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1. INTRODUÇÃO 

 

Meu nome é Sandro Amaro Castelhanos cursei meus estudos em 

medicina no instituto de ciências medica Juan Guiteras Gener graduado durante 

o transcurso do ano acadêmico 2010-2011, comecei meu trabalho como 

profissional em uma comunidade de difícil acesso onde trabalhei durante dois 

anos como médicos na atenção básica, posteriormente me transladei para a 

Venezuela onde me incorpore ao programa Bairro Dentro encarregado da 

atenção primária por parte da missão medica cubana em dita nação, concluído 

meu contrato de trabalho retorne a meu país de origem Cuba onde tive a 

oportunidade de passar um curso de preparação para participar do programa 

mais medico para ou Brasil. 

O município de Manaquiri situa-se no interior do estado do Amazonas, 

a uma distância de 54 km ao sul de Manaus, capital do estado e integra a Região 

Metropolitana de Manaus, vizinho dos municípios de Manacapuru, Careiro e 

Iranduba, situando-se a 25 km a Sul - Leste de Manacapuru, a maior cidade nos 

arredores. Se estendem por 3.975,8 km² e contava com 22.807 habitantes 

seguem IGBE com uma densidade demográfica de 5,7 habitantes por km² e uma 

altitude de apenas 48 metros acima do nível do mar. O clima é tropical com uma 

pluviosidade significativa ao longo do ano. Seu principal meio de transporte é 

através das embarcações. A maior parte da população mora nas comunidades 

ribeirinhas, onde a principal fonte de renda é a agricultura e a pesca.  

Tem sua estrutura de saúde constituída na Atenção Primária à Saúde 

(APS) por um consultório da área indígena e três Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que dão saída à Estratégia de Saúde da Família (ESF) através de seis 

equipes, que se encontram organizada para oferecer atendimento da seguinte 

forma: duas delas atendem a população urbana e prestam atendimento em duas 

UBS independentes e as outras quatro às comunidades ribeirinhas pertencentes 

ao município.  

O município conta também com uma equipe do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), onde atuam uma psicóloga, uma nutricionista e uma 

fisioterapeuta e o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), com 

especialistas que garantem o atendimento das pessoas necessitadas do serviço 

e o encaminhamento de casos que não são possíveis solucionar no município.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-manacapuru.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-careiro.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-iranduba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-manacapuru.html
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Também se oferecem consultas uma vez por mês com psiquiatra, por gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde. Existe ainda, fora da UBS, mas como parte da 

estrutura da APS, um Centro de Idosos, sala de fisioterapia bem equipada para 

oferecer atendimento às pessoas com essa necessidade. O município não conta 

com Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). 

A cobertura de saúde do município em relação a atenção secundária 

é composta por um hospital municipal onde são realizados exames laboratoriais, 

Raios X, ultrasonográfias, mamografias e aos atendidos os casos de urgência e 

emergência médica referidos pela UBS sem solução no município são 

encaminhados para receber atenção especializada em Manaus/AM.  

A UBS Antunes Matos Galvão pertence à Secretaria Municipal de 

Saúde; está localizada na zona urbana oferece atendimentos em dois turnos, de 

segunda a sexta-feira. Conta com uma equipe de ESF, constituído por um 

médico clínico geral, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, nove Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e um dentista, que faz atendimento à população 

de nossa área.  

Quanto à estrutura física, a UBS e uma edificação alugada pela 

prefeitura municipal que conta com uma recepção sala de triagem onde ademais 

se realiza os procederes de enfermagem que presta também como farmácia. 

Para o atendimento clínico existe um total de dois consultórios, para uso de 

médicos e enfermeiras 

Nos ambientes que formam a UBS existem sinalizações visuais que 

permitem a comunicação através de textos. O ambiente dedicado para recepção 

e arquivo dos prontuários tem capacidade para armazenar um total de 3364 

prontuários. A sala de espera conta com cadeiras para 10 pessoas, 

considerando-se insuficiente para a quantidade de usuários que freqüentam o 

serviço diariamente. 

Nas áreas de apoio existe abrigo para resíduos sólidos (expurgo), 

depósito para o lixo contaminado e para não contaminado, que são recolhidos 

de forma separada pela prefeitura duas vezes por semana, da mesma forma que 

os resíduos sólidos. A UBS conta com copa com cozinha e depósito para 

materiais de limpeza.  
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A cobertura da UBS tem telhado com laje e conta com forro no teto 

em toda sua extensão, de material lavável e cor branco. As portas são de 

madeira m. ao igual que as janelas. Os ambientes têm condições estruturais 

adequadas que facilitam a ventilação e iluminação. 

Existem poucas barreiras arquitetônicas, pois não tem degraus nos 

acessos, as calçadas do prédio são amplas e permitem o acesso sem 

dificuldades. Não existem tapetes em nenhuma área. Existem cadeiras de rodas 

que garantem a mobilização de usuários que precisam delas. As áreas contam 

com dimensões mínimas limites, mais ainda assim cumprem com as condições 

para oferecer um serviço de qualidade.  

Na área de abrangência da UBS existem 3364 habitantes, distribuídos 

entre a cabeceira municipal e várias comunidades que se localizam na rodovia 

AM 354. Minha equipe responde por 3364 habitantes, divididos em 1973 

mulheres e 1411 homens, com predomínio da população maior de quinze anos. 

Tem-se cadastrada 100% da população e conta-se com mapa da área 

geográfica do território desde o ano de 2012.  

Referindo-se aos equipamentos, instrumental, materiais de consumo, 

de insumo e vacinas a maioria deles existe em condições suficientes que 

permitem fazer o trabalho. Existem dificuldades com a disponibilidade de 

autoclave já que dependemos da UBAS Alfredo campos a qual nos serve os 

materiais estéreis.  

O primeiro acolhimento é realizado na recepção pelos recepcionistas, 

a seguir pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos da equipe, todos 

os dias de atendimento nos dois turnos de trabalho. Garante-se a todos os 

usuários que chegam a UBS a escuta de suas necessidades e o 

encaminhamento dos mesmos sem dificuldades ao serviço que requeiram. O 

tempo de demora até que os usuários tenham suas necessidades escutadas é 

de até 30 minutos, mas não se enfrenta dificuldades em lidar com o número de 

pessoas que procuram a UBS para consultas agendadas ou de demanda 

espontânea, pois não ultrapassa a capacidade das equipes.  

A avaliação de risco é feita sem dificuldades mediante o sistema 

Manchester, os usuários solicitam consulta com médicos e enfermeiras e são 

priorizados os casos agudos, o que fica contemplado nas escalas do equipes. A 

demanda fica organizada e não existe excesso de demanda. Quando, 
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eventualmente, o problema supera as possibilidades de acolhimento no 

momento, os usuários são orientados a voltar no mesmo dia, no período da 

tarde. A demanda para o dentista sim sobrepesa a capacidade, pois existe 

apenas um profissional para toda a população e os atendimentos ficam limitados 

pelos problemas com o compressor que permite a este realizar extrações 

exclusivamente. Os casos de urgências são encaminhados para serviço 

especializado em Manaus. 

Quando não é possível resolver o problema que o usuário apresenta, 

os profissionais encaminham aos mesmos a outros níveis do sistema, 

respeitando os fluxos de referência e contra referência estabelecida, assim como 

os protocolos. Em situações de internação hospitalar, por ter um hospital no 

mesmo município, é possível fazer o acompanhamento dos usuários. 

 A equipe tem um total de 230 menores de 5 anos (77 menores de um 

ano e 153 com idades entre 1 a 5 anos). As principais dificuldades acontecem 

com a ocorrência de partos extradomiciliares que afetam a atenção ao recém-

nascido e a assistência à consulta nos primeiros setes dias depois do parto, com 

atraso nas vacinas e na realização do teste do pezinho.  

A UBS Antunes Galvão realiza atendimento às crianças todos os dias, 

nos dois turnos de trabalho, embora o equipe tenha sua escala que organiza a 

atenção às principais ações programáticas. Toda criança que chega a UBS 

solicitando consulta, seja por doenças agudas ou para puericultura, é atendida 

mesmo que não seja dia de atendimento deste grupo, o mesmo acontece com 

as crianças da fora da área de abrangência. O atendimento é realizado pela 

enfermeira e a médico da equipe, com a ajuda da técnica de enfermagem, que 

utilizam o protocolo emitido pelo Ministério de Saúde e publicado em 2012. Nas 

consultas é classificado o risco desde o nascimento. As crianças que precisam 

são encaminhadas para atendimento psicológico, nutricional e odontológico, 

sendo que nesta última existem dificuldades já conhecidas com o atendimento. 

Após o atendimento, tem a próxima consulta agendada; são oferecidos 

atendimentos para doenças agudas embora as urgências sejam encaminhadas 

para o hospital, utilizando os protocolos estabelecidos, não existindo excesso de 

demanda.  

São feitos diagnóstico e tratamento de problemas de saúde mental 

que entram na competência do psicólogo do NASF ou da equipe do CAPS. O 
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município embora conte com hospital não tem pediatras, muitos partos são 

realizados no domicílio ou no trajeto às UBS; nestes casos os ACS são os 

responsáveis por fazer que a criança e a mãe procurem a UBS nos próximos 

sete dias a fim de realizar consulta de puericultura e teste de pezinho em tempo.    

Os atendimentos são registrados nos prontuários, nas fichas-

espelhos de vacina e de atendimento nutricional e odontológico, quando este 

precisar. Os prontuários ficam separados em pasta independente, a fim de 

organizar melhor o trabalho para a realização de atividades de controle pela 

equipe, que são realizadas com periodicidade mensal, pela médica e em 

algumas ocasiões pela enfermeira. É solicitada às mães a caderneta da criança 

onde são preenchidas as informações geradas em cada consulta, são utilizadas 

para orientar as dicas de alimentação saudável, explicar o significado do 

posicionamento da curva de crescimento assim como os sinais que mostram à 

mãe o risco das alterações da curva. Também são lembradas datas das 

próximas vacinas e é ensinado às mães os avanços do desenvolvimento 

psicomotor que tem que observar em seu bebê, de acordo ao tempo de vida 

dele.  

Existe o Programa Bolsa Família que é gerenciado pela assistente 

social, que cadastra as crianças em conjunto como o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e envia os cadastros à Secretaria Municipal de 

Saúde. Além deste programa existem outros programas implantados na UBS, 

refiro-me ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Saúde de 

ferro e vitamina A.  

Não são realizadas atividades de grupos com mães, pois a população 

mora em comunidades que ficam muito longe da UBS e agrava esta situação do 

transporte e alagamento que obriga as famílias a migrar a outras zonas e 

municípios quando ocorre a subida do rio, por suas casas ficarem cheias de 

água. Soma-se a isso o baixo nível cultural das pessoas e o índice de 

desemprego, que piora as condições de pobreza desta população; todos estes 

fatores dificultam o acompanhamento das crianças às consultas programadas e 

seguidamente muitas mães estão na sala de espera, juntas, buscando 

atendimento, pois não são respeitadas as escalas que organizam o trabalho, 

situação que torna impossível reunir várias para fazer atividades grupais. Muitas 

vezes só procuram atendimento quando a criança tem uma doença aguda, 
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situação que é aproveitada pela equipe para fazer a consulta de puericultura. 

Existe uma enfermeira que se dedica à coordenação do Programa de 

Puericultura, mais apenas as equipes fazem revisões para melhorar o trabalho. 

Apresentando o programa de pré-natal e puerpério, a equipe tem um 

total de 32 gestantes no território. Destas, 10 começaram o atendimento pré-

natal no primeiro trimestre, 15 tem consultas de acordo com o protocolo, à 

vacinação para hepatite B fica está em dia para 10 delas, assim com a 

antitetânica está em dia para 11. Com exame ginecológico por trimestre apenas 

sete. Quanto aos indicadores de suplementação de ferro, exame laboratorial na 

primeira consulta e orientação sobre aleitamento materno tem-se 100%. No caso 

do puerpério, é muito difícil que as mulheres venham à consulta nos primeiros 

42 dias depois do parto, o que nos dá uma cobertura de apenas 48%. 

Na UBS os atendimentos às grávidas e puerperais são realizados 

todos os dias da semana, nos dois turnos de trabalho, pela o médico e 

enfermeira da equipe, que seguem o protocolo estabelecido pelo Ministério de 

Saúde publicado em 2013. Solicita-se a intervenção do odontólogo, psicólogo ou 

nutricionista de acordo com o estabelecido no programa e com as necessidades 

de cada uma. São atendidas grávidas da área de abrangência e de fora dela que 

ficam morando temporariamente no município. Também atravessamos a 

situação que muitas comunidades ficam mais perto de outras localidades como 

Manaus, Iranduba, Manacapuru e Castanha e as grávidas preferem o 

atendimento fora da UBS de Manaquiri, o que constitui uma situação de 

preocupação para a equipe. Esta situação tem levado a equipe a visitar as 

grávidas quando são realizadas visitas às comunidades, a fim de poder constatar 

a situação real de cada uma delas para tomar as medidas necessárias em cada 

caso; este trabalho é completado com a preocupação dos ACS. Embora nesses 

casos elas não tenham atendimentos da equipe, ficam controladas e 

acompanhadas. 

Após receber a primeira consulta, a gestante tem sempre a próxima 

agendada e em caso de alto risco, seja por condições pré-existentes ou por 

outras adquiridas na gravidez, são encaminhadas para avaliação na 

Maternidade de Alto Risco. As grávidas procuram atendimentos por problemas 

agudos o que não é muito freqüente, a principal queixa é dor na barriga, em 

muitos casos derivados de síndromes de corrimento vaginal e infecções do trato 
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urinário, e geralmente são da área de cobertura da UBS. Estes atendimentos por 

causas agudas são previstos pela equipe que tem reservadas vagas para estes 

casos. Não existe excesso de demanda, nunca uma gestante sai da UBS sem 

atendimento. 

São desenvolvidas ações integrais que incluem diagnósticos e 

tratamentos de problemas clínicos em geral, de saúde bucal, de saúde mental, 

controle de cânceres de colo de útero e mama, imunizações, planejamento 

familiar, promoção de aleitamento materno exclusivo e hábitos alimentares 

saudáveis. São utilizadas avaliações de risco gestacional assim como são 

utilizados protocolos que regulam o acesso das gestantes a outros níveis do 

sistema de saúde, com encaminhamentos para atendimentos com especialistas, 

internação hospitalar e atendimento no pronto socorro. Os atendimentos são 

registrados em prontuários clínicos, formulário especial do pré-natal, ficha de 

atendimento odontológico e nutricional, assim como em espelhos de vacinas. Os 

prontuários das grávidas não ficam separados em pastas independentes o que 

dificulta as ações de controle e monitoramento, que são feitos mensalmente pela 

médica e enfermeira da equipe. Quanto à organização do atendimento, é 

solicitado sempre o cartão de gestante, que é atualizado em cada consulta pelos 

profissionais. São dadas orientações sobre aleitamento materno e cuidados 

como recém-nascido. 

No que tange ao programa de controle dos cânceres de colo de útero 

e mama as consultas diárias são realizadas pelo médico e enfermeira, baseadas 

no protocolo do Ministério de Saúde publicado do ano 2013, é realizado o exame 

das mamas como rotina com a avaliação de risco de todas as mulheres que 

consultam, sendo orientada a realização de auto-exame das mamas e 

solicitação de assistência médica ou de enfermagem no caso que encontrarem 

alguma alteração. Nesta população é muito comum que as mulheres embora 

tenham um nível cultural baixo, preocupem-se e solicitem a realização de 

mamografias mesmo que não tenham idade nem risco para o exame. No 

município existe um mamógrafo para realização das mamografias quem em 

netos momentos esta fora de serviço. 

Existe um profissional (enfermeira) que se ocupa do planejamento, 

gestão e coordenação do programa, mas ele apenas solicita os dados às equipes 

para fazer o controle do programa. Nas reuniões da secretaria de saúde, para 
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analisar dados do trabalho por períodos, informa-se a situação do programa. Os 

dados para o monitoramento são extraídos dos prontuários e registros da equipe. 

Falando sobre o programa de controle de câncer de colo de útero, a 

equipe tem um total de 600 mulheres entre 25 e 64 anos, destas 557 tem exame 

cito patológico em dia e avaliação de risco para câncer de colo de útero e existem 

apenas 43 mulheres com atraso de 6 meses. Nos últimos três anos foram 

recebidos dois resultados de exames cito patológicos alterados, as duas 

mulheres foram encaminhadas para Manaus, para o Instituto da Mulher, onde 

receberam atendimento especializado, mais apenas uma tem seguimento 

adequado. É freqüente a detecção de infecções vaginais nos resultados dos 

exames, que são devidamente tratadas nas consultas.  

Na UBS são realizadas ações de educação em saúde que orientam 

as mulheres e promovem o uso de preservativo nas relações sexuais, não só 

como método anticoncepcional, mas também para a prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e câncer de colo, além de orientar sobre os 

malefícios do tabagismo e quanto à realização de exame preventivo do câncer 

de colo uterino e a periodicidade com que tem que ser feito e a importância do 

seguimento adequado. 

A UBS realiza prevenção de câncer de colo de útero através da coleta 

de exame cito patológico com rastreamento organizado. O exame é coletado 

pelas enfermeiras das equipes na sala destinada para este fim, com todas as 

condições de privacidade para a mulher. Os resultados recebidos são avaliados 

pelo médico com a tomada de conduta em cada caso.  A maioria das mulheres 

que procura a UBS para fazer o exame é da área de abrangência, pelas 

condições geográficas desta área. Os médicos, as enfermeiras e os ACS 

aproveitam os contatos com as mulheres, por diversas causas, para verificar a 

necessidade de realização de exame cito patológico. Este exame fica convertido 

na rotina das mulheres, pois é indispensável para atualizar a bolsa família e as 

mulheres procuram ainda sem precisar: elas querem realizar todos os anos, 

embora não seja preciso pelo tempo e/ou idade e em muitas ocasiões fica difícil 

para os médicos explicar a elas o que estabelece o programa.  

A UBS trabalha com protocolo do programa emitido pelo Ministério da 

Saúde no ano 2013, que é utilizado pelos médicos e enfermeiras. Os 

atendimentos das mulheres para realização de cito patológico são registrados 
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em livro de registro, prontuário clínico, formulário especial para citopatológico. 

Não existe arquivo especifico para registro dos resultados do citopatológico, mas 

estes são registrados no livro de controle que a equipe de saúde possui. O 

mesmo é revisado pelos membros da equipe a fim de detectar atraso na chegada 

dos resultados e citologias alteradas. Não são realizadas atividades com grupos 

de mulheres, apenas palestras nas comunidades e salas de espera para toda a 

população.  

Como é possível apreciar, o programa de controle do câncer de colo 

de útero tem uma melhor organização que o de câncer de mama no município, 

com resultados satisfatórios para a saúde das mulheres da área. 

Discorrendo sobre o programa dirigido aos hipertensos e diabéticos, 

a equipe tem um total de 197 usuários portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica e 133 com Diabetes Mellitus. É realizada avaliação do risco 

cardiovascular; alguns dos usuários hipertensos e diabéticos têm atraso nas 

consultas e exames complementares. Um baixo número tem avaliação de saúde 

bucal. São fornecidas orientações sobre alimentação saudável e prática de 

exercícios físicos em 100% dos casos.  

Na UBS Antunes Matos Galvão se realizam ações de educação em 

saúde sobre hábitos alimentares saudáveis, controle do peso corporal, estímulo 

da prática regular de atividade física, malefícios do consumo de álcool e 

tabagismo para os portadores de HAS e/ou DM da área de cobertura; estas 

atividades são feitas fundamentalmente em palestras na sala de espera da UBS 

e em atividades propiciadas pelos integrantes do NASF em coordenação com as 

equipes.  

São realizados atendimentos de pacientes com HAS e DM todos os 

dias da semana e em dois turnos de trabalho, oferecendo prioridade a eles. São 

encaminhados, de acordo com as necessidades de cada caso, para a 

nutricionista, psicóloga e odontólogo. Quando um usuário sai da consulta já tem 

agendada sua próxima consulta de controle. Não contamos com excesso de 

demanda em nenhum caso. Existe protocolo de atendimento do Ministério de 

Saúde para as duas doenças o qual foi publicado no ano 2013, este é utilizado 

pelos profissionais que atendem os usuários (médico, enfermeira, psicólogo e 

nutricionista), assim como a classificação do risco cardiovascular. São utilizados 

os protocolos que regulam o acesso a outros níveis do Sistema de Saúde, como 
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encaminhamentos para especialidades, internação hospitalar e atendimento em 

pronto-socorro. 

Na atenção aos diabéticos e hipertensos da área são desenvolvidas 

múltiplas ações que incluem imunizações, diagnóstico e tratamento de 

problemas clínicos em geral, saúde bucal, saúde mental, obesidade e 

sedentarismo.   

Os atendimentos dos portadores das duas doenças crônicas são 

registrados nos prontuários clínicos, em fichas de atendimento odontológico e 

nutricional, espelho de vacinas e em nossa equipe, particularmente, usou 

também um registro especial da equipe para estes casos. Os prontuários dos 

usuários são mantidos em pastas independentes em arquivo para HAS e DM, o 

qual é revisado com uma periodicidade mensal pela o médico e enfermeira com 

o objetivo de verificar faltosos, completude de registros, procedimentos em 

atraso. Nas visitas às comunidades são priorizados os usuários que padecem de 

HAS e DM e que não podem, por diversas causas, assistir a consulta (idade, 

incapacidade física ou mental, etc.). Na UBS existe implantado o Programa de 

Hiperdia.  São realizadas atividades de grupo com diabéticos e hipertensos, 

existe um profissional (enfermeira) dedicado ao planejamento, gestão e 

coordenação do programa que inclui DM e HAS, assim como ao monitoramento 

e avaliação das ações, que realiza reuniões trimestrais e gera relatórios das 

deficiências e necessidades encontradas nas revisões feitas usando como 

fontes de dados os prontuários e registros de Hiperdia. 

A equipe tem um total de 158 idosos com um acompanhamento em 

dia e com avaliação de risco, deles 53 hipertensos e 21 diabéticos.  

Sobre a saúde da pessoa idosa, aponta-se que a UBS realiza 

atendimento a idosos todos os dias da semana, em todos os turnos que são 

oferecidos por vários profissionais, onde se inclui: médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem, técnico de enfermagem e odontólogo, baseados no Protocolo 

de atendimento para idosos produzido pelo Ministério de Saúde no ano 2006. Os 

que são atendidos têm a próxima consulta agendada ao final do atendimento. 

São oferecidos atendimentos de urgência tanto para pessoas da área de 

abrangência como de fora desta. Não existe excesso de demanda.  

Os atendimentos são registrados nos prontuários, fichas de vacinas, 

fichas de atendimento odontológico e fichas de atendimento nutricional. Nossa 
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equipe, em particular, conta com um livro de registro de idosos para melhor 

controle da equipe e intercâmbio com os ACS, onde são registradas as 

necessidades especiais de cada um. Não existe arquivo especifico para eles, 

nem são avaliadas as capacidades funcionais globais por ocasião do exame 

clínico. Nas consultas os familiares e os próprios idosos recebem orientação de 

como reconhecer os sinais de risco relacionado aos problemas de saúde de 

maior prevalência dos idosos. Não são realizadas atividades de grupo com eles.  

São realizadas pelas equipes atividades de atendimento domiciliar 

com prioridade para este grupo, tendo em conta suas limitações de locomoção 

e doenças baseado no levantamento que realizam os ACS dos idosos moradores 

na área de abrangência. Este cuidado domiciliar é realizado por todos os 

membros da equipe. O município conta com um Centro para Idosos que tem 

todas as condições de espaço e ambientação para realizar atividades de grupo, 

mas que não é utilizado para estes fins.  

 Quanto a atenção odontológica, aponta-se que na UBS Antunes 

Matos Galvão, existem 1 equipe de saúde, com uma população adstrita entre 

3364 habitantes. Neste contexto tem-se uma cadeira odontológica com um 

odontólogo e um técnico para assumir os atendimentos desta população. Sobre 

estas carências é acrescentada a dificuldade no compressor de ar há mais um 

ano, o que impede a realização de procedimentos odontológicos freqüentes, que 

limitam a qualidade do serviço, restringindo-se a realização exclusiva de 

extrações e avaliações simples, impossibilitando a realização de tratamentos 

completos e serviços integrais. Os casos de urgências são encaminhados ao 

Centro Especializado de Atenção Odontológica, que fica em Manaus; quando 

acontecem situações de infecções ou abscesso, estes são avaliados pelos 

médicos gerais que indicam tratamento e encaminham. As atividades de saúde 

na escola são realizadas através de ações conjuntas com as equipes de saúde, 

mas se limitam a área urbana, ficando as zonas rurais descobertas na maior 

parte das vezes. 

Em resumo, as maiores dificuldades encontradas na UBS são a 

indisponibilidade de medicamentos para todos os programas, interrupções no 

serviço de laboratório por quebra de equipes e inexistência de reativos, assim 

como a não realização de provas especiais. A quebra mantida no compressor de 

ar para atenção odontológica integral, bem como a existência de apenas um 
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odontólogo para as quatro equipes de saúde e a pouca disponibilidade de 

materiais educativos, somando-se à inexistência de um serviço de manutenção 

e calibragem de equipamentos, afeta a qualidade do serviço. Todos estes temas 

têm sido discutidos pelas equipes com a Secretaria de Saúde, tomando-se 

medidas em alguns casos especiais, como no caso da atenção odontológica, 

onde foi solicitado outro odontológico que ficaria na outra UBS e melhoraria a 

situação do território.  

Outro problema grave refere-se às limitações geográficas que 

impedem, em muitas ocasiões, a chegada das pessoas em tempo à UBS e com 

a freqüência requerida, pela distância das comunidades e a situação econômica 

e de desemprego existente na área, que piora nesta época do ano pelas cheias 

do rio, o que limita as fontes de emprego estáveis e obriga as famílias a morar 

em outras localidades de maneira urgente e por longo período de tempo. 
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1. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

 

CASO CLÍNICO 

 

Dados pessoais 

• Nome: MGS 

• Idade: 26 

• Data de nascimento: 01/01/1991 

• Sexo: Feminina 

• Escolaridade: Ensino meio  

• Religião: católica  

• Estado civil: casada  

• Profissão: dona de casa 

• Esposo: CSS 

• Data de nascimento do esposo: 10/07/1986 

•Idade: 31 

• Profissão: moto taxista  

• Filho: MGS 

• Data de nascimento do filho: 08/10/2012 

• Idade: 04 

 • Filho: AGS 

• Data de nascimento do filho: 18/04/2014 

• Idade: 03. 

• Naturalidade: Manaquirí, AM. 

• Residência Atual: Bairro Novo 

• Município: Manaquirí, AM. 

 

QUEIXA PRINCIPAL: dor baixo ventre, e corrimento vaginal 

 

HISTORIA DA DOENÇA ATUAL: 

• 1ª Consulta Médica (10/01/2017)  

Paciente feminino de 26 anos de idade com antecedentes de saúde anterior e 

histórico obstétrico de G3P2A0 com um tempo de gravidez de 16 semanas de 

acordo á data de ultima menstruação (DUM 23/09/2016) com data provável de 
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parto (DPP 27/06/2017) que acode a realizar sua consulta de seguimento pré-

natal afligindo-se de dor abdominal baixo e corrimento de cor branco que as 

vezes oferece  coceira na região  da vagina. 

 

Interrogatório sintomatológico  

• Sintomas Gerais: dor baixo ventre e corrimento; 

• Cabeça e Pescoço: Nega cefaléia e outras queixas; 

• Tórax: nega dificuldade respiratória; 

• Abdome: se palpa útero em nível do umbigo;   

• Sistema Geniturinário: corrimento de cor branco, espesso, sem aroma, e 

coceiras na vagina;   

• Sistema endócrino: sem alterações;  

• Coluna vertebral, ossos, articulações e extremidades: sem alterações. 

• Sistema nervoso: nega sintomas. 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

Fisiológicos:  

• Nascido parto normal; 

• Telarca 11 anos;  

• Menarca 13 anos;  

• Sexarquia 17 anos; 

• História Obstétrica: G3 P2 A0.   

 

Patológicos:  

• Doenças da infância: não refere. 

 

Antecedentes Familiares:  

• Pai: HTA; 

• Mãe: NÃO refere; 

• Irmãos: Dois irmãos sem alterações.  

 

Condições de Vida:  

• Alimentação: predominantemente rico em frutas e vegetais leite, peixe e carne 

vermelha , cereais;  
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• Historia ocupacional: dona de casa; 

• Vícios: Nega consumo de drogas, álcool e tabagismo, só café em ocasiões; 

• Condições socioeconômicas: pouco adequadas, a renda familiar é de um 

salário mínimo (só seu espose trabalha como moto taxista); 

• Vida conjugal estável e ajustamento familiar ótimo.  

 

Exame Físico: 

• Paciente grávida com bom estado geral, lúcida e orientada no tempo e espaço, 

fácies normal, fala e linguagem típica, biótipo normolínea, atitude voluntária, 

mucosa normocorada S (+/4+), hidratada (+/4+), afebril ao toque.  

• Sinais Vitais: Temperatura: 36,5ºC;  

• PA: 100\70 mmhg; FC: 76 bpm; 

• Medidas Antropométricas: Peso: 70 kg, Altura: 1,67 cm;  

• Estado Nutricional: IMC: 25.09. 

 

Cabeça e pescoço: 

• Simétricos, sem deformidades aparentes, ausência de linfonodomegalia retro 

auricular e cervical, tireóide de consistência, mobilidade e tamanho preservados, 

orofaringe sem sinais inflamatórios.  

 

Tórax:  

• Inspeção: tórax típico, simétrico; respiração torácica, amplitude normal, 

ausência de abaulamentos, retrações, cicatrizes e tiragem;  

• Palpação: expansibilidade normal; 

• Percussão: sem alterações;  

• Ausculta pulmonar: Murmúrio Vesicular (+), sem Ruídos Agregados;  

• Ausculta cardiovascular: Ruídos cardíacos rítmicos, sem sopros cardíacos.  

 

Abdome:  

• Altura uterina 16 cm útero palpável, ligeiro dor em nível do baixo ventre á • 

palpação superficial.  FCF 144; 

• Extremidades: Simétricas, sem presença de edema em membros inferiores, 

ausência de varizes ou micro-varizes.  
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Exame por aparato: 

• Aparato respiratório. Sem alterações;  

• Aparato cardiovascular: sem alterações;  

• Aparato digestivo: sem alterações;  

• Aparato geniturinário: Mamas simétricas aumentadas de tamanho com 

coloração aumentada no nível da auréola, não secreção pelo mamilo;  

• Vagina de características normais, intróito vaginal de características normais 

colo de útero ante verso corrimento de cor branco espesso. 

 

Hipótese diagnostica:  

• Gravidez de 15.5 semanas; 

• Candidiase vaginal.  

 

Conduta:  

• Reposo físico;  

• Dieta hipossódica, baixa em alimentos que contenham gordura, rica em frutas 

e vegetais, cereais, 1 litro de leite no dia, peixe, carne vermelha; 

• Repouso sexual ou realizar o ato sexual com camisinha; 

• Evitar qualquer tipo de acidente dentro e fora da casa; 

• Uso de calcinhas mais folgadas, evitarem o uso de protetores diários;  

• Acido fólico de 10mg um comprimido no dia;  

• Creme de nistatina 25000 UI/g uma vez no dia por 7dia;  

• Indico exame de urina;  

• Orientações sobre a infecção urinariam e vaginal na grávida; 

• Retorno á consulta próximo dentro de um mês com resultado do exame vaginal.  

EVOLUÇÃO 

2ª Consulta (07/02/2017)  

• Grávida de 19.5 semanas com bom estado geral que retorna a consulta depois 

do tratamento para uma infecção por cândida albican, neste momento não tem 

queixa de corrimento com as características da doença, nem coceira, nesta 

ocasião refere que quando vai ao banheiro a urinar sente dor e urina pouca 

quantidade. Alem disso foi avaliado o exame de urina indicado na consulta 

anterior onde se pode observar a presencia de 12 piocitos por campo.  
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Exame físico: 

• Pele e mucosa: normocorada, hidratada; 

• Aparato Respiratório: expansão conservada, som respiratório sem alterações 

Fr 18 / min; 

• Aparato Cardiovascular: som cardíaco com bom tono e ritmo não sopros TA 

100/60mmhg FC80 l / min; 

• Abdome: altura uterina 18 cm, peloteo fetal FCF 148 l / min; 

• Urogenital: sem alterações.  

• Tecido celular subcutâneo: não infiltrado  

 

Hipótese diagnostica:  

• Gravidez de 19.5 semanas; 

• Infecção urinaria. 

 

Conduta: 

• Orientações sobre alimentação, o repouso e atividade física;   

• Acido fólico 05 mg, 1 comprimido no dia; 

• Cefalexina 500mg, 1 comprimido cada 6 horas por 7 dias; 

• Solicito urocultura de urina com antibiograma e EAS, ultra-sonografia 

obstétrica;  

• Orientação sobre a gravidez e a infecção urinaria;  

• Retorno ao mês. 

.  

3ª Consulta (07/04/2017)  

• Paciente grávida 24 semanas que retorna a consulta para realizar o pré-natal, 

apresenta o antecedente de ter sido tratada por infecção urinaria nestes 

momentos não refere nenhuma sintomatologia. 

• Exame físico;  

• Pele e mucosa: sem alterações; 

• Aparato respiratório: sem alterações FR18 / min; 

• Aparto cardiovascular: sem alterações FC 80 l / min. TA100/60; 

• Abdômen: altura uterina 22 cm, cefálico, dorso lateral direito FCF 148 l / min; 

• Tecido celular subcutâneo não infiltrado;   

• Sistema nervoso Central: sem alterações. 
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 Conduta: 

• Reposo;  

• Dieta rica em frutas e vegetal cereais, carne e peixe baixo em sal e gorduras; 

• Evitar atividade sexual ou usar camisinha;  

• Evitar acidente dentro e fora da vivenda;  

• Fumarato ferroso 200 mg 1comprimido no dia; 

• Acido fólico 10mg comprimido no dia;  

• Orientação sobre os fatores de risco da gravidez e a infecção urinaria; 

• Indico exame de urina para trazer na próxima consulta;  

• Retorno de acordo o programa dentro de um mês.  

 

4ta Consulta (11/05/2017)  

• Paciente grávida de 29 semanas que retorna a consulta apresenta bom estado 

geral nega dor baixo ventre, corrimento perdida de liquido pela vagina, 

sangramento;  

• Exame físico; 

• Pele e mucosa: normocoradas hidratada;  

• Aparato respiratório: expansão diminuída, som respiratório sem alterações;  

• Aparato cardiovascular: som cardíaco com bom tono e ritmo não sopros;  

• FC 78 / min. TA 110/60mmhg; 

• Abdômen: Altura uterina 26cm dorso lateral, direito,  cefálico FCF 148 L/min 

dinâmica uterina 0/10;  

• Tecido celular subcutâneo: não infiltrado;  

• Sistema nervoso: Sem alterações. 

 

 Conduta: 

• Reposo; 

• Manter dieta hipossódica baixa em comidas gordurosas, rica em frutas vegetais 

cereais, peixe carne vermelha; 

• Evitar acidente dentro e fora da vivenda; 

• Orientações sobre a atividade sexual e uso de camisinha  

• Fumarato ferroso 200mg 01 comprimido no dia  
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•Indicação de hemoglobina, glicemia HIV, VDRL, Hepatite B- C, EAS ultra-

sonógrafia;  

• Orientações sobre a gravidez, parto e a importância do aleitamento materno.   

 

PLANO:  

• Formamos de um grupo de pacientes grávidas onde se orienta mediante 

palestras, material gráfico ou audiovisual tudo ou referente ao período do pré-

natal; 

• Visita domiciliar: A equipe de saúde realiza visitas domiciliaria onde 

corroboramos o cumprimento das orientações sobre a dieta, atividade física e 

sobre tudo o referente aos fatores de risco;    

• Visita a cada 15 dias pela agente Comunitária de Saúde e verificar o uso de 

medicação prescrita e ausência de exame indicados; 

• Retorno a consulta de acordo a esquema do programa nacional (consultas 

mensais até 28 semanas; quinzenais de 28 a 36 semanas; semanais de 36 até 

o parto). 

A gravidez representa um complexo de mudança de sintomas na mulher, 

culturalmente esta etapa coincide com uma gama de diversos costumes que vem 

das tradições regionais e locais. E importante destacar que a concepção de um 

bebe sempre vai regida por as normas que se estabeleçam dentro de um núcleo 

familiar. Atenção pré-natal e de muita importância para nossa equipe de saúde 

já que o propósito é obter uma ótima atenção em saúde para todas as gestantes, 

e que permita obter um recém-nascido vivo, saudável, de bom peso e sem 

complicações maternas. O caso ao que se faz alusão e mostra das principais 

problemáticas ás quais se enfrentam nossas grávidas durante o período do pré-

natal. Na revisão feita no caderno de atenção básica 32 edições; 2013, página 

192, o tratamento deve começar com a utilização de um comprimido de 500mg 

em intervalos de 6 horas. As possibilidades terapêuticas disponíveis para a 

gestante repousam, sobretudo, em antibióticos beta-lactâmicos, nitrofurantoína 

e fosfomicina. Um curso de 7 a 10 dias de antibiótico, terapia geralmente é 

suficiente para erradicar a infecção. 

Alguns estudos têm sugerido menos tempo, ademais da utilização de 

medidas que serve para prevenir os principais fatores de risco neste tipo de 

doença como a elevação das medidas higiênicas na vivenda o lavado correto 



23 
 

das partes intimas o cuidado com o uso de calcinha e absorventes, e as relações 

sexuais como deixa bem exposto caderno de Atenção a Gestante e a puérpera 

no SUS-SP Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério, capitulo 09 pagina 145, o 

embaraço é uma etapa muito lhe iludam, mas é também um momento no que 

terá que ter especial cuidado. Já não é sozinha a saúde da mulher o que está 

em jogo, um novo ser cresce em seu interior e é por ele pelo que terá que 

extremar as precauções, cuidando a saúde e evitando no possível cair doente. 

Uma das doenças mais habituais nesta etapa são as infecções urinárias, 

em geral som mais freqüente em mulheres que em homens e mais ainda em 

mulheres grávidas Isto é devido ao efeito dos hormônios e à mudança anatômica 

da bexiga devido a que tem que deixar sítio ao útero em crescimento. Produzem-

se uma série de mudanças que provocam infecções, estas infecções se devem 

controlar já que podem ser os causadores, por exemplo, de partos prematuros. 

Todos estes fatores não são determinantes se por acaso solos da aparição da 

infecção, mas favorecem que estas possam aparecer com mais facilidade. As 

infecções são de vários tipos e não todas afetarão por igual ao bebê em 

crescimento. As infecções aparecerem de forma leve, neste estágio é importante 

as controlar para que evitem virem em um pouco mais grave, é por isso que a 

grávida lhe realizam análise freqüentemente. Uma infecção causada por uma 

bactéria presente na urina não está acostumada ser detectada pela mulher, mas 

se não se trata deriva em uma cistite ou, nos casos mais graves, em uma 

infecção de rim ou pielonefritis. Nestes casos a mulher se sente verdadeiramente 

doente, além de moléstias ao urinar mostra dor na parte baixa das costas, 

vômitos, calafrios e febre. As infeccione de urina revistam ser causa de partos 

prematuros, mas se além não se trata adequadamente há um atraso no 

crescimento intra-uterino, bebem com baixo peso ao nascer, anemia e infecção 

do líquido amniótico.  

 

1. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENCAO DE DOENÇAS 

 

Trabalho no município de Manaquiri, no interior do estado do Amazonas, 

a uma distância de 54 km ao sul de Manaus, capital do estado. É um dos 

municípios que integram a Região Metropolitana de Manaus, se estende por 

3975,8 km² e conta com aproximadamente 30 mil habitantes segundo o IGBE. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
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Sua altitude é de apenas 48 metros acima do nível do mar. Seu principal meio 

de transporte é através meios fluviais. A densidade demográfica é de 5,7 

habitantes por km². Vizinho dos municípios de Manacapuru, Careiro e Iranduba, 

situando-se a 25 km a Sul - Leste de Manacapuru, a maior cidade nos arredores. 

A maior parte da população mora nas comunidades ribeirinhas, onde a principal 

fonte de renda é a agricultura e a pesca.  

O município tem uma estrutura de saúde constituída na Atenção Primária 

à Saúde por um consultório da área indígena e três Unidades Básicas de Saúde 

com a Estratégia de Saúde da Família através de seis equipes de saúde. Duas 

delas atendem a população urbana e as outras quatro as comunidades 

ribeirinhas A UBS onde trabalho há, atualmente, uma equipe, cada constituída 

por um médico geral, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, noves Agentes 

Comunitários de Saúde e um dentista.  

Nossa área de atenção médica conta com uma população de 3578 

habitantes divididas em 975 famílias, a nossa chegada encontramos uma 

situação muito precária no que respeita a matéria de saúde, o posto de saúde 

adaptado, carente de médico na maioria das ocasiões, as consultas não eram 

agendadas no caso da atenção pré-natal, puericultura, enfermidades crônica; no 

existia uma escala de acolhimento, tampouco um vinculo entre a equipe de 

saúde, família e população em geral. Com o transcurso do tempo a situação se 

foi transformando com o trabalho e o esforço conjunto da equipe de saúde, a 

comunidade se viu identificada com a UBS e com seus funcionários em geral.  

  O controle pré-natal é o conjunto de atividades de promoção, prevenção, 

diagnostico e tratamentos planejados com o fim de obter uma adequada 

gestação, que permita que o parto e o nascimento ocorram em ótimas condições 

sem seqüelas físicas ou psíquicas para a mãe, o recém-nascido ou a família. Os 

controles pré-natais incluem diversos processos e avaliações que se realizam de 

maneira sistemática para estudar o estado de saúde da grávida e do feto.  

O objetivo destes controles é acautelar, diagnosticar e, eventualmente, 

tratar aqueles transtornos que podem incidir no normal desenvolvimento da 

gestação. El controle pré-natal, portanto, consiste em analisar como balança a 

gestação para que, chegado o parto, este se produza sem problemas, com a 

mãe e o menino em bom estado de saúde. E possível referir-se também à 

atenção pré-natal, um conceito que se emprega como sinônimo do controle pré-

http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-manacapuru.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-careiro.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-iranduba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-manacapuru.html
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natal e que faz referência direta à atenção que a grávida e o filho que leva no 

ventre recebem nos centros de saúde. A atenção pré-natal tinha uma das 

maiores dificuldade já que não existia um planejamento e agendamento das 

consultas, não se conhecia o numero geral de grávidas, não se realizava o 

seguimento completo de toda a gestação já que não se contava na maioria das 

vezes com profissões fixas, nosso trabalho era reverter essa situação por o que 

começamos a efetuar os controles cada quatro semanas no primeiro e segundo 

trimestre da gestação. No terceiro trimestre desde as 28 semanas, os controles 

são progressivamente mais freqüentes até serem cada sete dias das 36 

semanas até o término da gestação. O motivo desta seqüência se deve a que 

das 28 semanas em adiante é possível detectar patologias de alta relevância 

com feto viável (retardo do crescimento fetal, diabetes gestacional, síndrome 

hipertensivo da gestação, macrosomía fetal, ameaça de parto prematuro, má 

formações congênitas Se os recursos humanos forem escassos se pode realizar 

um adequado controle pré-natal concentrando as cuidados no terceiro trimestre 

antes de as 20 semanas, 28, 34, 36, 38 e 40 semanas, mas com uma importante 

educação materna, especialmente no relevante a sintomas e signos de alarme 

de acordo á protocolo nacional de atenção pré-natal se foi indicando de acordo 

a cada período. 

Entre as tarefas traçadas pela equipe foi à promoção de saúde, de hábitos 

de vida saudável e sobre fatores protetores às grávidas e suas famílias. Vigiar o 

processo da gestação para acautelar e controlar oportunamente os fatores de 

risco biológicos psicológicos e sociais. Detectar precocemente as complicações 

da gestação e orientar o tratamento adequado dos mesmos. 

Oferecer educação ao casal que permita uma inter-relação adequada 

entre os pais e filhos muito antes que nasçam. 

Este objetivo é fundamental para o êxito do controle pré-natal e das 

futuras gestações. De igual modo, a grávida bem instruída serve como docente 

de outras grávidas que estão começando pré-natal ou em controle pré-natal 

deficiente. As primeiras consultas são fundamentais para instruir a grávida a 

respeito da importância do controle precoce e seriado. Deve-se explicar de 

maneira simples e adequada ao nível de instrução materno o futuro programa de 

controle pré-natal. Preparar física e psicologicamente a grávida, para que forme 

parte ativa e consciente da necessidade de estimular a seu filho quando ainda 
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pertence a seu ventre; treiná-la durante a gestação para que confronte o parto 

como um processo fisiológico e sem complicações. 

Para garantir um bom desenvolvimento na idade pediátrica se deve 

primeiro falar da atenção pré-natal, essa orientação e com esse enfoque foi que 

nossa equipe durante todo o processo de gravidez trabalha, orientando, 

ensinando vinculando-se com as atividades familiares sendo um, mas. A 

puericultura em nossa área é carente de especialista pelo que nosso trabalho se 

faz, mais complicado e a sua vez colocam em um compromisso maior, as 

consultas são realizadas tanto pelo medico como pela enfermeira, a realização 

da primeira consulta é levada a cabo tanto por lhe medico como pela enfermeira 

nos temos proposto captar a cada criança nascida com o menor tempo possível, 

realizamos uma vista a á vivenda acompanhado dos agentes de saúde 

respectivamente com o fim de avaliar as condições socioeconômicas da família 

assim como fatores de risco pessoais e familiares, verificamos a realização dos 

diferentes testes realizados na atenção terciária assim como incentivamos a 

realização do teste do pezinho o qual contamos na consulta. Durante as 

próximas consultas de acordo às normas estabelecidas pelo ministério 

acompanhamos o desenvolvimento psicomotor assim como o crescimento de 

acordo a cada etapa da infância durante cada visita se realiza um exame físico 

minucioso cefálio caudal, se orienta de acordo ao programa as diferentes 

vacinas, instrui-se à mãe à família a importância do cuidado nesta etapa e se 

instrui à mesma com ferramentas importante que possam servir para alcançar 

um desenvolvimento ótimo. É orientado pelo Mistério de Saúde a realização das 

consultas da seguinte forma:   

• 05 dias consulta enfermagem (teste do pezinho); 

• 01 mês consulta pediátrica; 

• 02 meses grupo educativo; 

• 03 meses consulta enfermagem; 

• 04 meses consulta pediátrica; 

• 05 meses grupo educativo; 

• 06 meses consulta pediátrica; 

• 07 meses grupo educativo; 

• 09 meses consulta enfermagem; 
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• 12 meses consulta pediátrica 2° ANO DE VIDA 15° meses consulta pediátrica 

3° ao 5° ANO DE VIDA uma consulta pediátrica anual. 

Mais a experiência nossa vai desde consulta todos os meses dos menores 

de um ano já o resto de acordo ao programa à tarefa da equipe e brindar, 

orientações e recomendações que contribuam a fortalecer, apoiar o 

desenvolvimento dos meninos e as meninas; incorporando estratégias de 

educação comunitária, participação e comunicação social, facilitando e 

estimulando seu acesso a intervenções de apoio ao desenvolvimento 

psicossocial, e a prevenção de fatores de risco respondendo em forma flexível 

com continuidade e coerência ao marco do Sistema. Promover que o contexto 

social e família em que nascem os meninos e as meninas ofereçam condições 

apropriadas para o desenvolvimento de suas potencialidades, apóio para uma 

criação positiva e com pertinência cultural. 

    Promover que a mãe, o pai construa do nascimento uma relação 

significativa com o menino ou a menina; com maior segurança em seu vínculo 

de apego e melhores competências parentais, adaptando-se a cada etapa do 

desenvolvimento. Acautelar o atraso e déficit do desenvolvimento, pesquisando-

o precocemente e facilitando o acesso oportuno, a intervenções efetivas para 

sua atenção. Desenvolver estratégias de educação comunitária, incentivando a 

participação e comunicação social, para favorecer o desenvolvimento 

psicossocial de meninos e meninas, com enfoque de determinantes da saúde, 

que contribuam significativamente ao melhoramento da qualidade de vida e 

entorno psicossocial.  Executar intervenções que promovam estilos de vida 

saudáveis em meninos, meninas, famílias, apoiadas na melhor evidencia 

disponível, incentivando a participação ativa de meninos, meninas, famílias, e 

comunidade. 

A abordagem dos transtornos de saúde mental no contexto da atenção 

primária é fundamental, pois a atenção primária é a porta de entrada da grande 

maioria de pacientes ao sistema de saúde.  Os centros de atenção primária 

atendem anualmente a imensa maioria de sua população e diferentes estudos 

indicam que os transtornos mentais ocupam aproximadamente 30% dos 

problemas de saúde atendidos em atenção primária. 

As enfermidades mentais eram tratadas antigamente como um problema 

social, separado de qualquer problema de saúde física, mas estudos recentes 
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demonstraram o vínculo extremamente importante entre a boa saúde mental e a 

boa saúde geral. De fato se pode definir saúde como um estado completo de 

bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de afecções ou 

enfermidades. O médico da atenção básica acompanhara ao paciente durante 

toda sua vida e freqüentemente será a testemunha principal dessa estreita 

relação entre saúde mental e saúde geral. 

O envelhecimento da população e o incremento dos fatores de risco como 

a parada, a pobreza, as migrações, a carência de apoio familiar e social, o 

aumento do abuso de substâncias, a solidão e a ruptura de redes sociais, são 

aspectos que contribuem ao incremento dos transtornos mentais em nossa 

população. 

A área de saúde em que desembrulho a minha chegada o município 

contava com uma estrutura para a atenção desta demanda, NASF, CAPS com 

as distintas equipes de trabalho formadas para dar solução às problemáticas em 

questões de saúde mental que se apresentam no município. Os pacientes que 

chegavam a consulta referindo alguma sintomatologia em matéria de saúde 

mental são encaminhados diretamente para a equipe do CAPS. onde são 

avaliados, naqueles casos nos que a patologia não seja de índole psicológico 

são dirigidos à consulta de psiquiatria que radica no município da Iranduba, já 

que nosso município carece de especialista neste ramo da medicina .  

  As enfermidades mentais podem criar mal-estar e sofrimento, podem 

alterar o funcionamento das pessoas, da vida, da relação familiar, podem fazer 

variar o papel que as pessoas têm em seu entorno, podem fazer perder a relação 

com o trabalho e, finalmente, podem gerar afastamento de tudo. A enfermidade 

afeta à vida psíquica das pessoas e, portanto é isto o que está alterado. Medida-

las destinadas a promover a saúde, potencializando ações e conhecimentos 

para uma melhor saúde, e medidas que tentam evitar a aparição da enfermidade. 

Por exemplo, um bate-papo sobre Vício às Drogas, ou apoiar às pessoas da 

terceira idade. Medida-las destinadas a tratar as enfermidades. Em saúde mental 

estas medidas podem atuar sobre o biológico, sobre o psicológico e sobre o 

social criar condições sociais adequadas, medida-las destinadas a tratar as 

conseqüências das enfermidades, chamada-las seqüelas. Os tratamentos 

podem ser feitos a nível ambulatório bem no CAP, ou no Centro de Saúde 

Mental, ou podem necessitar hospitalização. Em alguns casos, terá que dar um 
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apoio mais importante ao paciente, lhe dando um acompanhamento intensivo e 

lhe ajudando a criar um projeto de vida, a estabelecer relação com a família e 

seu entorno, criar vínculos, a cumprir os tratamentos. 

 Todos juntos podemos contribuir à reabilitação das pessoas com 

enfermidade mental. A parte que nos corresponde como comunidade na 

aceitação do outra como pessoa, pessoa com suas características e 

peculiaridades, suas expectativas e necessidades. Para as pessoas com 

enfermidade mental a possibilidade de conviver em normalidade representa a 

possibilidade de dar-se sentido e dar sentido a seus esforços de integração. 

Todos juntos quer dizer cada um de nós, mas também as associações 

cidadãs tão importantes no processo de criar vínculos em torno de um objetivo 

facilitando a participação; as empresas abrindo a possibilidade de postos de 

trabalho protegido ou consertando serviços com centros especiais de trabalho, 

as Administrações locais e também as associações culturais abrindo espaços de 

reflexão e bate-papos para sensibilizar a cidadania, os serviços sanitários e 

sociais permitindo que se abra passo às necessidades das pessoas afetadas; os 

meios de comunicação locais difundindo uma mensagem sem prejuízos e 

informando da realidade da enfermidade mental. 

 

2. VISITA DOMICILIAR 

 

A visita domiciliar é um conjunto de ações de saúde voltadas para o 

atendimento, seja ele assistencial ou educativo. É uma dinâmica utilizada nos 

programas de atenção à saúde, visto que acontecem no domicílio da família 

(Mattos, 1995). 

É uma “forma de atenção em Saúde Coletiva voltada para o 

atendimento ao indivíduo, à família ou à coletividade que é prestada nos 

domicílios ou junto aos diversos recursos sociais locais, visando à maior 

eqüidade da assistência em saúde”. (Ceccim e Machado, s/d, p.1).  

A visita domiciliar traz consigo um significado simbólico muito forte: 

ela é um espaço concedido pelo usuário em seu domicílio, diversamente do 

serviço de saúde, que é um espaço bem mais protegido para o profissional. Para 

o paciente e seus familiares em geral, a visita representa um cuidado especial, 

simbolizando um compromisso da equipe. Ela fortalece o vínculo entre o 
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profissional, equipe e o usuário (Joyce, Pitman, 2008; Berg, 2006; Cunha, 2005; 

Bergeron et al., 1999; McWhinney, 1997). 

Deste modo é que se destaca a visita domiciliar, considerado pelo 

Ministério da Saúde (MS) como instrumento de realização da assistência 

domiciliar constituída pelo conjunto de ações sistematizadas para viabilizar o 

cuidado a pessoas com algum nível de alteração no estado de saúde 

(dependência física ou emocional) ou para realizar atividades ligadas a ESF 

(BRASIL, 2003). A equipe de saúde da família em permanente contato com o 

usuário e seus familiares, nas suas casas, pode resolver determinadas situações 

sem que haja necessidade de se deslocar para a unidade básica. As ações 

desenvolvidas nas casas privilegiam tanto ações de promoção quanto de 

recuperação da saúde dos indivíduos e da família. (REIS; HORTALE, 2004) 

De acordo com Lopes, Saupe e Massaroli (2008), a visita domiciliar 

(VD) é uma prática antiga na área da saúde e atualmente está sendo resgatada 

em função das novas políticas públicas, que incentivam maior mobilidade do 

profissional, constituindo instrumento importante para a prática da enfermagem 

na saúde coletiva, especialmente na ESF. Nesta perspectiva, a VD pode ser 

considerada como um dos eixos transversais do sistema de saúde brasileiro, que 

passa pela universalidade, integralidade e equânime, contínua e, acima de tudo 

resolutiva á população na unidade de saúde e no domicílio. 

Assim, na medida em que o profissional médico tem a oportunidade 

de acompanhar este usuário e sua família, a visita domiciliar (VD) pode tornar-

se um espaço que propicia a interação e o diálogo, ultrapassando a questão 

técnica, exclusivamente (Albuquerque, Bosi, 2009; Peres, Dal Poz, Grande, 

2006; McWhinney, 1997). 

Para que esse processo ocorra, é preciso que o médico esteja 

presente e atuante na comunidade, sendo sua formação de tal modo que dê 

conta de contemplar os problemas de saúde mais prevalentes, relacionando-se 

com o paciente e sua família e tendo a abertura para aceitar opiniões e condutas, 

algumas vezes, diversas das que são prescritas pelos protocolos. Na ESF, a 

longitudinalidade está integrada à idéia de responsabilidade e vínculo, 

responsabilidade esta que é compartilhada entre profissionais e usuários, à 

medida que se (re) conhecem e podem estabelecer vínculos de confiança entre 

si (Takeda, 2006; McWhinney, 1997; Starfield, 1994). 
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No contexto do domicílio, quando o médico visita o paciente e sua 

família, emergem questões relativas ao cuidado em si, incluindo: os problemas 

da vida cotidiana, o conhecimento do paciente, da família e do profissional, a 

experiência adquirida e compartilhada no espaço da visita, entre outras. Isso 

permite, a nosso ver, um campo fértil para se refletir e investigar a interação 

médico-paciente e as perspectivas e desdobramentos que levem à construção 

"de outras formas interativas" (Schraiber, 2008, p.230) mais comunicacionais. 

Nesse sentido, em complemento aos serviços de saúde que buscam 

o tratamento da doença, destaca-se o atendimento domiciliar como oportunidade 

de continuidade ao tratamento, visando acima de tudo, reabilitação, 

recuperação, cuidados paliativos, sendo estas ações implementadas nas 

residências, o que pode proporcionar bem-estar, auto-estima e melhor qualidade 

de vida àqueles que precisam de cuidados domiciliares, sendo necessário, no 

entanto, ao se adotar as visitas domiciliares como forma de atenção em saúde 

coletiva e/ou comunitária, ter-se claro as vantagens e desvantagens que estão 

envolvidas nessa prática. (ROESE; LOPES, 2004). 

Essa interação entre o cuidador e o que precisa de cuidados, propicia 

uma significativa e freqüente evolução no processo preventivo e curativo. A visita 

domiciliar “é vital para a educação em saúde” (Tyllmann e Perez, 1998).  

O profissional deve prestar assistência a qualquer usuário (criança, 

adulto, puérpera e idoso), que se encontre impossibilitado para se deslocar até 

a unidade básica de saúde podendo ser temporariamente ou permanente. Além 

disso, deve-se ter prioridade pessoas acometido com doenças crônicas e 

evolutivas, situações terminais e idosos, estes assegurados pelo Estatuto do 

Idoso (BRASIL, 1994). 

Contudo o crescimento do atendimento domiciliar no Brasil é recente, 

datando da última década do século XX. A difusão desta modalidade de 

prestação de serviços ocorre tanto no setor privado quanto no setor público, 

fazendo parte da pauta de discussão das políticas de saúde que, pressionadas 

pelos altos custos das internações hospitalares, buscam saídas para uma melhor 

utilização dos recursos financeiros. (FLORIANI; SCHRAMM, 2004) 

A importância dessa ação é conhecer o ambiente familiar e as áreas 

de moradia dos usuários do centro de saúde, ampliando o nível de informações 

e conhecimentos relativos ao auto cuidado, ao uso dos recursos sociais, à ação 
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política em saúde ou, ainda, como atitude complementar às ações de vigilância 

em saúde.  

Podemos citar vários os exemplos de visita domiciliar desenvolvidas, 

nós da equipe temos a possibilidade mais concreta e acessível de atingir os 

objetivos principais, que são a transmissão de orientações e assistência 

específica, conforme a necessidade real do determinado paciente, assim 

possibilitando uma interação da equipe de saúde com cada família. Como citado 

na atividade 2 do Portfólio, com a visita domiciliar realizada a M.G.S e sua família 

no dia 16/02/17, ela de 26 anos com antecedentes de saúde anterior e histórico 

obstétrico de G3P2A0, com o tempo de gravidez de 21 semana, decorrente de 

um quadro de infecção urinaria, casada com C.S.S de 31 anos sem histórico de 

doença, os filhos; M.G.S de 4 anos e outro A.G.S de 3 anos sem histórico de 

doença. No domicilio da família apresentada foi o espaço social, ideal para 

caracterizar a mesma, seus riscos e problemas de saúdes e desenhar o 

genograma familiar, aspectos necessários para orientar, educar, reabilitar e 

fornecer orientações para que a família tenha condições de se tornar 

independente e co-responsável no cuidado à saúde, também observamos as 

condições de vida da família e os aspectos socioeconômicos. 

Assim como favorece benefícios aos usuários, há também as 

dificuldades para nós da equipe, pois demanda custo de pessoal e de 

locomoção, ocorre um gasto de tempo maior, tanto na locomoção como na 

realização da visita, fora os contratempos de marcar a visita e não ter ninguém 

em casa, o endereço não existir, a pessoa não residir mais naquele endereço e 

ainda tem os afazeres domésticos das donas de casa que podem impedir ou 

dificultar a realização da visita domiciliar. 

Nossas visitas são realizadas por visitas chamadas, que são as visitas 

que os ACS avisam a equipe para um atendimento realizado na casa do 

indivíduo ou família, por este ou esta possuir algum tipo de limitação, por 

exemplo, doença aguda ou agudização de um problema crônico ou por outro tipo 

de limitação (seqüelados de AVC, amputação, cirurgias recentes). 

Também realizamos as visitas periódicas, marcadas com 

periodicidade semanal, quinzenal ou mensal, são feitas para indivíduos ou 

famílias que necessitam de acompanhamento periódico, por exemplo, pacientes 
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crônicos, acamados, idosos, doentes mentais, egressos de internações 

hospitalares, pode haver também as coleta de exames.  

Todos os profissionais envolvidos devem ter o conhecimento sobre o 

indivíduo (contexto de vida, meio ambiente, condições de habitação, relações 

afetivo-sociais da família), para possibilitar a prestação da assistência integral à 

saúde, para facilitar a adaptação do planejamento da assistência de enfermagem 

de acordo com os recursos que a família dispõe, para obter melhor 

relacionamento do grupo familiar com o profissional de saúde, por ser sigiloso e 

menos formal e para ter maior liberdade para expor os mais variados problemas, 

tendo-se um tempo maior do que nas dependências do serviço de saúde. A 

equipe da atenção básica tem apoio da rede intersetorial CRAS, CREAS, CTM 

E CAPS, no atendimento domiciliar quando necessário, tendo à importância na 

articulação no contato direto as famílias quanto ao enfrentamento de doenças e 

situações de riscos.  
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3. REFLEXÃO CONCLUSIVA 

O inicio da minha trajetória na U.B.S foi difícil, mas logo me adaptei e 

me socializei com a equipe, afinal era um ajudando o outro com os nossos  

conhecimentos e experiências vividas dentro do âmbito da saúde, sendo 

compartilhados para o melhor fortalecimento da equipe. Fora as dificuldades que 

no inicio encontrei dentro do local de trabalho, tive também que me adaptar com 

os costumes, cultura e hábitos da população. 

Passei a procurar entender todo o processo de saúde-doença, 

estabelecido na região, é entender a sua população como um todo, associada 

aos meios disponíveis de apoio, como unidades de saúde, meio de transporte, 

emprego, moradia e saneamento básico.  

Também tive que levar em conta o nível sócio econômico e cultural, 

para poder traçar metas e alcançar os resultados que os usuários precisavam. 

Esses resultados só viriam a partir de um trabalho em equipe, através de 

profissionais preparados, motivados, comprometidos e interados como o dia a 

dia e a problemática que envolvia a determinada situação.  

Enquanto ao curso de especialização posso afirmar que tive um bom 

rendimento quanto aos conteúdos estudados, pois foi através das aulas, das 

atividades, dos estudos de casos e artigos que fui me aperfeiçoando com novas 

habilidades e pude colocar em prática os conteúdos que aprendi nos módulos 

estudados e assim realizei minhas metas profissionais e beneficiei a população 

quando sua qualidade de vida. 

A especialização me serviu de apoio para o meu conhecimento e 

minhas praticas do dia a dia, de forma que foi possível identificar problemáticas 

de saúde que predominava na população. Consegui somar os conhecimentos 

teóricos junto à prática como apoio para meu trabalho na UBS, com meus 

colegas de profissão e meus pacientes. 

Essa especialização veio acrescentar novos conhecimentos e 

experiências gratificantes para minha vida profissional, e com os vínculos 

estabelecidos entre a equipe de trabalho onde juntos criamos hábitos de 

compartilhar as dificuldades encontradas e melhorar o entendimento dos 
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usuários quanto à importância das consultas, através de procedimentos, 

palestras educativas, vistas domiciliares e entre outras.  

Espero que os usuários tenham adquirido conscientização da 

importância e do papel da estratégia da saúde da família no contexto da 

produção de saúde e da prevenção de agravos e ainda que as responsabilidades 

devam ser compartilhadas em todos os espaços sociais da comunidade e em 

especial ao dos serviços de saúde. E que adotem a unidade básica como seu 

ponto de referência, e que lá procurem apoio, acolhimento e realizem suas 

consultas.  
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RESUMO 
 
 

Este projeto de intervenção tem como objetivo fundamental qualificar a atenção 

pré-natal na UBS Antunez Matos Galvão a fim de estabelecer patrões definidos 

pelo Ministério de Saúde para este programa no Brasil, procurando a ampliação 

da cobertura e organizar um sistema de atividades para o atendimento deste 

grupo, além de motivar desde a gravidez para o atendimento no puerpério. Tendo 

em conta a disposição geográfica desta UBS que dificulta a procura de atenção 

em alguns casos assim como o nível socioeconômico desta população que atuam 

como trava para oferecer um cuidado de qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A gravidez é uma das etapas mais lindas e importantes na vida da mulher, 

período em que ocorrem intensas modificações: psicológicas, fisiológicas e físicas, 

tudo isto sem referir-se ao que representa para a família a chegada de um novo 

membro. Toda mulher tem direito a uma gravidez saudável e a um parto seguro. 

Embora a saúde seja um direito de todos, conforme diz a Constituição Federal, 

muitas vezes esse direito é desrespeitado e o acesso ao atendimento é dificultado, 

e em muitas ocasiões agravado pelas condições de pobreza das populações, que 

colocam a mulher em situação de fragilidade na sociedade. 

Mesmo com uma redução significativa nas taxas da mortalidade infantil no 

Brasil, nos últimos anos, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma 

velocidade de queda aquém do desejado. Infelizmente, ainda há grandes números 

de mortes em nossa realidade. Muitas dessas mortes são por causas evitáveis, 

principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a 

atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido (BRASIL, 2012). 

Manaquiri vê nascerem, a cada ano, em média, 290 crianças. Este fato, 

por si só, já coloca para cada um de nós, profissionais ligados à saúde, uma 

grande responsabilidade: cuidar de cada gestante e de cada criança que nasce e 

começa a crescer. Os números relativos à mortalidade infantil e materna, apesar 

de estarem em declínio nos últimos anos, no Brasil, são ainda preocupantes. O 

diagnóstico desta situação evidencia que as causas, de um lado, são relativas a 

agravos da gestação que levam ao nascimento prematuro e complicações no 

momento do parto e em outras ocasiões a complicações acontecidas mais tarde, 

todas elas, na maioria dos episódios, causas evitáveis. A mortalidade materna é 

também considerada alta, segundo os parâmetros da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) por causas relacionadas com a gravidez, parto e puerpério; muitas 

delas consideradas evitáveis: hipertensão, hemorragias, infecções. Falar de 

causas consideradas evitáveis é falar de um trabalho a ser realizada, situação que 

nos obriga nesta agreste área da geografia brasileira a fazer uma intervenção que 

dê uma virada nestes indicadores.   
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A UBS Antunez Matos Galvão está localizada no município de 

Manaquiri/AM, é uma das três UBS com que conta o município, com uma estrutura 

convencional que responde aos requerimentos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde. Nesta UBS trabalham duas equipes de saúde da família, compostas, cada 

uma delas, por um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e ACS 

em número de 12 para cada equipe, que atendem a comunidade totalizando uma 

população de 3262 habitantes. 

Um problema, de suma importância, identificado pela equipe, é a baixa 

adesão às consultas. Em algumas ocasiões por falta de responsabilidade da 

mulher e em outras, por carências econômicas e pela distância entre as 

comunidades e a UBS. A não realização, no próprio município, de exames 

complementares importantes para a avaliação de risco e/ou sua realização muito 

demorada, interfere nas condutas a seguir e, por último, a demora na assistência à 

consulta puerperal. No puerpério, embora sejam dadas todas as orientações nas 

consultas de pré-natal, sobre a importância desta avaliação, esta consulta nos 

primeiros 42 dias após o parto nem sempre acontece. Muitas vezes a equipe se 

desloca até o domicilio para avaliar, em tempo, complicações deste período.  

Muitos aspectos podem ser modificados com nossa intervenção, que tem o 

intuito de qualificar a atenção às gestantes de nossa área de abrangência. A 

equipe de saúde precisa dar uma atenção mais profunda à mulher nesta etapa e 

propor discussões com a gestão para melhorar a qualidade da atenção a este 

grupo. Acredito que pela concordância de todos os membros da equipe sobre a 

importância de trabalhar o foco, será possível desenvolver a intervenção com 

qualidade. 
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2. PROBLEMA: 
 
 

Dificuldade na qualidade da atenção ao pré-natal na UBS Antunez matos 

Galvão do Município Manaquiri. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA: 

 
Na área adstrita da UBS Antunez matos Galvão a equipe de saúde 

envolvida na intervenção conta com uma estrutura profissional completa para 

atender sete comunidades ribeirinhas, longe da cabeceira municipal, inteirando 

uma população de 3262 habitantes, com um total, atualmente, de 32 gestantes 

cadastradas. Encontramos 58% com pré-natal iniciado no primeiro trimestre, o que 

limita a execução de ações que podem garantir um bom desenvolvimento em 

etapas posteriores. Alem de ter comunidades muito distantes da UBS que 

impedem o seguimento continuo da gravidez. Todas estas situações nos 

motivaram a realizar uma intervenção que permita melhorar a qualidade de 

atenção neste grupo prioritário. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo Geral 
 
4.1.1 Qualificar a atenção pré-natal na UBS Antúnez Matos Galvão. Município 
Manaquiri. . 
  
4.2 Objetivos Específicos 
 
4.2.1 Reorganizar as atividades da equipe relacionadas com a atenção ao pré-
natal. 
 
4.2.2 Ampliar a cobertura do programa de pré-natal. 

4.2.3 Estabelecer patrões na consulta estabelecidos pelo ministério de saúde: 

exame de mama, exame ginecológico, exames laboratoriais, uso de suplementos 

vitamínicos, atenção odontológica, vacinação. 

4.2.4 Organizar o direcionamento da grávida nas consultas pré-natais para a 

consulta de puerpério. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
5.1 Gravidez 

Embaraço.  

 

Denomina-se embaraço ao período que transcorre entre a implantação no 

útero do óvulo fecundado e o momento do parto. 

Compreende todos os processos fisiológicos de crescimento e 

desenvolvimento do feto no interior do útero materno, assim como as significativas 

mudanças fisiológicas, metabólicos e inclusive morfológicos que se produzem na 

mulher encaminhados a proteger, nutrir e permitir o desenvolvimento do feto, 

como a interrupção dos ciclos menstruais, ou o aumento do tamanho das mamas 

para preparar a lactação. 

Na espécie humana as gestações revistam ser únicas, embora possam 

produzir-se embaraços múltiplos. A aplicação de técnicas de reprodução assistida 

está fazendo aumentar a incidência de embaraços múltiplos nos países 

desenvolvidos. O embaraço humano dura 40 semanas do primeiro dia da última 

menstruação ou 38 da fecundação (aproximadamente 9 (Meses). O primeiro 

trimestre é o momento de maior risco de aborto espontâneo; o início do terceiro 

trimestre se considera o ponto viabilidade do feto (aquele a partir do qual pode 

sobreviver extra-úteros sem suporte médico). 

 

Fases do embaraço 

 

Detecção do embaraço 

O primeiro sintoma pelo que uma mulher está acostumada suspeitar que 

esteja grávida é a ausência da menstruação. A confirmação se obtém através da 

realização de análise de sangue e de urina. Nos análise se detecta a presença de 

um determinado hormônio produzido pela placenta, a HCG (Hormônio 

Gonadotrópico Coriônica). Estes testes. não devem realizar-se antes dos 10 dias 

seguintes à fecundação, pois o resultado sempre será negativo. Se o teste 
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realizado em casa é positivo convém ir ao médico que confirmará o resultado 

mediante uma análise de sangue. Desde a primeira consulta o ginecologista 

indicará uma data provável de parto a partir da data do primeiro dia a última 

menstruação e os dados sobre o tamanho do feto obtido a partir da ecografia. 

 

Primeiro trimestre 

Estende-se até a semana 12. Este é o mais problemático, no que muitas 

mulheres sofrem mais moléstias e aquele em que se correm mais riscos de 

aborto. As mudanças físicas nas mulheres durante estes três meses iniciais não 

são os mais visíveis, embora se produzisse um aumento do peito e ao final dos 

mesmos o abdômen já aparece mais ou menos volumoso. Durante este tempo as 

futuras mães experimentam moléstias como náuseas, enjôos, problemas 

estomacais, maior freqüência na micção, e presença de sonho de forma muito 

habitual. 

É muito freqüente que devido à alteração hormonal o caráter se volte muito 

mais sensível e surjam apetências concretas, que popularmente recebem o nome 

de desejos. Em muitos casos as mulheres geram ascos a certos aromas ou 

sabores. Muitos destas mudanças e moléstias desaparecerão ao final deste 

trimestre. O feto em estes três meses aumenta seu tamanho de forma 

considerável e começam a ser observáveis algumas partem de seu corpo, além da 

cabeça, como as extremidades. Seu coração pulsa e o resto de seus aparelhos já 

está formando-se. 

 

Alimentação da grávida 

A mulher grávida tem que adquirir uma série de hábitos saudáveis em sua 

alimentação durante o embaraço. Se antes te saltava comidas, picava em excesso 

entre horas, abusava da comida rápida, tomava poucos lácteos ou as frutas nunca 

estavam presentes em sua dieta, eliminam tudo estes costumes e adota estes 

singelos, mas valiosos conselhos durante a gestação: deve tomar suplementos 

vitamínicos, manter uma dieta sã e equilibrada, Evitar as graxas e beber muitos 

líquidos. 
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Segundo trimestre 

Estende-se da semana 13 a 26. Durante estes meses as mulheres trocam 

notavelmente seu aspecto aumentando grandemente de peso. Os enjôos e 

náuseas desaparecem, mas revista incrementar-se mais a micção e as moléstias 

estomacais como a acidez gástrica. 

A partir do quarto mês é possível detectar o sexo do bebê que já tem 

aparência humana. A percentagem de acerto é superior no caso dos varões. O 

feto se cobre neste tempo de uma espécie de penugem que recebe o nome de 

lanugo. Seu desenvolvimento é vertiginoso, já tem claramente formadas todas as 

partes de seu corpo e começa a realizar movimentos. Seu sistema imunitário 

começa a desenvolver-se. Alimenta-se através da placenta. No sexto mês pode 

medir já ao redor de 25 centímetros e ter unhas, cabelo e poder a abrir os olhos. 

Acredita-se que durante este trimestre o feto começa a adquirir a capacidade de 

escutar os ruídos que se produzem no interior de sua mãe e posteriormente os 

provenientes do exterior. 

 

Terceiro trimestre do embaraço 

Estende-se da semana 27 até o final. Durante o terceiro trimestre a mulher 

alcança seu peso máximo, apresenta freqüentemente inchaço de pernas, dor de 

costas e o conseqüente cansaço. A pressão do bebê se faz mais intensa sobre o 

resto de órgãos pelo que as moléstias estomacais aumentam, assim como a 

freqüência da micção. Experimenta-se também a sensação de falta de ar. 

Começam a senti-las contrações do Braxton Hicks. Não são dolorosas, pois 

solo se manifesta com tensão e endurecimento do abdômen. São movimentos do 

útero preparatórios para o parto. O feto segue crescendo, a graxa se desenvolve 

debaixo de sua pele. Os pulmões vão terminando de formar e pouco a pouco 

aumenta sua capacidade para respirar. 

Durante este tempo passará do quilograma aos três ou mais de três 

quilogramas que pesará ao nascer. Seu lanugo cairá e penetrará em posição 

investida disposto a vir ao mundo. 
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Ciclo do embaraço 

 

Primeiro mês: Os primeiros pulsados 

Uma vez instalado no útero materno o embrião começa seu 

desenvolvimento. 

Embora em um começo seja só um grupo de células, durante a segunda 

semana de gestação aparece uma marca escura na parte posterior do embrião, 

marcando a posição da medula espinhal. A partir da segunda, qualquer teste nos 

informará da presença do bebê. Na terceira semana começam a formar-se todos 

os órgãos como os pulmões, e por volta do final desta semana o coração começa 

a pulsar. 

Aparece o Hormônio Gonadotropina Coriônica Humana-que também se 

conhece como Hormônio do embaraço- e os níveis de progesterona aumentam. O 

bebê já tem cabeça e tronco, o tubo neuronal ao longo do espinho, está fechado e 

formará o cérebro. Esboçam-se umas pequenas gemas que serão os braços e 

pernas. Assim também as células que conformarão o fígado começam a produzir 

o sangue do embrião. 

Entrando na quarta semana de gestação já tem 4 milímetros de 

comprimento e pesa 1 grama. Ainda quando a mãe não suspeite a respeito de seu 

novo estado, seu corpo começa a trocar. O útero inicia sua expansão, cessa o 

ciclo ovulatorio e os ovários geram maior quantidade de progesterona. 

É freqüente nas mulheres o aumento de volume dos peitos e o 

obscurecimento da auréola, acompanhada de uma maior sensibilidade em os 

mamilos. Do mesmo modo, as mudanças no útero aumentam a necessidade de 

urinar, junto a uma sensação de nauseia, fadiga e sonho revistam ser habitual nos 

primeiros meses do embaraço, acompanhada de uma sensação de vazio de 

estomago e acidez, também sintomas muito freqüentes. 

 

Segundo mês: Seu tamanho se triplica 

Esta etapa se caracteriza por um desenvolvimento extremamente veloz, já 
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que o feto triplica seu tamanho. Os rasgos começam sutilmente a desenharem-se, 

os dedos dos pés e os manitôs, os tornozelos, as bonecas e as orelhas. 

O coração pulsa a 170 pulsações por minuto, umas duas vezes mais 

rápidas que o de um adulto. Sua cabeça ainda é muito grande em comparação 

com o corpo, e está inclinada para diante sobre o peito. O corpo começa a estirar-

se e dilatar-se. Todos os sistemas e os órgãos principais formam sua estrutura 

básica. O embrião pode responder ao tato, embora ainda a mãe não possa 

perceber seus movimentos. Por volta de fins deste mês mede entre 2,2 e 3,3 

centímetros e pesa aproximadamente 4 gramas. O cérebro cresce, começa-se a 

formar braços e pernas, tem olhos, mas ainda não pálpebras. A boca o intestino e 

estômago se desenvolvem rapidamente, mas ainda não estão em funcionamento. 

 Na mãe se nota uma dilatação da cintura. É provável que continuem as 

náuseas, enjôos, fadiga e cansaço. Aparece o aspecto resplandecente porque 

nosso volume de sangue cresce 20 por cento (nosso cabelo está forte e brilhante). 

Na oitava semana poderemos escutar os batimentos do coração de nosso bebê. 

 

Terceiro mês: Sua presença é evidente 

Ao começar o terceiro mês o embrião passa a chamar-se feto. Começam a 

formá-los pálpebras, as sobrancelhas, o fígado, delineia-se a boca e inclusive as 

unhas crescem em seus pequenos dedos. Também começa a desenvolvê-la 

maioria das articulações, aparecem às primeiras cartilagens e costelas. O sangue 

circula entre o feto e o útero e começa a funcionar a placenta. 

Seu coração funciona de maneira completamente autônoma. Realiza seus 

primeiros reflexos de sucção, às vezes pode ter soluço e freqüentemente traga 

líquida amniótica. Aparecem os rins do pequeno e começa a evacuar urina no 

líquido amniótico. Assim também, a glândula tireóidea está formada e secreta de 

hormônios. Seus órgãos genitais começam a crescer e ao finalizar este primeiro 

trimestre é possível em alguns casos identificar seu sexo. Mede aproximadamente 

13 centímetros e peso ao redor de 14 a 20 gramas. Ao final deste mês, o bebê 

está completamente formado e a pele se recobri de um fino pêlo chamado lanugo, 

que a protege. A mãe pode subir um ou dois quilogramas de peso e o útero 
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crescerá até ultrapassar o limite da pélvis. Os enjôos podem seguir, mas se 

sentíamos náuseas, já começam a diminuir. Os enjôos podem seguir, mas se 

sentíamos náuseas, já começam a diminuir. Nossa pressão arterial diminui e isso 

pode nos provocar ainda mais cansaço. 

  

Quarto mês: Ouça a voz da mãe 

No quarto mês o feto aumentou que peso grandemente. A placenta está 

completamente formada. O rosto do bebê já pode observar-se em detalhe: sua 

boca, olhos, nariz e orelhas estão completamente formados. Sua pele é muito fina, 

transparente. Seu aparelho digestivo começa a funcionar e os dedos de mãos e 

pés aparecem completamente formados. Aparecem as unhas e inclusive é 

possível identificar seus rastros digitais. Também é possível na maioria dos casos 

conhecerem o sexo do bebê, embora seja necessário que esteja em uma postura 

adequada. O cabelo começa a crescer e a glândula tireóide, que se começou a 

formar no segundo mês de embaraço, começa a funcionar e a produzir o hormônio 

tireóideo, que assegura nestes momentos o crescimento do bebê. Pode fazer suas 

primeiras expressões como franzir a frente, fazer caretas. As retinas são sensíveis 

à luz que transpassa o abdômen de sua mãe. 

Os ossos pequenos do ouvido médio vibram e alguns primeiros sons são 

audíveis por volta do final da semana 16 de gestação. Os pulmões continuam seu 

desenvolvimento e o feto respira líquido amniótico, recebendo o oxigênio através 

da placenta. O desenvolvimento celular de seu cérebro é impressionante, cada 

minuto produz perto de 100.000 neurônios. Ao concluir este mês alcançará perto 

de 20 centímetros de comprimento e pesará 100 gramas. Na maior parte das 

grávidas desaparecem as náuseas e os vômitos. Persiste a constipação, a 

tendência à acidez de estomago e flatulência. Podem aparecer veias varicosas e 

hemorróidas, assim como inchaço dos tornozelos. 

 

Quinto mês: O sexo se define 

O feto já mede perto de 28 centímetros e peso aproximadamente 300 

gramas. O cérebro e a medula espinhal completam nesta etapa de gestação seu 
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desenvolvimento. Dependendo do sexo do feto se gera o útero ou a próstata. A 

partir da semana 20, formam-se as cordas vocais e a pele se cobre de uma 

substância branca e espessa chamada vérnix caseosa, que lhe serve de amparo 

dentro de seu ambiente líquido. A maioria dos dentes já tem lugar nas mandíbulas 

e já está dotado de uns diminutos, mas muito completos tímpanos que lhe 

permitem ouvir o batimento do coração de seu coração e o ruído de seu próprio 

corpo ao golpear-se contra a parede uterina. Deixa, portanto, de viver em silêncio. 

Também pode escutar os sons externos ao útero e responder com movimentos a 

ritmos e melodias, e a mãe pode sentir como se move já que se tornou muito 

ativo. Durante este mês as células nervosas completaram sua dotação ao cérebro. 

O novo ser nunca terá tantos neurônios como agora. Seu coração apresenta uma 

freqüência de 140 a 150 pulsados por minuto em média. Na mãe o ventre se 

arredonda, persiste a constipação, inchaço de pés e tornozelos. 

 

Sexto mês: Abre seus olhos e dorme 

Neste mês se calcula que pode produzir uns cinqüenta movimentos por 

hora. Seus pezinhos se podem sentir na parte superior do ventre, na inferior e nos 

laterais. Sua pele já não é transparente, mas sim muito magra e avermelhada 

porque a quantidade de graxa é ainda insuficiente. Mede 35 centímetros e peso ao 

redor de 800 gramas. Seus rasgos faciais já estão definidos e durante a semana 

22 abre seus olhos e tem ciclos de sonho e vigília. É nesta etapa quando as 

células cerebrais, que controlam o pensamento consciente, têm uma importante 

maturação. Já começa a defini-la forma final que terá a coluna vertebral, com seus 

33 anéis, 150 articulações e 1.000 ligamentos. Desenvolvem-se seu sentido de 

gosto e olfato e suas pálpebras se separam, lhe permitindo abrir os olhos. Todos 

seus órgãos estão muito desenvolvidos, embora o cérebro e os pulmões ainda 

não completamente. Para pôr a ponto todos os ossos, músculos e possibilidades 

de movimento, o bebê prática diariamente uma larga e elaborada tabela de 

exercícios que, além de murros e patadas, também inclui movimentos 

respiratórios. Durante esta etapa a mãe manifesta dor de costas, que pode 

melhorar com exercícios adequados. 
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Sétimo mês: Preparando seus órgãos 

Já mede 39 centímetros e peso 1,5 quilogramas aproximadamente. Pode-

se dizer que o feto está completo, mas ainda é importante aperfeiçoar algumas 

funcione e órgãos. Os pulmões, por exemplo. O bebê poderia respirar se 

nascesse neste momento, mas seus órgãos estão imaturos a pesar que o sistema 

nervoso controla a função respiratória. As pálpebras estão totalmente formadas e 

pode abri-los e fechá-los, pode que se chupe o dedo, tenha soluço ou chore. Sua 

pele já não está enrugada porque baixo ela, que ainda apresenta uma cor 

avermelhada, se formou uma considerável capa de graxa. Por outra parte, o 

volume do líquido amniótico começou a diminuir, já que o feto cada vez ocupa 

mais espaço no útero, o que lhe impede de mover-se tanto como faz uns meses. A 

mãe geralmente manifesta dificuldades para encontrar uma postura cômoda ao 

dormir, sente dor na parte inferior do abdômen; Seus peitos começam a secretar 

uma substância aquosa chamada colostro, que pode sair em pequenas 

quantidades e que será logo do nascimento o primeiro alimento do recém-nascido. 

 

Oitavo mês: Na etapa final 

O bebê está completamente desenvolvido. Cada dia aumenta de peso, 

podendo chegar a subir 200 e 250 gramas em uma semana. A graxa continua 

acumulando-se, o que produz que a pele do feto passe de vermelha a rosada. 

Mede perto de 44 centímetros e peso 2150 gramas. O cabelo em a cabeça segue 

crescendo e ao final de seus dedos, ali onde terminam os rastros digitais, já se 

formaram umas diminutas unhas. 

À exceção de seus pulmões, que estão preparando-se para nascer, todos 

seus órgãos vitais estão formados. É sensível à luz e pode contrair e dilatar a íris. 

Também abre ou fecha os olhos em função de se está dormido ou não. Se for um 

menino, seus testículos já descenderam a seu lugar definitivo no escroto e se for 

uma menina seus lábios menores são já muito proeminentes. 

Quanto a seu sistema imunológico, neste mês começa a transmissão de 

anticorpos via placenta. Está desenvolvendo defesas para lutar contra certas 
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infecções. Nesta etapa o feto traga boa quantidade de líquido amniótico, o que lhe 

faz urinar até o meio litro ao dia. É provável que o feto volteie cabeça abaixo e 

encaixe seu crânio na pélvis da mãe, preparando sua posição para o parto. Se isto 

não acontece não há razões para preocupar-se, já que alguns o fazem no último 

momento. Durante este mês se produzem as chamadas contrações do Braxton e 

Hicks, espécie de prática que realiza o útero antes do parto. Estas são leves, não 

duram mais de trinta segundos e pode que a mãe nem sequer as perceba. 

 

Último mês: A hora de nascer 

Já se encontra totalmente formado e alcançou a maturidade que o permitirá 

viver no mundo exterior. Nesta etapa se acomodará na parte baixa do abdômen, 

em preparação para o nascimento, e embora possa parecer menos ativo, é capaz 

de realizar mais de 200 movimentos diários. Está ganhando peso a um ritmo de 30 

gramas diários. Pesa ao redor de 3,5 quilogramas e mede entre 48 e 52 

centímetros. O perímetro de sua cabeça é quase a longitude de seu abdômen. A 

esta altura da gestação, o lanugo -pêlo que cobre seu corpo- está desaparecendo 

e o unto sebáceo - fina capa graxa em sua pele- servir-lhe-á para permitir o 

deslizamento do bebê no canal do parto. Seu crânio não se ossificou de tudo e 

apresenta fontanelas e suturas que terminarão por fecharem-se meses depois do 

nascimento. Seu sistema imunológico ainda não está completo e recebe da mãe 

os anticorpos através da placenta. Seus intestinos começaram a produzir uma 

substância chamada mecônio, sua primeira feca, a mesma que se eliminará 

depois do nascimento. Durante o último trimestre a mãe pode sofrer dores de 

costas, acidez estomacal, inflamação nos tornozelos, ou falta de ar. Todos estes 

males passarão, uma vez que comece o trabalho de parto e finalmente seu filho 

nasça. 

 

Precauções 

As grávidas devem ter uma série de cuidados especiais recomendados 

pelos especialistas. A maioria de precauções que recomendam os médicos tem 

como fim evitar prejuízo algum sobre a saúde do bebê; 
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Algumas das recomendações médicas mais habituais som as seguintes: 

• Evitar o consumo de tabaco, álcool e qualquer outra substância nociva para a 

saúde; 

 • Manter uma dieta equilibrada que contenha os contribua com nutritivos 

necessários; 

 • Evitar realizar grandes esforços físicos; 

 • Manter uma atividade física regular, sem praticar esportes bruscos e sempre 

dependendo das circunstâncias de cada embaraço; 

 • Não consumir nenhum medicamento que não seja recomendado por um médico 

que conheça o estado de gestação; 

 • Informar aos médicos do embaraço antes de submeter-se a alguma prova 

médica como as radiológicas; 

 • Visitar especialista com a freqüência que este recomende; 

 • Evitar ou acautelar enfermidades denominadas TORCHS que desenvolvem 

problemas de sob peso, CIUR e demais complicações. 

 

Observações 

Um dos avanços tecnológicos dentro deste campo são as ecografias em 

quatro dimensões que permitem observar ao feto com claridade e ser 

testemunhas de seus movimentos, gestos e soluços. Além de apreciar-se com 

claridade uma melhor vista da face do feto o qual à parte de diagnosticar defeitos 

do desenvolvimento embrionário como o Lábio Leporino, proporciona aos futuros 

pais uma vista panorâmica do aspecto que terá o recém nascido. 

 

Signos presuntivos do embaraço 

Talvez o primeiro signo presuntivo do embaraço seja a amenorréia ou 

ausência do período menstrual. Devido a que pode ocorrer amenorréia por causas 

distintas a um embaraço, não sempre é tomada em conta, especialmente se a 

mulher não tem ciclos regulares. Entretanto, podem apresentar-se vários signos 

mais que, junto à amenorréia sugerem um embaraço, como são: a 

hipersensibilidade nos mamilos, enjôos, vômitos matutinos, sonolência, alteração 
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na percepção de aromas, e desejos intensos de certos tipos de mantimentos 

(desejos). Isto o pode notar a partir do segundo ao terceiro mês da concepção. 

 

Fadiga 

Outro signo de suspeita do embaraço é o cansaço, caracterizada por 

astenia, debilidade e sonolência. Embora algumas mulheres sentem renovada 

energia, as maiorias confessariam sentir intensa fadiga. Algumas afirmam ficar 

dormidas a qualquer hora do dia, às vezes ao pouco de ter saído da cama, e 

outras asseguram sentir tal sonolência na sobremesa. Outras sentem cansaço 

pronunciado ao chegar à noite. Dita fadiga é freqüentemente incontrolável e exige 

o sonho. Nunca se há encontrado uma explicação a este estranho desejo de 

dormir.  

É um sintoma freqüente nos primeiros meses do embaraço e se acredita 

que é um efeito da elevada produção de progesterona. Este hormônio é um 

sedativo para os seres humanos, com fortes efeitos tranqüilizadores e hipnóticos. 

Nas etapas posteriores se apresenta outro tipo de fadiga devida simplesmente a 

cansaço corporal, mas estranha vez ocorre no primeiro trimestre do embaraço. 

 

Interrupção da menstruação 

Ao cabo de duas semanas de ocorrida a fecundação se notará a ausência 

de menstruação. O afastamento da menstruação em uma mulher sã em idade 

reprodutiva e sexualmente ativa, que até então há tido um ciclo menstrual regular, 

é um signo muito sugestivo do embaraço. É um signo suspeito do embaraço 

denominado amenorréia e não é exclusivo da gestação. Além disso, do embaraço 

são causas da amenorréia uma enfermidade física, algumas de certas gravidades 

tumor do ovário, transtornos da glândula tireóide e muitos outros - um choque 

muito forte, anorexia, o efeito de uma viagem em avião, uma operação, estresse 

ou a ansiedade podem atrasar a menstruação. Em ocasiões, depois da 

concepção, observam-se um ou dois episódios de hemorragia uterina que 

simulam a menstruação e se confundem com ela. É denominado signo do Long-

Evans e é mais freqüente em multíparas que em primigestas. 
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Gostos e desejos 

A mudança no gosto e a preferência por certos mantimentos podem ser um 

dos primeiros signos. É comum o rechaço a certos mantimentos, bebidas e 

aromas como a fumaça dos cigarros. Freqüentemente se descreve um sabor 

metálico na boca que faz variar o gosto pelos mantimentos. Acredita-se que os 

desejos se devem ao aumento dos níveis hormonais; às vezes se experimentam 

na segunda metade do ciclo menstrual pelo mesmo motivo. Não satisfaça desejos 

com mantimentos de alto conteúdo calórico, cujo poder nutritivo seja baixo. 

 

Desejos freqüentes de urinar 

À medida que se estende o útero, oprime a bexiga. Portanto, esta trata de 

expulsar pequenas quantidades de urina, e muitas mulheres sentem desejos 

freqüentes de urinar desde há primeira semana depois da concepção; 

possivelmente precise ir ao quarto de banho cada hora. Isto também se deve ao 

efeito da progesterona, já que é um potente relaxante de músculo liso, (que é o 

músculo do qual está formado a bexiga, o útero e outros órgãos) o qual serve para 

manter ao útero em repouso até o momento do parto. Salvo que sinta ardor ou dor 

ao urinar, não é necessário que consulte ao médico. Por volta das 12 semanas, o 

tamanho do útero aumentará, de modo que subirá e sairá da cavidade pelviana. 

Isto reduzirá a pressão sobre a bexiga e a freqüência da micção por o que a 

bexiga se vai para um lado. 

 

Mudanças nas mamas 

Ocorrem congestão e turgidez nos seios devido ao fator hormonal e a 

aparição do colostro. Pode aparecer em etapas precoces da gestação pelo 

aumento da prolactina, entre outros hormônios. As aréolas se voltam mais 

sensíveis e hiperpigmentadas. 
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Manifestações cutâneas 

Existe uma hiperpigmentación de certas áreas da pele durante o embaraço. 

Aparecem também em algumas grávidas estrias abdominais e no nível das 

mamas. Em outras pacientes se nota a aparição de cloasmas no nível da pele da 

cara. Estas hiperpigmentaciones podem apresentar-se com uso de 

anticoncepcionais orais e em enfermidades do colágeno, enquanto que as estrias 

são também um signo na síndrome do Cushing. 

 

Mucosa vaginal 

 Como conseqüência do aumento na vascularización da vagina e o pescoço 

do útero durante o embaraço pelo efeito vascularizaram da progesterona, nota-se 

que a mucosa destas estruturas se volta de uma cor violeta. A esta mudança 

azulada da mucosa vaginal e do pescoço do útero o conhece como o signo do 

Chadwick - Jacquemier. 

 

Signos de certeza de um embaraço 

Os signos positivos de certeza de um embaraço consistem em poder 

demonstrar sem engano a presença de estruturas embrionárias mediante ultra-

som e outras imagens radiológicas. 

 

Atividade cardíaca fetal 

A identificação de pulsações cardíacas fetais separadas e distintas das da 

mãe assegura o diagnóstico do embaraço. Pode-se auscultar a atividade cardíaca 

fetal com um estetoscópio ou um fetoscopio especial ou com uma ecografia 

Doppler. O batimento do coração cardíaco fetal é rápido - entre 120 e 160 

pulsados por minuto e pode ser identificado com exatidão a partir da semana 19 e 

20, exceto em mulheres obesas em as que se dificulta escutar o foco fetal. 
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Rastreio ecográfico 

Em qualquer momento do embaraço, em especial em presença de um feto 

amadurecido na segunda metade do embaraço, é possível demonstrar por 

ecografia trans - abdominal bidimensional ou tridimensional tanto suas partes 

anatômicas como o saco vitelino. 

 

Alimentação no embaraço 

Durante a gestação tudo o que entra pela boca tem importância, o que 

consome a mãe a alimenta a ela e a seu bebê e devemos encontrar o equilíbrio 

entre quanto comer e o que comer. Muitas mulheres se alimentam mal, vão às 

calorias pouco nutritivas dos mantimentos fáceis de comer que atenuam seus 

ardores ou angústias matutinas. Nos primeiros meses, vão a um bico irrefreável 

por combater a fome canina que se acordada e muitas vezes perdem a conta das 

calorias ingeridas. Outras, pelo contrário, obcecam-se por não ganhar muito peso 

durante seu embaraço, desta maneira poderão ter uma figura estupenda ao pouco 

de dar a luz, a imagem das modelos atuais; para isso, diminuem os mantimentos e 

atiram de suas próprias reservas e, com isso, podem pôr em risco o 

desenvolvimento do seu bebê. 

É extremamente importante cuidar a alimentação quando se esta grávida, já 

que é decisivo para o bom desenvolvimento do feto que a mamãe vírgula bem em 

qualidade e em quantidade. Uma má alimentação pode causar ao sobrepeso ou a 

falta de acumulação de graxas tão importantes no embaraço e a lactação, e para o 

crescimento do bebê. Não se deve ter medo a engordar, nossa matrona ou 

ginecologista nos dirá qual é o ritmo de aumento de peso em cada caso em 

particular. De meia, uma mulher te gere deve engordar durante toda sua gestação 

de 10 a 15 kg dependendo de sua constituição e do peso de partida antes do 

embaraço (em nenhum caso, é recomendável menos de 9 quilogramas). 

Partir de um peso ideal antes de ficar grávida é ideal, assim só têm que 

incrementar algo mais a ingestão de calorias durante o segundo e terceiro 

trimestre. Se engordar algo mais poderá reduzi-lo durante a lactação, seguindo 

uma dieta desce em carboidratos. 
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A alimentação tem que ser variada e nutritiva, consumindo grupos básicos 

como os lácteos, carnes, pescados, ovos, cereais (preferentemente integrais), 

legumes e frutos secos, assim como frutas e hortaliças (para garantir as 

contribuições de ferro, cálcio, ácido fólico). Evitar as farinhas e açúcares refinados, 

fritos e mantimentos pré - cozidos. Seguir uma dieta ideal no embaraço é o aliado 

perfeito para ter um filho são e para recuperar a figura depois de dar a luz, se bem 

podemos nos permitir algum desejo que outro não se está grávida todos os dias! 

 

Inchaço 

As causas comuns do inchaço na grávida são: 

•Pela retenção de líquidos. A mulher grávida retém mais líquidos, o qual se 

mescla ao sangue, deixando-a mais diluída. 

•Pelo aumento do sangue circulante, devido à água. O sangue sai do 

coração, segue para as pernas e os pés e, ao momento de voltar para a parte 

superior do corpo, encontra-se com mais resistência, o que causa mais pressão, e 

faz com que a água do sangue flua pelas paredes das veias. 

•Pela compressão de região pélvica. O desenvolvimento e crescimento do 

feto podem comprimir mais a região pélvica. 

•Por um embaraço múltiplo. O útero tem mais peso o que significa um 

comprometimento da circulação. 

•Pelas elevadas temperaturas. 

•Por um grande aumento do peso da mulher. 

 

Ácido fólico em comprimidos e mantimentos 

Alguns estudos demonstram que as mulheres que consomem a quantidade 

recomendada de ácido fólico (determinada pelo médico), antes de estar grávida e, 

durante os primeiros meses do embaraço, podem reduzir o risco de dar a luz a um 

bebê prematuro, com baixo peso ao nascer, ou com defeitos de nascimento no 

cérebro (anencefalia, quando o bebê nasce sem cérebro ou com apenas parte do 

mesmo, e não pode viver), na coluna vertebral (espinho bífido, quando a coluna 

vertebral do bebê não se forma corretamente), e no lábio e palato (lábio leporino). 
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Tomar ácido fólico antes do embaraço é importante para a prevenção 

destes defeitos, que se desenvolvem muito em breve: só às três ou quatro 

semanas depois da concepção.Reduz o risco de espinho bífido. 

Tomar ácido fólico é uma medida de prevenção singela e de uma eficácia 

espetacular; tanto que acautela em 78 por cento o espinho bífida no feto, uma 

patologia que afeta ao fechamento do tubo neural e que chega a ser muito lhe 

incapacitem. O déficit de ácido fólico e a genética são os dois fatores de risco 

principal que incidem no espinho bífido, uma má formação congênita motivada por 

um defeito na formação do tubo neural que produz uma falta de fechamento dos 

arcos vertebral posteriores, deixando ao descoberto a medula espinhal e as 

meninges. Esta circunstância pode produzir-se já nas primeiras semanas de 

gestação, antes que o teste de embaraço de positivo, o feto pode apresentar esta 

má formação, assegura o especialista. 

  Para evitar esses problemas, se estiver grávida ou quer está-lo, toma ácido 

fólico. Antes do embaraço, deve tomar 0,4 mg de ácido fólico ao dia, e se já está 

grávida, 6 mg de ácido fólico / día. 

A ingestão de ácido fólico não só beneficia ao bebê, mas também a homens 

e mulheres, de todas as idades. O ácido fólico cumpre um papel importante na 

produção dos glóbulos vermelhos e, por essa razão, beneficia também às pessoas 

que têm algum tipo de anemia. Está demonstrado que pode reduzir o risco de 

doenças cardíacas, derrames cerebrais e de alguns tipos de câncer. 

Mantimentos ricos em ácido fólico 

Esta vitamina se encontra principalmente em vegetais de folha verde, frutas 

cítricas, vísceras e verduras. Os mantimentos que contêm mais ácido fólico são 

laranja, plátano, brócolis, espinafre, ervilha, aspargo, favas, amendoins, lentilhas e 

fígado de frango. 

Outros mantimentos como a farinha, o arroz, a massa, o pão e os cereais 

podem conter ácido fólico acrescentado em sua fabricação. Mira-se a etiqueta das 

vasilhas, poderá saber a quantidade de ácido fólico que contêm. 
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Prevenção de estrias 

Não há nada que altere mais à auto-estima da mulher grávida quando ela 

nota que lhe saíram estrias na pele. A gestação segue seu ritmo normal, ela 

desfruta de seu embaraço, mas de repente a aparição de estrias em sua barriga 

ou em outra parte de seu corpo, pode lhe gerar um fagote emocional, que lhe fará 

sentir-se insegura e abatida. 

As mudanças hormonais, vasculares e imunológicos que surgem na mulher 

durante o embaraço, acabam provocando algumas mudanças muito visíveis em 

sua pele. A pele da grávida é mais suscetível a algumas alterações, e por isso é 

necessário que ela adote algumas medidas de prevenção a problemas como as 

manchas, a secura, as irritações, celulite, e estrias. Nove de cada 10 mulheres 

apresentam estria no embaraço. 

As estrias são linhas, bandas ou franjas que aparecem na pele, de forma 

irregular, parecidas com as cicatrizes, e que revistam sair entre o sexto e o sétimo 

mês do embaraço, na barriga, peitos, glúteos, coxas ou braços. 

As estrias são produzidas pela ruptura de fibras de colágeno e elásticas da 

malha da pele, devido ao estiramento excessivo da pele durante o embaraço e a 

lactação, ou quando se experimenta um aumento de peso. A predisposição 

genética para ter bebês de alto peso e o aumento da atividade da glândula supra-

renas são também outros fatores que levam a mulher apresentar estrias, que 

podem ser de cor branca, rosada ou nacarada. 

Felizmente, as estrias são um problema apenas estético, que não afeiçoada 

nem à saúde da mãe nem a de seu bebê. 

Melhor que tratar as estrias é as acautelar. Para isso, se estiver grávida 

procure manter um peso apropriado durante toda a gestação com uma sã e 

adequada dieta, utilize natas hidratantes com vitaminas A e D, e não deixe de 

praticar algum exercício físico. No caso de que já tenha estrias, não te desespere. 

Embora as estrias sejam muito difíceis de eliminar por completo, pode-se 

dissimular e melhorar seu aspecto. Dentro dos tratamentos naturais para as 

estrias durante o embaraço, estão às aplicações e massagens com azeites de 

amêndoas, rosa mosqueta, lavanda, laranja e gerânio. 
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A vitamina E mesclada com uma nata anti-estria pode ajudar a regenerar a 

pele. Uma nata muito bem tolerada e que se pode utilizar durante o embaraço, já 

que não possui contra-indicações, é a nata de malmequer. A nata de malmequer 

se obtém a partir da planta Calendula Officinalis, que possui diferentes 

propriedades benéficas para a pele como regenerar as fibras epiteliais e 

desinflamar e cicatrizara pele machucada e gretada. 

Também se usam técnicas dermatológicas como o peeling, a 

microdermoabrasión, e o laser. Mas é recomendável que antes de escolher algum 

método para reduzir as estrias, que o comentem e consultem com o médico. 

 

5.2 Atenções pré-natais 

A atenção pré-natal é um conjunto de ações assistenciais que se 

concretizam em entrevistas ou visitas programadas com a equipe de saúde e a 

grávida a fim de controlar a evolução do embaraço e obter uma adequada 

preparação para o parto e a criação do recém-nascido, com a finalidade de 

diminuir os riscos deste processo fisiológico. 

O modelo de atenção pré-natal da OMS classifica as mulheres grávidas em 

dois grupos: 

• Aquelas elegíveis para receber a Atenção Pré-natal de rotina, chamado 

componente básico. Aquelas que precisam cuidados especiais determinados por 

suas condições particulares de saúde e/ou fatores de risco. 

A inserção das mulheres no Componente Básico se determina através de 

critérios preestabelecidos. Selecionada-las para este são quem não requer 

nenhuma outra avaliação ou cuidado especial em o momento da primeira visita 

independentemente da idade gestacional. As não elegíveis para o Componente 

Básico serão remetidas para a atenção especializada. Estas representarão 

aproximadamente o 25% de todas as mulheres que iniciam a atenção pré-natal. 

 

Com a atenção pré-natal se persegue: 

•A detecção de enfermidades maternas sub-clínica; 

•A prevenção, diagnóstico cedo e tratamento das complicações do embaraço; 
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•A vigilância do crescimento e a vitalidade fetal; 

•A diminuição das moléstias e sintomas menores associados ao embaraço; 

• A preparação psicofísica para o nascimento; 

•A administração de conteúdos educativos para a saúde, a família e o 

recentemente nascido; 

•A Informação às mulheres grávidas sobre os signos de alarme durante o 

embaraço e conduta a seguir. 

A Atenção pré-natal deve ser eficiente e cumprir com quatro requisitos: precoce, 

periódica, completa e de ampla cobertura. 

 

Atenção Primária 

• Captação da mulher grávida; 

• Atenção do embaraço normal; 

•Detecção do risco gestacional e derivação a Atenção Especializada, se proceder 

a Educação sanitária e maternal; 

•Assistência ao puerperio extra-hospitalares. 

 

Atenção Especializada 

• Valoração e seguimento do embaraço de risco; 

•Hospitalização do embaraço de risco; 

• Inter consultas antes situações de dúvida diagnóstica ou evolutiva; 

• Controles ecográficos; 

•Técnicas de diagnóstico pré-natal invasivas; 

•Controle do embaraço que supere as 40 semanas; 

•Assistência ao parto e puerperio imediato. 

A primeira consulta pré-natal deve realizá-lo mais precoce possível e 

preferivelmente de forma conjunta pelo médico/a e a obstetra do ESF. Existe 

evidência científica de que uma primeira visita antes das 12 semanas de gestação 

se acompanha de melhores resultados perinatales. 

Posteriormente, duas visitas no segundo trimestre e três no terceiro. Se a 

lhe gerarem não teve o parto às 40 semanas, será derivada ao hospital-
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maternidade. A duração aproximada das visitas será entre 30 a 40 minutos para a 

primeira e 20 minutos para as seguintes, garantindo que sejam realizadas todas 

as atividades propostas e se cumprimentem devidamente no prontuário da 

paciente e no cartão de gravidez. 

 

Agentes comunitários de saúde e demais membros de equipe de trabalho 

tem a tarefa de: 

• Identificar aos 100% das grávidas de a comunidade, lhes animar a ir à consulta 

pré-natal. Registrar e informar ao ESF; 

• Educar a grávida, família e comunidade sobre a importância do controle pré-

natal, orientação sobre o parto, puerperio, promoção da lactação materna, 

planejamento familiar e cuidados do recém-nascido, gerando clube de mães; 

• Identificar às grávidas com fatores de risco adolescente, maiores de 30 anos, 

desnutrição, obesidade, tabaquistas, pacientes com doença respiratória, nível 

socioeconômico baixo, etc. e as orientar para ir à consulta. Programar um plano 

de visitas junto com o ESF; 

• Dispor do registro das grávidas do território e das que vão à atenção pré-natal de 

seu USF, verificar a continuidade e realizar visitas domiciliárias às que não vão 

para conhecer as causas que motivam a falta de aderência aos controles e 

reafirmar a importância da APN; 

• Dispor o registro das grávidas em tratamento para sífilis, verificar o cumprimento, 

verificar que seus contatos sexuais tenham sido avaliados e/ou tratados, realizar 

visitas domiciliárias às que não vão para continuar a medicação e/ou aos 

controles. Registrar e informar ao ESF; 

• Dispor o registro das grávidas em tratamento para o VIH, verificar o 

cumprimento, realizar visitas domiciliárias às que não vão para continuar a 

medicação e/ou controles, registrar e informar ao ESF; 

• Dispor o registro das grávidas em tratamento para diabetes gestacional, verificar 

o cumprimento, realizar visitas domiciliárias às que não acodem para continuar a 

medicação e/ou controles registrar e informar ao ESF; 

• Dispor do registro das grávidas em tratamento para hipertensão arterial, verificar 
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o cumprimento, programar e realizar visitas domiciliárias às que não vão para 

continuar a medicação e/ou controles, registrar e informar ao ESF; 

• Verificar a suplementación com ferro, ácido fólico e cálcio de todas as grávidas, 

registrá-lo e informar ao ESF; 

• Dispor do registro das grávidas em tratamento para o TB, verificar o 

cumprimento, realizar visitas domiciliárias às que não vão para continuar a 

medicação e/ou controles, registrar e informar ao ESF; 

• Revisar seus antecedentes de vacinação (carteira / caderneta de saúde) 

garantindo esquema de vacinação; 

• Orientar a grávida para que se realize seu controle odontológico; 

• Acompanhar com especial ênfase a grávida adolescente nos aspectos físicos e 

emocionais, dada a vulnerabilidade desta etapa; 

• Identificar a grávida de risco, registrá-la e informar ao ESF; 

• Educar a grávida, família e comunidade da importância do controle pré-natal, 

orientação sobre o parto, puerperio, promoção da lactação materna, planejamento 

familiar e cuidados do recentemente nascido, gerando clube de mães; 

• Realizar o controle completo da grávida em cada consulta em busca de 

patologias ou fatores de risco, registrá-lo e informar ao ESF; 

• Dispor os registros das grávidas da comunidade. Identificar e procurar grávidas e 

puérperas que não acodem à consulta. Avaliar as de maior risco e iniciar com o 

ESF visita domiciliária para propiciar a consulta segundo nível de risco, urgência e 

necessidade; 

• Acompanhamento do pré-natal de baixo risco junto com o médico/a; 

• Controlar que o 100% das grávidas da comunidade se realizem os estudos de 

detecção do VIH e sífilis, prévia consejería. Animar a ir à consulta ao casal sexual 

da grávida; 

• Dispor do registro das grávidas com sífilis, VIH, HTA, diabetes gestacional, sob 

peso, etc., assim como da data de novo controle, e em caso de que não acudam 

programar com o ESF uma visita domiciliária; 

• Revisar seus antecedentes de vacinação (cartão / caderneta de saúde) e 

completar se é necessário esquema segundo normas , garantindo  o esquema. 
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• Orientar a grávida para que se realize seu controle odontológico; 

• Dispensar em cada visita pré-natal o fornecimento adequado de medicamentos 

até a próxima consulta; 

• Revisar carteira de vacinação e administrar as vacinas pertinentes segundo 

normas; 

• Informar sobre o lugar ao que acudir para o parto e/ou situações de urgência. 

• Construção de estratégias para a captação e seguimento de todas as grávidas 

do território; 

• Realizar atividades educativas individuais e coletivas durante o pré-natal sobre a 

gestação, parto, puerperio, planejamento familiar, promoção da lactação materna 

e cuidados do recém-nascido, incluindo ao casal da lhe gerem Médico/a; 

• Dispor do registro de todas as grávidas da comunidade. Verificar se vão à 

consulta, o cumprimento terapêutico e os fatores de risco. Planejar com o ESF as 

ações a seguir; 

• Classificação de risco gestacional segundo o formulário do componente básico 

• Educar a grávida, família e comunidade sobre a importância da atenção pré-natal 

e orientar sobre o embaraço, parto, puerperio, promoção da lactação materna, 

planejamento familiar e cuidados do recém-nascido; 

• Realizar as atividades correspondentes a cada visita do APN; 

• Revisar seus antecedentes de vacinação (cartão / caderneta de saúde) e 

completar se é necessário esquema segundo normas  garantindo esquema ; 

• Orientar a grávida para que se realize seu controle odontológico; 

• Identificar fatores de risco e signos de alarma para a derivação oportuna; 

• Derivar a atenção especializada os casos do HIV para valoração imunovirológica 

e início do seguimento especializado; 

• Identificar o risco de adquirir doenças de transmissão sexual;  

•Identificar as patologias que requerem tratamento como sífilis, HIV, HTA, 

infecções urinárias, diabetes gestacional, etc., e iniciar o tratamento. Avaliar 

necessidade de derivação em cada consulta, programar as próximas e informar ao 

ESF. 
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Busca ativa com o ESF das que não vão às consultas programadas. 

• Em caso de doença de transmissão sexual ou enfermidades de notificação 

obrigatória, completar os formulários correspondentes e notificar a Unidade 

Epidemiológica Regional; 

• Em caso de grávidas de alto risco, manter contato com o nível pertinente para o 

seguimento e/ou controle da consulta com o especialista, registrá-lo e informar ao 

ESF; 

• Entregar a grávida os medicamentos adequados segundo a patologia em cada 

visita; 

•Encher os separados de dados pessoais e antecedentes no prontuário;  

• Investigar a presença de antecedentes ou patologia prévia que pudesse ser 

causa de derivação; 

•Perguntar sobre hábitos alimentares; 

• Perguntar sobre sintomas de infecção urinária; 

•Avaliar risco social, maus entendimentos, baixo nível socioeconômico, 

analfabetismo, pouco apoio familiar. 

 

Exame Físico 

• Encher o Cartão de gravidez e prontuário medico; 

• Examinar se apresentar signos de anemia severs: palidez em pele, unhas, 

conjuntiva, mucosa oral e ponta da língua, falta de ar; 

• Registrar peso (em quilogramas) e altura (em centímetros) para avaliar o estado 

nutricional da mãe (IMC); 

• Medir a pressão sangüínea nos quatro membros; 

• Auscultar tórax e coração; 

• Não esquecer exame buco-dental; 

• Medir altura uterina (em centímetros) e gráfica na tabela correspondente do 

cartão; 

• Realizar o exame genital (utilizando um especulo), especialmente se existir 

alguma patologia ou transtorno e tira de mostra para exame do PAP se não o 

tivesse segundo normas; 
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• Realizar exame de mama. 

 

Apreciação diagnóstica 

Avaliar diagnósticos prováveis como: 

•Anemia; 

•Desnutrição, sobrepeso ou obesidade; 

•CIUR (Restrição do crescimento intra-uterino) por altura uterina a partir da 

semana 12; 

•Enfermidades endêmicas ou endemoepidémicas (de acordo a informação 

disponível para cada território social); 

•Hipertensão crônica ou induzida pelo embaraço; 

•Infecção de vias urinárias; 

•Cardiopatias; 

• Definir se for elegível para o componente básico do novo modelo de atenção do 

ministério de saúde ou se necessitar atenção especializada. 

 

Visitas sucessivas 

O objetivo das visitas pré-natais posteriores é confirmar a boa evolução do 

embaraço, oferecer apoio emocional e detectar qualquer complicação ou situação 

de risco que não se pôs de manifesto na primeira visita. A identificação do risco 

gestacional é um processo dinâmico e evolutivo que deve realizar-se em cada 

visita pré-natal. Para isso, é necessário realizar um número adequado de 

consultas pré-natais a o comprido do embaraço. As sucessivas visitas pré-natais 

podem ser realizadas de forma alternativa pelo médico/a do ESF ou por a 

enfermagem ou técnica de enfermagem bem de forma conjunta. 

 

Subjetivo 

 

Sempre voltar a investigar fatores de risco, avaliação social e signos de 

alarme como: 

• Perda de sangue por vagina (perda vermelha); 
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• Perda de líquido por vagina; 

• Cefaléia, visão imprecisa, perda de consciência ou convulsões; 

• Febre; 

• Dificuldade respiratória; 

• Dor abdominal; 

• Edemas; 

• Sintomas de infecção urinária. 

 

Resumo do conteúdo das visitas pré-natais. 

• ATIVIDADES VISI; 

• Historia Clínica Peri natal, avaliação de risco e cheio do Cartão Peri natal;  

• Investigar estilos de vida de risco;  

• Cálculo de amenorréia;  

• Avaliação do crescimento fetal;  

• Exploração geral; 

• Controle da Pressão;  

• Controle de peso; 

• Controle de talha; 

• EXPLORAÇÃO GINECOOBSTÉTRICA 

• Exploração genital externos; 

• Exame de mamas; 

• Inspeção com especulo; 

• Altura uterina; 

• Freqüência cardíaca fetal;  

• Percebe movimentos fetais;  

• Valoração posição, situação e apresentação fetal;  

• Detecção de batimento do coração fetal (Pinard ou doppler manual). 

 

Provas de Laboratório 

• Prova do embaraço;  

• Grupo sangüíneo e Rh; 
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• Sensibilización materna só se Rh negativo; 

• Hemograma;  

• Glicemia basal;  

• Detecção sífilis;  

• Detecção HIV; 

• Hepatites B-C; 

• Toxoplasmose;  

• Citomegalovirus. 

• Rubéola   

• Citologia cervical (de acordo as normas do ministério); 

• Administração de Férro, ácido fólico; 

• Ecografia; 

• Vacinação (de acordo a esquema); 

• Remissão a odontologia; 

• Educação sanitária; 

• Educação maternal. 
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6. METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de um estudo de intervenção com o objetivo de qualificar a 

atenção pré-natal na UBS Antunez Matos Galvão do Município Manaquiri. Para 

realizar a intervenção no programa de Atenção ao Pré-natal vai ser adotado o 

Caderno de Atenção Básica nº 32 “Atenções ao pré-natal de baixo risco”, do 

Ministério da Saúde (2012). 

Num primeiro momento vamos a reorganizar as atividades da equipe 

relacionadas com a atenção ao pré-natal, isto vai ser feito a traves da criação de 

uma escala para o atendimento organizado deste grupo, além de fazer um 

programa diferenciado de acolhimento das grávidas com um programa de 

atividades educativas nas áreas de acolhimento, o trabalho vai ser iniciado nas 

comunidades com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde que ficaram 

atentos a programação de atendimento das grávidas.   

As agendas dos profissionais (médico e enfermeira) que irão realizar a 

atenção pré-natal serão organizadas para acolher todas as grávidas que 

procurarem o serviço. Os prontuários delas vão ficar em pastas independentes, 

sendo devidamente identificados para que sejam de fácil acesso, serão 

implementadas fichas espelho na primeira folha do prontuário estabelecidas pelo 

ministério de saúde que facilitam o registro das grávidas. O acolhimento delas vai 

ser feito pelo médico ou enfermeira da equipe com prioridade no atendimento às 

gestantes ou mulheres com atraso menstrual. O atendimento deste grupo terá um 

dia em especifico da semana pela equipe, o médico na terça-feira e a enfermeira 

na quinta-feira, embora estas usuárias sejam priorizadas quando procurarem a 

UBS fora desta escala. Todos os dias haverá vagas na agenda médica para 

atendimento de urgências ou intercorrências com prioridade para este grupo.  

Vamos fazer uma ampliação da cobertura do programa de pré-natal. No 

inicio da investigação será preciso organizar capacitação aos ACS e equipe em 

geral, para melhorar o acolhimento e cadastramento de grávidas e puérperas de 

toda a área de abrangência, com especial atenção na busca daquelas que não 

estão realizando pré-natal em nenhum serviço. Será feita a divulgação nas 
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comunidades e nas salas de espera da UBS da importância da atenção pré-natal 

alem do inicio no primeiro trimestre que abarca até as 13.6 semanas; e será 

preciso estabelecer a responsabilidade da família (mãe, pai e família) no 

desenvolvimento feliz da gravidez, assim como à consulta periódica na gravidez e 

puerpério antes dos 42 dias após parto; o aleitamento materno e realização de 

exames complementares em tempo e vacinação, incluindo a importância do 

seguimento na UBS, divulgando a prioridade de atendimento às gestantes ou 

mulheres com atraso menstrual. Estas palestras também serão realizadas na sala 

de espera da UBS, semanalmente, não apenas dirigidas às grávidas e puérperas, 

pois será preciso envolver toda a população (pais, avós, irmãos), para que fiquem 

claros os temas relacionados com a gravidez e puerpério e o seguimento correto 

para garantir a saúde da mãe e sua criança e que todas as grávidas sejam 

cadastradas em tempo, assim como a identificação de faltosas e sua busca 

imediata. 

Serão estabelecidos patrões na consulta definidos pelo ministério de saúde: 

exame de mama na consulta de inicio de pré-natal, a realização de exame 

ginecológico em cada trimestre além dos patrões culturais desta população para o 

que será preciso fazer ações educativas que mostrem a importância da realização 

do mesmo, a realização de exames laboratoriais, uso de suplementos vitamínicos 

nas diferentes etapas da gravidez ,assim como garantir a atenção odontológica e 

realização da vacinação atualizada estabelecida para a grávida, isto será 

trabalhado em cada consulta 

Será organizado o direcionamento da grávida nas consultas pré-natais para 

a consulta de puerpério, o que será feito a traves de ações educativas nas 

consultas, salas de espera, atividades de Grupos de Grávidas. Serão oferecidas 

capacitações mensais aos ACS sobre a importância de realização de consulta de 

puerpério nos primeiros 42 dias após o parto para que influam nas grávidas de sua 

área de abrangência.  
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7. CRONOGRAMA: 

Procedimento Jun Jul 
 

Ago Set Out 
 

Nov 

Capacitação da equipe x      

Organização das atividades da 
equipe relacionadas com a atenção 
pré-natal 

x      

Realização de reunião de grupo de 
grávidas x X x x x x 

Estabelecimento de patrões na 

consulta 
x X x x x x 

Organizar o direcionamento da 

grávida nas consultas pré-natais 

para a consulta de puerpério. 

x X x x x x 

Encontro da equipe para avaliar 

experiências  
x X x x x x 

 

8. RECURSOS NECESSÁRIOS: 
 

• Sala para realização de capacitações, reuniões e grupos de grávidas; 
• Materiais educativos; 
• Equipo data show para atividades educativas; 
• Ficha espelho; 
• Esfigmomanometro; 
• Sonar Doppler; 
• Fita métrica; 
• Requisição para exames laboratoriais; 
• Canetas; 
• Pasta para arquivo do planejamento das atividades; 
• Profissional Médico, Enfermeiro, Téc. / Aux. Enfermagem, ACS; 
• Prontuários dos pacientes presentes na atividade. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 
• Garantir atendimento de qualidade no pré-natal; 

• Compartilhamento de vivências e conhecimentos; 

• Acordar compromissos para melhorar a situação de saúde da grávida; 

• Procurar motivação nas usuárias nos atendimentos; 

• Ampliar a responsabilidade de cada participante com relação ao seu próprio 

cuidado; 

• Incentivar a assistência a consulta de puerpério; 

• Estimular a equipe ao trabalho multidisciplinar. 
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