores e professores que fizeram possível o êxito 

do mesmo. 

Muito obrigado a todos. 
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RESUMO 

Este projeto de intervenção é uma proposta para trabalhar com um grupo de 
gestantes no município do Novo Hamburgo na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Guarani. Tem como objetivo melhorar a atenção ao pré-natal oferecida na UBS 
Guarani. Consideraremos importante conhecer o período de ingresso ao pré-
natal, caracterizar as gestantes em relação à idade, escolaridade, situação 
econômica e identificar os fatores de risco. Os mesmos serão tratados e 
modificados para evitar o desenvolvimento de complicações durante a gestação, 
além das complicações ou transtornos do parto e o feto, além de poder tratar às 
mesmas de forma precoce, logrando bem-estar materno e fetal. Em nosso 
estudo utilizamos a consulta pré-natal, as visitas domiciliárias além de atividades 
grupais para poder identificar de forma precoce os conhecimentos das gestantes 
sobre o pré-natal, modificar seu estilo de vida e incidir em um bom 
desenvolvimento e término feliz da gestação. 
 

Palavras chaves: Atenção, pré-natal, fatores de risco, UBS. 
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1- INTRODUÇÃO  

O principal objetivo da assistência pré-natal é acolher a mulher desde o início de 

sua gravidez, período de mudanças físicas e emocionais, que cada gestante 

vivencia de forma distinta. Essas transformações podem gerar medos, dúvidas, 

angústias, fantasias ou simplesmente a curiosidade de saber o que acontece no 

interior de seu corpo. Na construção da qualidade da atenção pré-natal está 

implícita a valorização desses aspectos, traduzida em ações concretas que 

permitam sua integração no conjunto das ações oferecidas (BRASIL, 2006).  

Em geral, a consulta de pré-natal envolve procedimentos bastante simples, 

podendo o profissional de saúde dedicar-se a escutar as demandas da gestante, 

transmitindo nesse momento o apoio e a confiança necessários para que ela se 

fortaleça e possa conduzir com mais autonomia a gestação e o parto. A maioria 

das questões trazidas, embora pareça elementar para quem escuta, pode 

representar um problema sério para quem o apresenta. Assim, respostas diretas 

e seguras são significativas para o bem-estar da mulher e sua família. Está 

demonstrado que a adesão das mulheres ao pré-natal está relacionada com a 

qualidade da assistência prestada pelo serviço e pelos profissionais de saúde, o 

que, em última análise, será essencial para redução dos elevados índices de 

mortalidade materna e perinatal verificados no Brasil (BRASIL, 2006). 

     Distante 40 quilômetros da capital Porto Alegre, Novo Hamburgo está 

localizada no Vale dos Sinos. Faz limites com os municípios de São Leopoldo, 

Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, Campo Bom e Gravataí. Por muito 

tempo, a indústria foi praticamente formada apenas pela cadeia coureiro-

calçadista, com várias empresas de destaque. Tem uma área de 223 (km2), 

possui uma população de 239.0 51 habitantes e 27 bairros. Os serviços de saúde 

disponíveis no município são: 15 Unidades Básicas de saúde, 3 hospitais com 

377 leitos, 1 pronto atendimento 24 horas, 1 centro de Especialidades e um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Guarani um dos mais antigos bairros de Novo Hamburgo era conhecido como 

África, pois ali moravam famílias descendentes de escravos. O atual nome foi 
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dado por uma associação de moradores, que em todas as reuniões utilizava uma 

bandeira  

com um índio estampado e, sobre ele, duas mãos se apertavam, simbolizando 

a união.  

Na manhã de 20 de dezembro 2012 foi inaugurado em bairro Guarani uma nova 

Unidade de Saúde da Família (USF), a sétima construída em Novo Hamburgo 

nos últimos anos. A nova estrutura agora substitui a antiga Unidade Básica de 

Saúde (UBS), localizada junto ao Centro Social Urbano. A USF Guarani possui 

298,46 metros quadrados. Localiza-se na zona urbana do município. Na sua área 

de abrangência reside uma população predominantemente idosa, com 

expressivo número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis que 

exigem cuidado continuado. Inicialmente foram compostas duas equipes de 

Saúde da Família para atender a comunidade do bairro Guarani. Atualmente está 

composto por 4 equipes e cada um está formada por um médico, uma 

enfermeira, um técnico de enfermagem, ademais se conta com um dentista, uma 

atendente de consultório dentário, uma nutricionista, 15 ACS, 3 recepcionistas e 

uma atendente de serviços gerais 

Depois de conhecer as principais causas de internação hospitalar deste 

município, que são as relacionadas com complicações na gravidez, parto e 

puerpério. Decidimos contribuir para melhorar a atenção ao pré-natal e diminuir 

os riscos de internações. 
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2- OBJETIVOS 

 

Objetivo geral   

Aplicar uma estratégia de intervenção para melhorar a atenção à saúde do pré-

natal, oferecidas as gestantes da USF Guarani, no município de Novo 

Hamburgo/RS. 

 

Objetivo específicos  

- Caracterizar as gestantes em relação a idade, escolaridade e situação 

econômica; 

- Conhecer o período de ingresso na atenção pré-natal;  

- Identificar a presença de fatores de risco e ou doenças crônicas na gestação; 

- Avaliar o cumprimento do atendimento por estomatologia e vacinação na 

gestação; - Incorporar todas as gestantes ao grupo de gestantes; 

- Avaliar os conhecimentos das gestantes antes e depois da intervenção. 
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3- REVISÃO DE LITERATURA  

          A assistência pré-natal é um importante componente da atenção à saúde 

das mulheres no período gravídico-puerperal. Práticas realizadas rotineiramente 

durante essa assistência estão associadas a melhores desfechos perinatais. 

Segundo recomendações do Ministério da Saúde, a assistência pré-natal deve 

se dar por meio da incorporação de condutas acolhedoras; do desenvolvimento 

de ações educativas e preventivas, sem intervenções desnecessárias; da 

detecção precoce de patologias e de situações de risco gestacional; de 

estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local do parto; e do fácil acesso 

a serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento ambulatorial básico ao 

atendimento hospitalar de alto risco (BRASIL, 2013). 

        Estudos nacionais de abrangência local têm demonstrado a existência de 

falhas na assistência pré-natal, tais como dificuldades no acesso, início tardio, 

número inadequado de consultas e realização incompleta dos procedimentos 

preconizados, afetando sua qualidade e efetividade  A falta de vínculo entre os 

serviços que prestam a assistência pré-natal e ao parto é outro problema 

identificado, resultando na peregrinação da gestante em trabalho de parto na 

busca de uma vaga para internação, trazendo riscos adicionais à saúde da 

parturiente e do recém-nato (BRASIL, 2013). 

O número de consultas realizadas durante o pré-natal está diretamente 

relacionado à melhores indicadores de saúde materno-infantil. Existem 

evidências consistentes de que a assistência pré-natal rotineira previne a 

morbimortalidade materna e perinatal, pois permite a detecção e tratamento 

oportuno de afecções, além de reduzir os fatores de risco que trazem 

complicações para a saúde da mulher e do bebê (DOMINGUES et al., 2012).  

          Desde 2000, a normatização do Ministério da Saúde define como pré-

natal adequado à realização de seis ou mais consultas, preconizado que quanto 

maior o número de consultas pré-natal maior a garantia de uma gestação e parto 
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seguro. Sendo assim, o observatório em iniquidades em saúde da Fiocruz 

aponta, como um dos indicadores de atenção preventiva, a proporção de 

nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal (CARVALO; ARAUJO, 

2007). 

                                                                 

         É evidente a importância dos fatores sóciodemográficos e das 

características maternas para os resultados sobre a saúde materna e infantil. No 

entanto, a atenção pré-natal destaca-se como fator essencial na proteção e na 

prevenção a eventos adversos sobre a saúde obstétrica, possibilitando a 

identificação e o manuseio clínico de intervenções oportunas sobre potenciais 

fatores de risco para complicações à saúde das mães e de seus recém-nascidos. 

Dessa forma, a não realização ou a realização inadequada dessa assistência na 

atenção à gestante tem sido relacionada a maiores índices de morbimortalidade 

materna e infantil (TEIXEIRA; OLIVEIRA; PACHECO; MEDEIROS, 2016). 

         O pré-natal deve começar assim que a mulher descobre que está grávida. 

No Brasil, a partir desse momento, o Ministério da Saúde recomenda que sejam 

realizadas no mínimo seis consultas (uma no primeiro trimestre da gravidez, 

duas no segundo e três no terceiro), sendo ideal é que a primeira consulta 

aconteça no primeiro trimestre e que, até a 34ª semana, sejam realizadas 

consultas mensais. Entre a 34ª e 38ª semanas, o indicado seria uma consulta a 

cada duas semanas e, a partir da 38ª semana, consultas toda semana até o 

parto, que geralmente acontece na 40ª semana, mas pode durar até 42 semanas 

(BRASIL, 2000). 

 

A importância da assistência ao pré-natal  

        O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento 

da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto 

para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as 

atividades educativas e preventivas. Talvez o principal indicador do prognóstico 

ao nascimento seja o acesso à assistência pré-natal (grau de recomendação B). 

Os cuidados assistenciais no primeiro trimestre são utilizados como um indicador 

maior da qualidade dos cuidados maternos (grau de recomendação B). Se o 

início precoce do pré-natal é essencial para a adequada assistência, o número 

ideal de consultas permanece controverso. Segundo a Organização Mundial da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde_(Brasil)
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Saúde (OMS), o número adequado seria igual ou superior a 6 (seis). Pode ser 

que, mesmo com um número mais reduzido de consultas (porém, com maior 

ênfase para o conteúdo de cada uma delas) em casos de pacientes de baixo 

risco, não haja aumento de resultados perinatais adversos (grau de 

recomendação A). Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com 

maiores riscos (grau de recomendação A). As consultas deverão ser mensais 

até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas  

e semanais no termo (grau de recomendação D). Não existe alta do pré-natal. 

Quando o parto não ocorre até a 41º semana, é necessário encaminhar a 

gestante para a avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do 

líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal. Estudos clínicos randomizados 

demonstram que a conduta de induzir o trabalho de parto em todas as gestantes 

com 41 semanas de gravidez é preferível à avaliação seriada do bem-estar fetal, 

pois se observou menor risco de morte neonatal e perinatal e menor chance de 

cesariana no grupo submetido à indução do parto com 41 semanas (BRASIL, 

2012).  

         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. Talvez o principal indicador do prognóstico 

ao nascimento seja o acesso à assistência pré-natal. Os cuidados assistenciais 

no primeiro trimestre são utilizados como um indicador maior da qualidade dos 

cuidados maternos (BRASIL, 2012).  

         O atendimento proporcionado nessas consultas deve ser registrado e 

monitorado no Cartão da gestante, pelos profissionais envolvidos, utilizado nas 

unidades básicas de saúde do país e também pelos profissionais que a 

atenderão no parto. Por meio desse monitoramento, é possível fazer o 

acompanhamento, o diagnóstico e o tratamento de doenças pré-existentes ou 

das que podem surgir durante a gravidez. 

Durante o pré-natal, a gestante deve receber informações sobre seus direitos, 

hábitos saudáveis de vida (alimentação, exercícios etc.), medicamentos que 

precisa tomar e os que deve evitar e as mudanças que ocorrem durante a 

gravidez, como a maior incidência de sono e alterações no ritmo intestinal. 

Também tem de receber informações sobre sinais de risco em cada etapa da 
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gravidez, como lidar com dificuldades de humor, temores em relação à sua 

saúde e a saúde do bebê, enjoos, inchaço, manchas na pele, sinais de parto etc. 

(BRASIL, 2012).  

        Um pré-natal bem realizado deve, sobretudo, valorizar a participação da 

gestante, fortalecendo a sua autoconfiança para que possa chegar ao momento 

do parto tendo maior clareza sobre o que está sentindo, sobre o parto e os limites 

para enfrentar todo o processo, além de ser orientada sobre como, quando e 

para quem ela pode pedir ajuda. 

        A atenção à mulher grávida inclui ações de promoção da saúde e 

prevenção, assim como de diagnóstico e tratamento de situações que possam 

prejudicar a evolução da gestação. Os objetivos do acompanhamento pré-natal 

são assegurar a saúde materna e garantir o potencial de crescimento e 

desenvolvimento do feto, resultando no nascimento de uma criança saudável. 

As condições de saúde do recém-nascido poderão ter repercussões na saúde 

do indivíduo em todas as fases de sua vida e podem afeitar futuras gerações 

(BRASIL, 2013). 

        Em geral, considera-se um bom acompanhamento pré-natal aquele que 

tem início no primeiro trimestre de gestação e uma rotina de consultas 

sistemáticas, seguindo um protocolo básico de avaliação e exames. 

No Brasil e em outros países em desenvolvimento, muitas vezes o início do 

acompanhamento pré-natal ocorre tardiamente, as consultas são irregulares e 

muito rápidas, não seguem protocolos básicos de assistência o tempo de espera 

para as consultas é longo e há um excesso de solicitação de exames 

complementares (BRASIL, 2013). 

         Todo acompanhamento pré-natal deve promover a escuta ativa da 

gestante e seus acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, 

emocionais, sociais e culturais e não somente o cuidado biológico. Nesse 

sentido, rodas de conversas com gestantes ou grupos de gestantes devem fazer 

parte do acompanhamento pré-natal. O acompanhamento pode ser feito com 

consultas médicas e\ou de enfermagem. O MS recomenda consultas de 

enfermagem, com encaminhamento para o médico se houver qualquer (BRASIL, 

2013). 

          A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma nova série de 

recomendações para melhorar a qualidade da atenção pré-natal, com o objetivo 
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de reduzir o risco de natimortos e complicações na gravidez, além de 

proporcionar às mulheres uma experiência positiva da gestação. Estima-se que, 

em 2015, 303 mil mulheres morreram por causas relacionadas à gravidez; 2,7 

milhões de bebês morreram durante os 28 primeiros dias de vida; e 2,6 milhões 

de bebês eram natimortos. 

A qualidade dos cuidados durante a gravidez e no parto pode evitar muitas 

dessas mortes; entretanto apenas 64% das mulheres recebem hoje cuidados 

pré-natais quatro vezes ou mais durante a gestação. O pré-natal é uma 

oportunidade crucial para os provedores de saúde oferecer cuidado, apoio e 

informação para a gestante. Isso inclui a promoção de um estilo de vida 

saudável, a detecção e prevenção de doenças, aconselhamento sobre 

planejamento familiar e apoio às mulheres que podem estar sofrendo violência 

de seus parceiros. "Contatos mais frequentes e melhores entre todas as 

mulheres e seus provedores de saúde durante a gravidez facilitarão a adoção de 

medidas preventivas, detecção oportuna de riscos, redução de complicações e 

a abordagem das desigualdades na oportuna de riscos, redução de 

complicações e a abordagem das desigualdades na saúde", disse Anthony 

Costello, Diretor de Saúde Materna, Infantil e de Adolescentes da OMS. "A 

atenção pré-natal para as mães de primeira viagem é fundamental. Isso vai 

determinar como elas tratarão o cuidado pré-natal em futuras gestações". 

         As novas diretrizes contêm 49 recomendações que descrevem os 

cuidados que as gestantes devem receber a cada contato com o sistema de 

saúde, incluindo aconselhamento sobre uma dieta saudável e nutrição ideal; 

atividade física; uso de tabaco e outras substâncias; prevenção da malária e HIV; 

exames de sangue e vacinação contra tétano; medições fetais, inclusive por 

meio de ultrassom; e conselhos sobre como lidar com sintomas fisiológicos 

comuns, como náusea, dor nas costas e constipação (BRASIL, 2016). 

       O cuidado pré-natal compreende um conjunto de atividades no transcurso 

da gravidez que requerem tempo e outros investimentos tanto por parte da 

mulher, como de profissionais e de organizações que se dedicam à oferta desse 

cuidado. A atenção pré-natal é utilizada como um indicador de boa prática, assim 

como uma medida de qualidade de cuidados clínicos e de saúde pública 

(BRASIL, 2016). 
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          Em contraste com a similaridade dos objetivos do atendimento pré-natal, 

há ainda uma enorme variação na prática dessa atenção entre países, 

comunidades e instituições, o que resulta em questionamentos sobre a 

efetividade e segurança dos vários elementos que o constituem (BRASIL, 2016). 

          O crescente aumento da disponibilidade e utilização do cuidado pré-natal 

tem sido associado à melhoria do bem-estar da mãe e da criança e consequente 

redução de resultados perinatais adversos. Nesse contexto, um dos indicadores 

de resultado mais estudados é o peso ao nascer, pois, além de ser o principal 

determinante da mortalidade infantil, é uma medida obtida com facilidade e 

confiança a partir de registros de nascimentos (SILVEIRA; SANTOS 2004). 

         O acesso ao cuidado do pré-natal no primeiro trimestre da gestação tem 

sido incorporado como indicador de avaliação da qualidade da Atenção Básica, 

sendo fundamental o envolvimento de toda a equipe para a assistência integral 

à gestante. A captação de gestantes para início oportuno do pré-natal é essencial 

para o diagnóstico precoce de alterações e para a realização de intervenções 

adequadas sobre condições que tornam vulneráveis a saúde da gestante e a da 

criança. (BRASIL, 2016). 

          É fundamental abordar a história de vida dessa mulher, seus sentimentos, 

medos, ansiedades e desejos, pois, nessa fase, além das transformações no 

corpo há uma importante transição existencial. É um momento intenso de 

mudanças, descobertas, aprendizados e uma oportunidade para os profissionais 

de saúde investir em estratégias de educação e cuidado em saúde, visando o 

bem-estar da mulher e da criança, assim como a inclusão do pai e/ou parceiro 

(quando houver) e família, desde que esse seja o desejo da mulher (BRASIL, 

2016). 

        O planejamento sexual e reprodutivo, de escolha livre e informada, com 

incentivo à dupla proteção (prevenção da gravidez, do HIV, da sífilis e das 

demais doenças sexualmente transmissíveis), contribui para a redução da 

morbimortalidade materna e infantil. O aconselhamento sexual e reprodutivo 

deve ser incorporado às consultas médicas e de enfermagem, às visitas 

domiciliares, durante as consultas de puericultura, puerpério e às atividades de 

vacinação, assim como, a realização de atividades educativas em parcerias com 

as escolas (PROTOCOLO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO, BELO HORIZONTE, 

2016). 
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          A abordagem pré-concepcional ou o planejamento gestacional é o 

acolhimento no momento oportuno da mulher que planeja seu futuro reprodutivo, 

objetivando apoiar a decisão dessa mulher e identificar fatores de risco ou 

doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. 

Constitui instrumento importante na avaliação do risco reprodutivo e na 

diminuição dos índices de morbimortalidade materna e infantil (PROTOCOLO 

PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO BELO HORIZONTE, 2016).  

         A assistência ao pré-natal tem como objetivos diagnosticar ou confirmar a 

gravidez, quando ainda existem dúvidas; diagnosticar ou confirmar doenças 

maternas preexistentes e realizar tratamento dessas doenças para reduzir seu 

impacto na gestação e seus resultados; diagnosticar e tratar intercorrências 

durante a gestação; avaliar o risco gestacional e encaminhar a gestante, quando 

necessário, a serviço de maior nível de complexidade; orientar a gestante quanto 

aos hábitos de vida, dieta e atividade física; acolher social e psicologicamente a 

gestante e orientá-la para o parto e aleitamento materno (PROTOCOLO PRÉ-

NATAL E PUERPÉRIO, BELO HORIZONTE, 2016). 
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4- METODOLOGIA 

         Trata se de um estudo de intervenção educativa que inclui a participarão 

da equipe de saúde, onde todas as gestantes constituíram o universo de estudo 

e amostra serão 25 usuárias escolhidos de forma aleatória, cumprindo devidos 

critérios de inclusão e exclusão: 

Critérios de inclusão 

 Gestantes que morem de forma permanente na área de abrangência da 

USF Guarani. 

 Gestantes com a vontade de participar no projeto. 

Critérios de exclusão 

 Gestantes negados a participar no projeto. 

 Gestantes com incapacidade mental para participar na intervenção. 

 Gestantes que abandonam o estudo antes de acabar o processo de 

intervenção. 

        Para alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário capacitar a 

equipe sobre o tema e a metodologia a ser utilizada no projeto de intervenção. 

As capacitações serão realizadas com reuniões, onde participará toda a equipe 

utilizando-se dinâmicas de grupo e exposição. 

         As grávidas serão identificadas entre as cadastradas na unidade de 

saúde, as que terão consultas agendadas e serão avaliadas pela médica ou 

enfermeira, utilizando no momento da consulta o prontuário. Será feito análise e 

registro sobre a idade, escolaridade, situação econômica, o período de ingresso 

na atenção pré-natal, serão Identificados os fatores de risco e ou doenças 

crônicas presentes na gestante, cumprimento das vacinas e atendimento por 

odontologia. 

         Depois da coleta de dados, terá início às atividades grupais objeto deste 

projeto de intervenção. Implementação ações educativas para promover saúde 

e evitar complicações na gravidez, a través do pré-natal o mais completo 

possível. Será aplicado um questionário antes e depois das ações educativas 

que contem aspetos relevantes que deviam se conhecer pelas gravidas. 
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        As atividades ao grupo de gestantes serão realizadas em reunião com um 

diálogo informal e linguajem compreensível por todas para que possam apropriar 

se de conhecimentos que sejam de muita utilidade. 

          Os temas sobre os que iremos refletir serão os relacionados com as 

causas de morbimortalidade no município: 

 Planejamento familiar (para diminuir os fatores de risco). 

 Importância do pré-natal. 

 Alimentação e higiene bucal. 

 Importância das vacinas. 

 Cuidados especiais durante a gestação. 

 Nutrição da gravida, higiene, relações sexuais. 

 Conversa sobre as principais preocupações das gestantes e sua família. 

  

        A análise dos resultados será feita através da avaliação do 

comportamento em quanto à diminuição de riscos além da assistência a os 

controles do pré-natal e o cumprimento das orientações médicas e apropriação 

de conhecimentos, onde será aplicado um questionário simples. 
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5- CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento ano 2017 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio. Jun. 

Apresentação do projeto  x      

Revisão de material de 
estudo  

x x     

Organizar os critérios de 
exclusão/inclusão 

x      

Realizar o levantamento do 
gravidas escolhidos de 
forma aleatória  

x      

Citação ao gravidas pelos 
ACS 

x      

Consultas   x x x   

Avaliar as variáveis    X X x  

Execução do plano da 
intervenção 

   X x  

Avaliação da estratégia do 
intervenção  

    x  

Apresentação do resultado       x 
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6- RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Sala para realização de grupos; 

  Balança. 

  Esfigmomanómetro, estetoscópio, sonar. 

 Laptop (Notebook SANSUNG) 

  Caneta; folhas. 

 Pasta para arquivo do planejamento das atividades; 

  Profissionais Médico, Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem, ACS; 

Nutricionista, 

  Listas com gestantes cadastradas  

  Boletins de atendimento coletivo. 

  Prontuários das gestantes presentes na atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

7- RESULTADOS ESPERADOS  

 Brindar atendimento qualificado a todas as gestantes com a finalidade de 

diminuir a morbimortalidade por eventos fatais e não fatais; 

 Compartilhamento de vivências, experiências e conhecimentos entre as 

gestantes para motivar interesse em possibilitar uma atenção pré-natal 

adequada; 

 Acompanhar um maior número de gestantes motivando as mudanças de 

hábitos de vida e comportamentos com a finalidade de melhorar o seu estrato de 

risco em aquelas que precisem; 

 Determinar compromissos para melhorar o estado de saúde da gestante;  

 Buscar adesão à atenção pré-natal, com a modificação de fatores de risco que 

podem afetar um bom desenvolvimento da gravidez; 

 Ampliar a responsabilidade de cada gestante participante com relação à sua 

própria gestação, estimulando sua independência e autonomia na tomada de 

decisões; 

 Construir os objetivos de tratamento de forma participativa/coletiva; 

 Estimular a equipe ao trabalho multidisciplinar. 
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9- ANEXOS  

Anexo 1 

Consentimento informado  

        Nosso estudo está orientado a melhorar o controle de sua atenção pré-natal 

e lograr um termo de sua gestação sem complicações e um recém-nascido 

saudável. 

        Este estudo não lhe trará nenhuma despesa ou risco. As informações 

recolhidas serão efetuadas através de um questionário e de uma pequena 

entrevista para permitir uma melhor compreensão dos factos. Qualquer 

informação será confidencial e não será revelada a terceiros, nem publicada. A 

sua participação neste estudo é voluntária e pode retirar-se a qualquer altura, ou 

recusar participar, sem que tal facto tenha consequências para si. 

        Depois de ouvir as explicações acima referidas, declaro que aceito 

participar nesta investigação. 

 Assinatura___________________________data_______________________ 

Assinatura ou nome da pessoa identificada como responsável _____________ 

 

 

Anexo 2 

Planilha de coleta de dados  

Dados gerais  

Nome____________________________________________________ 

USF _________Micro área ________Município __________________ 

Idade _______Escolaridade __________ 

Situação econômica: 

____Cobre necessidades básicas. 

____Cobre necessidades básicas e outras necessidades. 

____ Necessidades básicas sem cobrir.  

Semana gestacional ______ 

Início pré-natal até a 16a semana gestacional ________________ 

Antecedentes de doenças crônicas______________________________ 

Antecedentes obstétricos de risco ________________________________ 
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Número de consulta _________________ 

Vacinação antitetânica ___________ Dentista ______________ 

Procedimentos nas consultas 

Registro da idade gestacional ______Registro da pressão arterial_______ 

Registro do peso da gestante_______ Prescrição de sulfato ferroso_______ 

 

Anexo 3  

Entrevista a gestante. 

Ficaríamos muito obrigados sem você responde com a maior sinceridade 

possível. 

1-Asiste com regularidade ao grupo de gestantes. ____. Sim _____. Não.  

2-Tem recebidas informação sobre os seguintes aspetos de importância para o 

desenvolvimento saudável da gestação.  

 Assistir com regularidade ao pré-natal ____. Sim ____. Não.  

 Receber vacinas e atenção de o dentista ____. Sim ____. Não.  

 Qual é a alimentação saudável para a gestante ____. Sim ____. Não.  

 Orientações gerais sobre atividade física, higiene, roupas adequadas, 

relações sexuais _____. Sim _____. Não. 

 Orientações sobre o parto _____. Sim ____. Não. 

 Orientações sobre Aleitamento materno _____. Sim _____. Não.  

 Cuidados gerais ao recém-nascido ____. Sim ____. Não. 

3-De quem recebeu informação: 

 ____ Pessoal de saúde da USF Guarani.  

 ____. Outro pessoal de saúde.  

 ____Meios de informação massiva (Radio, TV, Prensa). 
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Anexo 4 

Avaliação do impacto da intervenção.  

Para uso do investigador 

Gestantes incorporadas ao grupo ________ 

Entrevista semiestruturada para conhecer as mudanças. 

1-Considera de importância a informação recebida _____. Sim _____. Não. 

2-Identificou condutas que posem causar prejuízos na gestação _____ Sim 

Quais _______________________________________________________ 

_____. Não. 

3-Aplica as orientações recebidas ______ Sim 

_____. Não. Por que ____________________________________________ . 

  

 

 


