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INTRODUÇÃO: A gravidez é um processo biológico, que ocorre pela fecundação do 

óvulo com o espermatozoide dentro do útero. A  importância do pré-natal durante toda 

a gestação evita risco de vida para a mãe o bebê durante e após o parto. A pratica de 

exercícios durante a gravidez é fundamental, pois melhora  o condicionamento físico, 

auxilia no metabolismo, diminui edema, trabalha a respiração e condiciona o corpo para 

o trabalho de parto. OBJETIVOS: Esse projeto busca levar informações a comunidade 

sobre os cuidados com as mães e os bebês pré-parto, durante e pós-parto o período 

gestacional. METODOLOGIA: Trabalho de pesquisa-ação, desenvolvido na 

Universidade Federal do Piauí e a Universidade Aberta do SUS, grupo com 50 gestantes 

através do NASF do município de Porto Franco, Maranhão. Duração de três meses, no 

período de Março/2018 a Maio/2018. Com dois encontros semanais, abordando 

palestras com profissionais NASF temas  relacionados a saúde da gestantes e do bebê, 

além de a prática de atividades físicas e rodas de debates. RESULTADO: Aceitação do 

grupo dentro da comunidade e das famílias. Os relatos das gestantes baseados em 

melhor disposição física e dúvidas tiradas sobre a gestação e pós-parto. CONCLUSÃO: 

Projeto aprovado dentro do município pela secretaria de saúde em parceria com a 



secretaria de assistência de Porto Franco, MA. Foi implementado pela Secretaria de 

Assistência, abrindo espaço para participação das gestantes usuárias do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) do município, proporcionando qualidade de 

vida e bem estar para as gestantes, seus familiares e a comunidade. 

PALAVRAS CHAVES: Gestantes, Grupos, Fisioterapia, Saúde Publica 

 

INTRODUCTION: Pregnancy is a biological process, which occurs through the 

fertilization of the ovum with the spermatozoon inside the uterus. The importance of 

prenatal care throughout pregnancy avoids life-threatening risks for the mother during 

and after delivery. The practice of exercise during pregnancy is fundamental, as it 

improves physical conditioning, aids in metabolism, decreases edema, works the breath 

and conditions the body for labor. OBJECTIVES: This project seeks to inform the 

community about the care of mothers and preterm infants during and after the gestational 

period. METHODOLOGY: Action research, developed at the Federal University of Piauí 

and the Open University of SUS, a group with 50 pregnant women through the NASF in 

the city of Porto Franco, Maranhão. Duration of three months, from March / 2018 to May 

/ 2018. With two weekly meetings, addressing lectures with NASF professionals topics 

related to the health of pregnant women and the baby, in addition to the practice of 

physical activities and discussion wheels. RESULTS: Acceptance of the group within the 

community and families. The reports of pregnant women based on better physical 

disposition and doubts about gestation and postpartum. CONCLUSION: Project 

approved within the municipality by the health department in partnership with the 

assistance department of Porto Franco, MA. It was implemented by the Assistance 

Secretariat, opening space for the participation of pregnant women users of the Center 

for Social Assistance (CRAS) of the municipality, providing quality of life and well being 

for pregnant women, their families and the community. 
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INTRODUÇÃO 

A gravidez é um processo biológico, que ocorre devido a fecundação do óvulo 

com o espermatozoide dentro do útero, onde as células se multiplicam para a formação 

de tecidos, órgãos e sistemas, assim em 40 semanas forma um bebê. O primeiro 

trimestre de gestação é a formação do sistema nervoso central, além de alguns órgãos. 

No segundo trimestre se desenvolve novos tecidos e órgãos, dando origem a alguns 

sistemas, como a possibilidade de saber o sexo do bebê (11). No terceiro e último 

trimestre de gravidez, o feto começa a se desenvolver mais, principalmente em tamanho 

e ganho de peso, finalizando o sistema respiratório, cardíaco e nervoso. 

Além do corpo do bebê o da mãe também possui suas modificações no decorrer 

dos noves meses de gestação. Nos primeiros meses algumas mulheres quase não 

apresentam barriga, pois o embrião ainda é muito pequeno, porém aa maioria sentem 

enjoos, falta de apetite e perda de peso. Aos poucos o feto vai crescendo e se cria uma 

proteção do corpo da mulher com líquido, assim prevenindo o bebê de impactos 

externos.  A coluna da mãe passa a se adaptar formando uma lordose lombar devido 

ao peso da barriga em crescimento, além de que nos últimos meses gestacionais a 

mulher  fica mais edemaciada, devido    ao aumento da barriga,  diminuir o retorno do 

fluxo  sanguíneo dos membros inferiores (8). 

A importância do cuidado com o corpo durante o período de gestação é 

fundamental, principalmente com o desenvolvimento do bebê. É essencial desde o 

descobrimento da gravidez procurar a rede de saúde da cidade para se iniciar o pré-

natal. As visitas ao médico e a enfermeiros da atenção básica se dar devido a prevenção 

dos riscos que podem ter como eclampse, hipertensão, placenta deslocada, má 

formação do bebê, entre outros fatores (9). Sendo fundamental as orientações corretas 

de quais medicamentos pode ser usado em que não prejudique o desenvolvimento do 

bebê. 

A prática de exercícios durante a gravidez é fundamental, pois melhora o 

condicionamento físico, auxilia no metabolismo, diminui edema, trabalha a respiração e 

condiciona o corpo para o trabalho de parto (7). É preciso ter um acompanhamento 

médico, pois por mais que a atividade física seja fundamental, pode existir riscos durante 

a gestação, sendo o caso a mulher é orientada a ficar em repouso. 



Algumas instituições públicas e em clínicas privadas são desenvolvidos grupos de 

atividades para as gestantes. Dentro da atenção básica, a assistência social tem papel 

fundamental em desenvolver trabalhos que incentivem as mulheres a se cuidar 

principalmente durante uma gravidez (10). Também são desenvolvido grupos de 

gestantes para a prática de atividades físicas, palestras, workshop e discursões sobre 

a gestação, onde trocam informações sobre as primeira gravidez, cuidados com a saúde 

física e mental, entre outros. Este projeto desenvolvidos dentro da atenção básica tem 

como objetivo desenvolver atividades que proporcione conhecimento a comunidade 

sobre os cuidados na gestação para a mãe e o bebê, além de gerar bem estar e 

qualidade de vida a toda família. 

 

ANÁLISE DE SITUAÇÕES DO TERRITÓRIO 

O município de Porto Franco, no Maranhão tem em média de 30.000 

habitantes, zona Urbana e Rural. De acordo com os indicadores de saúde do 

Ministério da Saúde do Brasil, a equipe técnica do município responsável pelas 

análises de dados é bem capacitada. Apesar dos recursos financeiros para uma 

ampla análise de dados e mais recursos de pesquisa acaba sendo baixo, nos 

últimos anos a cidade vem desenvolvendo bem para a região, onde abrange 

cidades e povoados tanto do estado do Maranhão, como Tocantins e Pará.  Os 

indicadores de saúde têm um papel fundamental para pôr em dados a qualidade e 

possibilitando um diagnóstico das condições de vida da população de uma cidade, 

estado e do país. Toda essa avaliação colocada em dados numéricos permite que 

se tenha um controle e eficácia do controle de nascimento, mortalidade, doenças 

tropicais, doenças crônicas e outros dados. 

O cálculo dos indicadores de coeficiente Geral de Mortalidade, Taxa Bruta de 

Natalidade, Taxa de Mortalidade Infantil e a Razão de Morte Materna da cidade teve 

como coeficiente de dados o valor numérico multiplicado por 1.000, sendo esses os 

resultados na tabela 01: 

 2013 2017 

Coeficiente Geral de 
Mortalidade 

6,9 óbitos a cada 1.000 
habitantes 

6,9 óbitos a cada 1.000 
habitantes 



Taxa Bruta de 
Natalidade 

15,4 nascidos vivos a cada 1.000 
habitantes 

14,55 nascidos vivos a cada 
1.000 habitantes 

Taxa de Mortalidade 
Infantil 

18,43 óbitos a cada 1.000 
nascidos vivos 

23,82 óbitos a cada 1.000 
nascidos vivos 

Razão de Morte 
Materna 

0,9 óbitos a cada 1.000 nascidos 
vivos 

1,4 óbitos a cada 1.000 
nascidos vivos 

Tabela 01 

Uma das principais taxas a serem analisadas dentro município são os Índices de 

Mortalidades. Para se avaliar as causas de mortes em uma cidade, estado ou país é 

necessário  dos casos, permitindo que se tenha um controle de nascimento e 

mortalidade. A taxa de mortalidade infantil no Brasil teve uma diminuição 9% na última 

década. Porém o estado do Maranhão inda possui uma taxa altíssima em relação aos 

demais estados do país.  Em 2015 ocupava a posição de segundo lugar com o índice 

de 22,37% em relação aos demais estados. 

No município de Porto Franco não é diferente, realiza-se uma coleta de dados e 

investigação das causas de cada óbito. Onde pode ser observado uma diminuição no 

índice de morte por patologias, acidentes de trânsito, durante o parto e mortalidade 

infantil. A tabela 02 a seguir mostra os dados numéricos referente ao ano de 2017: 

 2017 

População 23.511 

Nascidos Vivos 783 

Nascidos Vivos de mães residentes 
no município 

330 

Óbitos não fetais 7 

Óbitos fetais 5 

Óbitos maternos 1 

Óbitos menores de 5 anos por 
Diarreia Aguda 

0 

Óbitos por suicídio 0 
Tabela 02 

 



Abaixo, como mostra na tabela 03, temos os dados de mortalidades e seus tipos 

através do cálculo das taxas a cada 1.000 habitantes: 

 2017 

Taxa Bruta de mortalidade 4,85 óbitos a cada 1.000 habitantes 

Taxa de Mortalidade Infantil 15,33 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos 

Taxa de Mortalidade de pós-neonatal 6,06 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos 

Taxa de Mortalidade de menores de 5 
anos 

36,36 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos 

Razão de Morte Materna 1,3 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos 

Taxa de óbitos menores de 5 anos 
por Diarreia Aguda 

0 óbito a cada 1.000 nascidos vivos 

Tabela 03 

 

OBJETIVOS 

• Desenvolver dentro da cidade de Porto Franco, Maranhão a promoção a saúde 

da gestante ciclos de debates sobre a importância do pré-natal para a mãe e o 

bebê, orientando sobre os riscos de mortalidade neonatal e materna; 

• Melhorar o desempenho da saúde das mulheres no município, através de 

atividades físicas e fisioterapia obstétrica, no fortalecimento da musculatura 

pélvica, diminuindo o risco de patologias relacionadas a fraqueza do períneo; 

• Abordar o quanto é importante a amamentação para o bebê; 

• Orientar as gestantes sobre os principais sintomas da gravidez, as transformações 

do corpo nesse período e a importância do exercício físico para evitar dores, 

câimbras e má circulação dos membros inferiores. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

A saúde pública do Brasil teve um grande avanço no último século, no início o 

direito à era apenas aqueles que tinham condições de pagar um médico. Com o passar 

dos anos a população lutou por saúde para os funcionários e seus familiares, criando 

assim sindicatos que contribuísse para melhorar as condições de trabalho, surgindo 



assim em 1943 a CLT (Consolidação das leis trabalhistas). Segundo Santana, 2008 

foram se aprimorando as condições de saúde surgindo assim reformas dentro dos 

programas, dando início a novas instituições como Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS) na década de 70, logo depois surgiu o INAMPS (Instituto Nacional de 

Assistência e Previdência Social). Em 1987 surgiu o SUDS, Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde, tendo como principal ganho o a incorporação dos 

governadores priorizando recursos do estado para a saúde e o dinheiro da União era 

usado para outros fins. Em 1988 a Constituição Federal então resolveu aprovar o 

Sistema Único de saúde (SUS), passando ser assim financiado com recursos Federais 

(5). 

Nos dias de hoje, dentro do SUS existe vários programas pra melhorar a saúde 

do país, buscando desenvolver promoção, prevenção e reabilitação na saúde da 

população. Um dos programas criados foi Estratégia da Saúde da Família (ESF), com 

o intuito de promover melhores atendimentos em saúde básica, compondo um equipe 

de médico, enfermeiro e agente de saúde. Também foi implanto no SUS o Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF), contendo uma equipe multiprofissional para 

proporcionar saúde a comunidade, são eles, agente de saúde, médico, enfermeiro, 

fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, dentista, entre outros 

profissionais (2).  

De acordo com SILVA, et al. 2007, o SUS é uma organização que tem como 

princípios a integralidade, universalidade, equidade e intersetoralidade, em que Atenção 

Básica de saúde começou a desenvolver estratégias de atendimento à população. Esse 

método foi utilizado para facilitar os atendimentos separando por grupos, visando de 

acordo com a necessidade. Dividindo da seguinte forma: saúde do idoso, da criança e 

do adolescente, da mulher, do homem e do trabalho. Essas atividades em grupos 

mostram o quanto é importante, onde são realizadas palestras ou atividades para a 

comunidade, tendo assim um resultado positivo na prevenção a saúde da comunidade 

(15).  

Com o desenvolver do SUS no passar dos anos, os profissionais também 

começaram a ganhar espaços e levando suas especialidades, que antes era de uso 

apenas do setor privado, a toda a população, uma medicina alternativa, visando uma 

saúde com amplo bem-estar, associada a fatores físicos, sociais, mentais, emocionais 

e espirituais (13). Com essa implementação de novas especialidades, foi possível 



desenvolver atividades em grupos, gerado bem-estar físico e social, promovendo 

qualidade de vida (3).  

A mulher sempre teve um cuidado mais específico quando se trata de saúde, pois 

dentro da família ela é o carro chefe em buscar bem-estar e qualidade de vida para 

todos. Na atenção básica existe vários ramos que busca desenvolver estratégias para 

melhorar o bem estar da mulher, abordando assuntos como patologias, alimentações e 

atividades física. Durante todo o ano são desenvolvido campanhas para abordar temas 

importantes da saúde, onde segundo o Ministério público isso é importante para gerar 

qualidade de vida e diminuir investimento em tratamentos, assim ampliando a busca 

pela prevenção. A mulher tem a sua saúde orientada e acompanhada pelos profissionais 

nos aspectos físicos, mentais e sociais, sendo orientada e tratada desde à doenças, 

como na gravidez.  

De acordo com SILVA et al., 2015, a gravidez é um processo fisiológico com o 

intuito da formação de um novo ser, devido a sua fertilidade e alterações hormonais. Ele 

também relata que no ano de 2000 foi criado um decreto pelo Ministério da Saúde (MS) 

com a portaria /GM nº. 569, de 1/6/2000, o programa de Humanização do Pré-Natal 

(PHPN). O programa de Pré-Natal tem como finalidade acompanhar a gestante durante 

todo o período de gestação buscando atender todas as necessidades da gestante, do 

Recém-nascido e acompanhar a mãe no pós-parto juntamente com toda equipe 

multiprofissional da atenção básica (6). 

Um dos profissionais da atenção básica incluído no SUS é o fisioterapeuta, e foi 

em dezembro de 2003 que o mesmo teve aprovação da 12ª CNS fazendo parte da 

equipe multiprofissional, implementando os serviços dentro das equipes da Saúde da 

Família, de acordo com a necessidade local. Em 2004 foi realizado um projeto de Lei n° 

4261/2004 incluindo os profissionais de fisioterapia no PSF. A fisioterapia passou a ter 

um papel importante na reabilitação da saúde da população, atendendo a grupos de 

patologias neurológicas e ortopédicas (4). O fisioterapeuta ganhou espaço dentro dos 

grupos implementado pela atenção primária da saúde, não atuando somente na atenção 

secundária e terciaria. Segundo BRIXNER et al., 2017 das atividades práticas e oficinas 

desenvolvidas nos grupos, passa ter uma participação da população no cuidado à 

saúde, assim podendo ser possível desenvolver qualidade de vida dentro da 

comunidade e na família. 



O Fisioterapeuta está incluso na atenção básica dentro do programa NASF, com 

o intuito de atender a domicílio os pacientes da atenção secundária, como também 

promover palestras, atividades em grupo, oficinas, entre outras. Segundo MOREIRA et 

al., 2016, o fisioterapeuta também tem um papel fundamental em atendimentos 

realizados dentro da unidade básica de saúde, com foco na prevenção e promoção da 

saúde, orientação, apoio e aconselhamento ao paciente, a família e a comunidade. Ele 

também visa as ações formada através de grupos de educação em saúde para 

gestantes, saúde da coluna, hipertensão, diabetes, entre outras,  de acordo com a 

necessidade apresentada nos territórios, onde a maior parte dessas atividades são 

desenvolvidas com outros profissionais, preconizando a diretriz do NASF. 

A atuação do fisioterapeuta dentro da saúde da mulher na saúde pública, tem 

fundamental importância em desenvolver estratégias de divulgação e implementação 

de atividades que busque melhorar qualidade de vida. As atividades abordam temas 

importantes como conhecimento do próprio corpo, pois é muito comum mulheres que 

tem desconhecimento sobre o próprio corpo. Além do conhecimento anatômico, 

também são abordados temas sobre patologias comuns nas mulheres, gravidez e 

cuidados com a saúde (14). 

 

PLANO OPERATIVO 

Planilha de Intervenção 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

METAS/ 
PRAZOS  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

 
RESPONSÁVEIS 

 
Óbitos não 

fetais 
 

Levar informações as 
pessoas de todos os 

bairros sobre o índice de 
óbitos de crianças nas 
primeiras semanas de 
nascido; desenvolver 

atividades que envolva os 
indivíduos de todas as 

idades sobre os cuidados 
com as crianças; 

desenvolver projetos a 
grupos de mães para 

orientações com a saúde 
do bebê. 

Concluir 
os 

projetos 
no prazo 

de 2 
meses 

para ser 
posto em 
prática 
durante 
todo o 
ano. 

Desenvolver ciclos 
de debates sobre a 
importância do pré-
natal para a mãe e 
o bebê; apresentar 

atividades com 
participações de 

pessoas da própria 
comunidade; 

realizar ações em 
datas 

comemorativas 
para atrair os 

indivíduos gerando 
lazer e qualidade 

de vida. 

Membros da 
equipe UBS: 
Enfermeiro, 

médico, Dentista, 
agente de saúde, 

tec. De 
enfermagem e 
saúde bucal, 

fisioterapeuta, 
psicólogo e 

agentes 
comunitário em 

saúde. 



Óbitos 
fetais 

Levar informações as 
pessoas de todos os 

bairros sobre o índice de 
óbitos de crianças nas 
primeiras semanas de 

nascido; alertar sobre o 
cuidado durante a 

gestação; informar o 
quanto é importante o 

acompanhamento do pré-
natal desde as primeiras 

semanas, pois evita riscos 
para o bebê e a mãe. 

Concluir 
os 

projetos 
no prazo 

de 2 
meses 

para ser 
posto em 
prática 
durante 
todo o 
ano. 

Desenvolver ciclos 
de debates sobre a 
importância do pré-
natal para a mãe e 
o bebê; apresentar 

atividades com 
participações de 

pessoas da própria 
comunidade; 

realizar ações em 
datas 

comemorativas 
para atrair os 

indivíduos gerando 
lazer e qualidade 

de vida. 

Membros da 
equipe UBS: 
Enfermeiro, 

médico, Dentista, 
agente de saúde, 

tec. De 
enfermagem e 
saúde bucal, 

fisioterapeuta, 
psicólogo e 

agentes 
comunitário em 

saúde. 

 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido juntamente com a Universidade Federal do Piauí e 

a Universidade Aberta do SUS, onde foi realizado uma pesquisa-ação com objetivo de 

desenvolver atividades com um grupo de 50 gestantes no município de Porto Franco, 

Maranhão, em parceria com o NASF.  A pesquisa ocorreu durante o período de Abril de 

2018 a Maio do mesmo ano, foram realizados encontros duas vezes por semanas com 

o grupo, com duração de 50 minutos cada.  

Eram realizados atividades físicas, palestras e rodas de conversas, onde foi 

orientado pelo fisioterapeuta do NASF, além da participação de profissionais convidados 

como enfermeiros, assistente sociais e psicólogos. Os assuntos abordados nas 

palestras foram sobre amamentação, Saúde da Gestante, Importância do fortalecimento 

muscular, a alimentação saudável. Nas rodas de conversas foram abordados temas 

relacionados a situações sócio econômicas, trocas de experiências de outras 

gestações, além da interação entre as gestantes do grupo. As atividades laborais 

realizadas era basicamente exercícios metabólicos, para fortalecimento pélvico, danças, 

caminhadas, exercícios básicos aeróbicos para melhorar as atividades do cotidiano. 

 

 



RESULTADO  

Ao concluir a pesquisa, teve-se um feedback satisfatório com o grupo, pois se teve 

uma aceitação das gestantes para as atividades e participação das palestras. Com o 

decorrer das atividades elas começaram a ter menos queixas de edemas em membros 

inferiores, tiveram um melhor desempenho nas atividades domésticas, além de 

relatarem um melhor convívio com seus parceiros e familiares.  

Durantes as atividades foi possível tirar dúvidas das participantes sobre assuntos 

que são considerados mitos ou verdades durante a gestação, as que deram à luz 

durante a pesquisa relataram terem o mínimo de complicações durante o parto e 

seguiram orientações dos exercícios a serem realizados para melhorar a dilatação e 

alivio da dor do parto. Pode-se observar que no mês final as gestantes já apresentavam 

melhor desempenho durante os exercícios laborais realizados pela fisioterapeuta. Assim 

tendo resultados positivos com a implementação do projeto dentro da comunidade, 

permitindo qualidade de vida para o grupo. 

 

CONCLUSÃO 

O trabalho realizado com o grupo de gestantes do município de Porto Franco, 

Maranhão, teve resultado gratificantes para a pesquisa como para a comunidade. Pois 

pode-se observar a carência de informações sobre o cuidado com a gestante e com o 

bebê para a população da região. O projeto teve aprovação dentro da secretaria de 

saúde e também implementado em parceria com a secretaria de assistência do 

município. 

A parceria com a secretaria de assistência social do município gerou continuidade 

do grupo de gestantes dentro do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), 

podendo ser trabalhado com as gestantes mais carentes que são usuárias do programa. 

Esse projeto hoje traz para o município de Porto Franco – MA, qualidade de vida e bem 

estar para as gestantes e famílias da comunidade.  



REFERÊNCIAS 

 

1 - MOREIRA, E S M; BARBOSA, N B. Fisioterapia E A Atenção Primária em Saúde – 

O Processo de Implantação dos Nasf em Anápolis – Goiás Resu – Revista Educação 

em Saúde: V4, N1, 2016 

2 - MORETTI-PIRES, R. O. Complexity in Family Healthcare and the training f future 

healthcare professionals. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.13, n.30, p.153-66, 

jul./set. 2009. 

3 - SOUSA IMC, TESSER CD Medicina Tradicional e Complementar no 

Brasil: inserção no Sistema Único de Saúde e integração com a atenção primária Cad. 

Saúde Pública 2017; 33(1):e00150215 

4 - SILVA, D. J. & DA ROS, M. A  Inserção de profissionais de fisioterapia na equipe de 

saúde da família e Sistema Único de Saúde: desafios na formação Ciência & Saúde 

Coletiva, 12(6):1673-1681, 2007 

5 - SANTOS, L. ANDRADE, L. O. M. SUS: O espaço da gestão inovada dos consensos 

interfederativos aspectos jurídicos, administrativos e financeiros. 2 ed, Campinas, SP: 

Sabores Editora, 2009 

6 - ALBUQUERQUE, R.A. et al. Production of comprehensive prenatal care: a pregnant 

woman’s route at a primary family healthcare unit. Interface - Comunic., Saude, Educ., 

v.15, n.38, p.677-86, jul./set. 2011. 

7 - RODRIGUES DP, ALVES VH, PENNA LHG, PEREIRA AV, BRANCO MBLR, SILVA 

LA Violência no campo obstétrico, Escola Anna Nery 19(4) Out-Dez 2015 

8 - SANTOS, B C. Hidroterapia na dor lombar em gestantes. 2016. 18 páginas. Trabalho 

de conclusão de curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 

2017. 

9 - WARMLING CM , GOMES JC, NERY GO Agir em competência de equipes de saúde: 

o cuidado de gestantes na atenção primária em saúde  Goiânia 2015 jul./ago 



10 - MEDEIROS RD, AZEVEDO GD, MARANHÃO TM, GONÇALVES AK, BARROS YE, 

ARAÚJO AC, LINS SL Impacto da inserção da temática saúde sexual e reprodutiva na 

graduação de Medicina Rev Bras Ginecol Obstet. 2014; 36(3):107-12 

11 - SALIBA TA, TAMANAHA AK, RÓS DT, GARBIN CAS, MOIMAZ SAS Satisfação 

Com Atendimento e Intenção de Amamentação de Gestantes em uma Instituição 

Pública  v. 7, n. 2 (2018) 

12 - SANTANA VS, SILVA JM. Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Brasil Saúde Brasil 2008 Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 

13 - ANDRADE JT, COSTA LFA.  Medicina Complementar no SUS: práticas integrativas 

sob a luz da Antropologia médica Saúde Soc. São Paulo, v.19, n.3, p.497-508, 2010 

14 - YOSHINAGA HSH; MIRANDA RA; MOUSSA L; MENDES MRP. Análise Da 

Atuação Do Fisioterapeuta Na Saúde Pública Pesquisa e Ação V3 N2: Dezembro de 

2017 ISSN 2447-0627 

15 - BRIXNER B, MUNIZ C, RENNER JDP, POHL HH, GARCIA EL, KRUG SBF Ações 

de promoção da saúde nas estratégias saúde da família Cinergis, Santa Cruz do Sul, 

18(Supl. 1):386-390, dez. 2017 ISSN: 2177-4005 

16 - SILVA BRX, LEITE ACNMT Conhecimento das gestantes sobre fisioterapia 

obstétrica: um estudo exploratório na rede básica de saúde tccendo saberes 2015.1 

 


