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RESUMO 

 

VIANA, Rosiméri de Andrade Moreira. Atenção ao Pré-Natal e Puerpério na UBS 

Centro de Saúde no município de Campo Largo, Paraná, Brasil. 2014. 93f. 

Monografia (Especialização) – Programa de Pós-Graduação em Saúde de Família - 

Modalidade à Distância. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  

 

O presente trabalho de conclusão de curso caracteriza-se como a apresentação de 
uma intervenção típica em APS com enfoque na atenção ao Pré-Natal e puerpério 
na UBS Centro de Saúde, município de Campo Largo, PR, Brasil. O projeto de 
intervenção se desenvolveu entre os meses de agosto a novembro de 2013, 
contemplando a intensificação do atendimento a esta população-alvo, sob 
orientações das proposições do Ministério da Saúde por meio do curso de 
especialização em Saúde da Família da Universidade Federal de Pelotas. O Pré-
Natal é o período anterior ao nascimento da criança, em que um conjunto de ações 
é aplicado à saúde individual e coletiva das mulheres grávidas. A Estratégia Saúde 
da Família (ESF) propicia assistência de pré-natal de qualidade, e o vínculo 
estabelecido entre os profissionais com as gestantes é imprescindível para a adesão 
das mesmas ao Programa de Assistência ao Pré-Natal e é importante para 
demonstrar a seriedade do atendimento pré-natal nas unidades de ESF dando 
assistência integral à saúde da mulher e ao seu recém-nascido, contribuindo para 
diminuir as intercorrências relacionadas à gravidez e puerpério. O presente estudo 
foi realizado em 40 gestantes da área coberta pela ESF. Percebemos um 
desempenho superior do atendimento pré-natal da ESF após o projeto, no caso das 
gestantes, a segurança desejada é necessária no transcorrer da gravidez, a rapidez 
no atendimento. Com isso, pretendemos incorporar o projeto a rotina da ESF, 
conscientizando a população, no geral, da importância dessa intervenção e visando 
colocar em pratica aos outros grupos.  

 

 

Palavras-chave: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Mulher; 
Pré-natal; Puerpério. 
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ABSTRACT  
 
Viana, Rosimeri de Andrade Moreira. Prenatal Care and Puerperium in UBS 
Health Center in Campo Largo, Paraná, Brazil. 2014. 98F. Monograph 
(Specialization) - Graduate Program in Family Health - Distance mode. Federal 
University of Pelotas, Pelotas. 
 
 
This work of completion is characterized as the presentation of a typical APS 
intervention with focus on attention to prenatal and postpartum in UBS Health Center 
, the city of Campo Largo , Paraná , Brazil . The intervention project developed 
between the months from August to November 2013 , covering the intensification of 
care to this target population , under guidance of the proposals of the Ministry of 
Health through the course of specialization in Family Health , Federal University of 
Pelotas . The Pre - Christmas is the day before the birth of the child , in which a set 
of actions is applied to individual and collective health of pregnant women period. 
The Family Health Strategy ( FHS ) provides prenatal care quality , and the bond 
established between professionals with pregnant women is essential for the adhesion 
of the same Assistance Program Prenatal and it is important to demonstrate the 
seriousness of care prenatal units of ESF giving full assistance to women and their 
newborn care , helping to decrease the complications related to pregnancy and 
postpartum . The present study was conducted on 40 pregnant women in the area 
covered by the FHS . Realize superior performance of prenatal care FHS after the 
project , in the case of pregnant women , the desired security is required in the 
course of pregnancy, fast service . We intend to incorporate the project 's routine 
FHS aware population , overall, the importance of this intervention and aiming to put 
into practice the other groups . 
 
 
Keywords : Family Health , Primary Care , Women's Health , Prenatal , Puerperium .
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Apresentação 

 

O presente volume trata do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação 

em Saúde da Família – Modalidade EAD, promovido pela Universidade Federal de 

Pelotas. O trabalho foi constituído por uma intervenção em campo com o objetivo de 

melhorar a atenção ao pré-natal e puerpério da UBS Centro de Saúde, do município 

de Campo Largo/PR. O volume está organizado em cinco unidades de trabalho, 

construídas de maneira independente entre si, mas sequenciais e interligadas. Na 

primeira parte observamos a análise situacional desenvolvida na unidade 1 do curso. 

Na segunda parte é apresentada a análise estratégica por meio da construção de 

um projeto de intervenção que ocorreu ao longo da unidade 2. A terceira parte 

apresenta o relatório da intervenção realizada ao longo de 16 semanas durante a 

unidade 3 do curso. Na quarta seção encontra-se a avaliação dos resultados da 

intervenção, com os gráficos correspondentes aos indicadores de saúde, 

construídos ao longo da unidade 4. Na quinta e última parte a reflexão crítica sobre o 

processo pessoal de aprendizagem no decorrer do curso e da implementação da 

intervenção. Finalizando o volume, estão os anexos e apêndices utilizados durante a 

realização deste trabalho. O Curso de Especialização em Saúde da Família teve seu 

início no mês julho de 2012, quando começaram a serem postadas as primeiras 

tarefas; sua finalização ocorreu no mês de dezembro de 2013, com a entrega do 

volume final do trabalho de conclusão de curso, aqui apresentado.
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1.  Análise Situacional 

 

1.1 Situação da APS/ESF em meu serviço 

O projeto de intervenção objetivou-se a dar continuidade e ampliar as 

perspectivas de inovação no atendimento a saúde da gestante. Além disso, será um 

modelo para a possibilidade de implantação a outras ações programáticas em APS 

orientadas pelo Ministério da Saúde, como aos diabéticos, hipertensos, idosos e 

crianças.  

Ele serviu também para aprimorarmos e percebermos que podemos mudar e 

melhorar o nosso atendimento. O primeiro grupo (gestantes) serviu como base para 

darmos continuidade com o projeto nos outros grupos, contando com o apoio da 

ESF e da Secretaria de Saúde Municipal, com o fito de, em se cumprindo as metas 

propostas, e tendo como referência o projeto realizado com as gestantes, 

conseguiremos implementar aos outros grupos na tentativa de chegar a uma saúde  

pública de qualidade no município. 

Com o apoio e entusiasmo da ESF, conseguiremos alcançar os nossos 

objetivos, aprimorando cada dia esse projeto e indo avante com os outros, focando o 

paciente como nosso alvo principal. 

Entretanto, não podemos esquecer das dificuldades que tivemos, embora 

poucas, mas que temos que aprimorar para melhorar, que vão desde  o espaço 

físico inadequado e a dificuldade de atendimento periódico da parte odontológica. 

O objetivo final não pode ser esquecido, que é a melhoria na qualidade da 

atenção ao pré-natal e puerpério na Unidade de Saúde Centro de Saúde. Trabalho 

em uma unidade central, que possui 2 ESF com médico, enfermeira, 6 ACS em cada 

equipe e auxiliar de enfermagem. A dificuldade elementar caracteriza-se como o 

espaço físico. O imóvel é antigo e pequeno para abrigar 2 ESF e a grande demanda  

de pacientes.A unidade possui atendimento pediátrico e pronto atendimento. Temos 

farmácia para entrega de medicamentos comuns a ESF, psicotrópicos e do serviço 

social.  Realizamos acompanhamento a hipertensos e a diabéticos por meio do 

Hiperdia, realizamos também curativos, nebulizações, vacinas, gestantes, 

Sisprenatal, Siscolo, aleitamento, bolsa família. Trabalhamos com agendamento de 

consultas médicas e de enfermagem para coleta de preventivo e consultas com as 

gestantes. Não possui atendimento odontológico por falta de espaço. 
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1.2 Relatório da Análise Situacional 

Sou enfermeira e trabalho há 2 anos e 7 meses, na Unidade de Saúde 

Central, a qual é uma  Unidade de Saúde Tradicional, que foi implantado a ESF  há 

mais ou menos  15 anos 

A Unidade possui 2 ESF com médico, enfermeira, 6 ACS em cada equipe e 

auxiliar de enfermagem. Realizamos visita domiciliar semanal com o médico e ACS, 

priorizando sempre os casos que são trazidos pelas agentes comunitárias. Também 

são  realizadas reuniões semanais com toda a equipe de saúde da família.  

A localização da UBS/ESF é central, urbana, atende em média 20 mil 

habitantes, a população em média no município é de 113 mil habitantes. Segundo 

consta na Atenção Básica do Ministério da Saúde cada ESF se responsabiliza pelo 

acompanhamento de, no máximo, 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 

3 mil habitantes de uma determinada área. A população é muito maior que a 

demanda de pacientes. 

Temos ao total no município 18 unidades de saúde urbana e 5 unidades de 

saúde rural, a mais distante fica a mais ou menos 80 km do centro da cidade, o 

acesso as unidades rurais  é em estrada de chão,  em dias de chuva  a viagem 

tornasse muito difícil, devido ao barro. 

Todas as unidades básicas possuem ESF (equipe saúde da família), a grande 

maioria das UBS é formada por médico de pronto atendimento e pediatra.  

 A área de cobertura ainda é pequena, devido a baixa cobertura pelas 

Agentes Comunitárias de Saúde. Porém mesmo, não tendo ACS, os pacientes são 

atendidos, tanto na Unidade como em visita domiciliar.  

Trabalhamos com agendamento de consultas médicas da ESF e livre 

demanda  para os médicos de pronto atendimento,  consulta de enfermagem  e 

coleta de preventivo são agendadas. Não possuímos atendimento odontológico por 

falta de espaço. 

No início da intervenção estava  trabalhando sem enfermeira na outra equipe,  

tendo que provisoriamente responder pelas duas equipes, o que torna mais difícil o 

trabalho. Hoje já estou com enfermeira e as equipes estão completas. 

O nosso espaço físico é pequeno para a atual demanda. 
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As especialidades são atendidas no NIS III (Núcleo Integrado de Saúde III), 

que abriga as especialidades, como também os psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, dentistas, eletrocardiogramas e ecografias, os CAPS AD (álcool e 

drogas) e II (Mental) , além dos hospitais (3 hospitais  privados, que também 

atendem o SUS, e um hospital regional pediátrico ).  

Está em fase de construção a UPA (unidade de pronto atendimento), que 

segundo a Secretaria de saúde deverá estar pronta em 60 dias.  

Realizamos na UBS/ESF consultas agendadas para os médicos da ESF, 

consultas de pronto atendimento e pediátrico, quando há necessidade de 

encaminhamento para alguma especialidade é feito uma referência/contra-referência 

e encaminhada para uma central de marcação que estará agendando e entrando em 

contato com o paciente, se for emergência encaminhasse para o Centro Médico 

Hospitalar (CMH) que atende urgência e emergência, e se necessitar de 

internamento hospitalar o Centro Médico que fará a referência para o internamento.  

A UBS/ESF que atuo, Centro de Saúde Central, presta atendimento pelo SUS 

(sistema único de saúde), como já relatei anteriormente são 2 ESF, não temos 

Equipe de Saúde Bucal, devido ao nosso espaço físico ser pequeno.  

A UBS/ESF possui em média 120 m2, com 5 consultórios, sala de vacina, sala 

de curativo (onde também são esterilizados os materiais), triagem, recepção, 

farmácia, almoxarifado, sala de espera, cozinha , banheiros, pacientes e 

funcionários.  

É uma construção antiga, sendo a primeira Unidade Sanitária de Campo 

Largo, sua construção é em forma de L,que segundo informações é por ter sido 

construída pelo então governador Abelardo Lupion (L de Lupion), a vantagem para a 

população é de ser uma unidade central. A farmácia do Centro de Saúde Central, é 

a única que realiza a entrega de medicamentos controlados (psiquiátricos), pela 

necessidade de ter um farmacêutico presente, o que torna a nossa demanda bem 

maior que as outras UBS.  

Alguns meios que poderiam ser utilizados para superar e/ou minimizar  as 

deficiências seria o aumento do número de profissionais qualificados, aumento do 

espaço físico, construção de mais 2 UBS/ESF que dividiria com a Centro de Saúde  

Central os 20.000 habitantes. 

As ESF desenvolvem trabalhos como visita domiciliares, coleta de exames 

laboratoriais em domicilio (se necessário), atendimento de puericultura, pré-natal, 
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idosos, coleta de preventivos, hiperdia, teste do pezinho, 

imunização,encaminhamentos para especialidades e odontologia, bolsa família, 

pesagem do leite das crianças (programas do governo federal). 

Em relação à demanda espontânea temos alguns pontos positivos, que é a 

rapidez nos atendimentos (marca e consulta no mesmo dia),  

Devido a escassez de funcionários o acolhimento tornasse mais difícil, temos 

que realizar uma triagem rápida, mas, acima de todos os problemas tentamos fazer 

com a melhor qualidade possível, priorizando ações e atendimentos conforme  

agenda e necessidade do paciente.  

Embora com todos os problemas e dificuldades encontrados, a equipe 

sempre quer dar um atendimento de qualidade, tentando solucionar os problemas do 

dia a dia.  

Em relação aos programas, tentamos fazê-los funcionar da melhor maneira 

possível, sabemos que, às vezes, nos falta mão de obra qualificada, material, 

espaço físico, mas, gostar de trabalhar na área de saúde da família conta muito, 

porque estamos sempre buscando melhorar. 

Quanto ao atendimento de puericultura e pediatria são realizados consultas 

com os pediatras que são agendadas, ou se há sobra de vaga para o mesmo dia,a 

criança é atendida, ou agendasse para a data mais próxima. Os dados como peso, 

altura, perímetro cefálico são registrados  na caderneta da criança e no prontuário 

pediátrico, nos formulários do bolsa família.   

No pré-natal é realizado primeiramente a consulta com a enfermeira, na qual 

são solicitados exames laboratoriais e ultra som obstétrico, fazemos o cadastro no 

Sisprenatal, orientasse quanto a vacinação da gestante  e cuidados durante a 

gestação e com o recém nato. Agendasse a próxima consulta com o médico do PSF 

para entrega dos exames e continuação do pré-natal.  

Quando da ausência do médico é realizado a consulta de pré-natal  pela 

enfermeira.  É feito a triagem (peso, altura, altura uterina, BCF), de todas as 

gestantes em todas as consultas de pré-natal, anotado no prontuário clinico e na 

carteirinha da gestante. Quando da necessidade de avaliação de um ginecologista 

obstetra, encaminha-se a paciente para o NIS III para a ginecologia de alto risco, 

após avaliação o ginecologista obstetra, ou manda novamente para a UBS/ESF com 

uma contra-referência ou é realizado o pré-natal no NIS III.  
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Realizam-se consultas de enfermagem para a coleta de papanicolau quatro 

vezes por semana, em casos de exames alterados é agendado para consulta com o 

médico da ESF, se for necessário encaminhasse para o especialista no NIS III, a 

paciente será avaliada pelo ginecologista obstetra, que se for necessário realizar 

algum procedimento agendará para a paciente, ou fará somente o 

acompanhamento. 

São  anotados no prontuário clínico da paciente e em um livro de registros 

próprio para esta finalidade, as coletas e os resultados.  

Para quem trabalha com saúde publica sabe o quanto é difícil de se conseguir 

as coisas, e em época de eleição se torna pior ainda, pois no meu município existe 

muita politicagem, na maioria das vezes tento não levar pelo lado político, mas não é 

fácil. Sou moradora natural da região, e conheço boa parte dos moradores da região 

da minha Unidade.  

Para todos os programas são utilizados os protocolos do Ministério da Saúde, 

juntamente com o do Inca para o câncer de mama e colo, Tentei encontrar a data 

dos protocolos via site do Ministério, não consegui, solicitei para a minha Secretaria 

de Saúde, que ainda não me forneceu nenhuma informação.  

Estamos passando pelo processo de informatização na minha unidade, mas é 

a passos lentos, bem lentos, faltam computadores, funcionários, mas a Secretaria 

diz que é necessário usar. Claro que é bom e preciso, mas primeiro é para usar, 

depois chega mais computadores, acho que começaram de traz para frente.  

Percebe-se que o mais difícil na minha Unidade é espaço físico, e a cada 

troca de prefeito ou de secretário vem uma novidade, pena que dificilmente sai algo 

do papel, são projetos, planos e fica somente nisso.  

Não que seja falta de cobrarmos, mas, não sei se é por má vontade ou 

descaso que os projetos ficam parados.  

O Conselho Municipal de Saúde não é atuante, e eles e a Prefeitura 

(Secretaria de Saúde), parece estarem sempre falando línguas diferentes, não estão 

ali para nos ajudar, e sim para fazerem política e trocarem farpas entre eles. Mas, 

não podemos desistir, pois você pode fazer a diferença em algo ou para alguém.      

Com as metas propostas, percebemos que somos capazes de fazer mais 

pelas gestantes e seus recém nascidos.  
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Percebemos que podemos cuidar da gestante no seu aspecto geral, 

orientando, encaminhando para especialidades, odontologia e exames, vacinas, 

quando necessário. 

 

 

1.3 Comentário comparativo entre o texto inicial e o Relatório da Análise 

Situacional 

O texto inicial da análise situacional foi realizado em abril 2013 e o texto final 

da análise situacional em julho 2013. 

Com estas produções textuais, percebo a importância da ESF no dia a dia da 

Unidade, auxiliando para o sucesso das estratégicas adotadas em grupos de 

gestantes, principalmente em casos que apresentem dificuldades na adequada 

evolução do pré-natal e puerpério, é fundamental o envolvimento qualificado da 

equipe de saúde da família, apoiando e incentivando ações e práticas educativas, 

como, por exemplo, o incentivo ao aleitamento materno, que aumenta o vínculo 

afetivo da tríade pai/mãe/recém-nascido. 
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2.  Análise Estratégica – Projeto de Intervenção 

 

2.1. Justificativa 

A importância da atenção ao pré-natal é acolher a mulher desde o início da 

sua gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança 

saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Segundo o Ministério da 

Saúde (2006), a intervenção de enfermagem inicia-se quando a mulher procura o 

serviço de saúde com medos, dúvidas, angústias, fantasias ou simplesmente 

curiosidade de saber se está grávida. Na consulta de enfermagem, devem ser 

valorizadas as queixas referidas, ou seja, a escuta à gestante, visto que possibilitam 

a criação de ambiente de apoio por parte do profissional e de confiança pela mulher. 

A maioria das questões apresentadas pela gestante,embora pareça elementar para 

quem escuta, pode ter um grande significado para quem fala. Assim, respostas 

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

Vale ressaltar que quando a gestante procura a ESF, devemos imediatamente 

começar com as ações programáticas, acolhida, fazendo a captação precoce e a 

vinculação com a ESF, garantindo a ela o apoio necessário. 

Pré-natal é o período anterior ao nascimento da criança, em que um conjunto 

de ações é aplicado à saúde coletiva das mulheres grávidas. Nesse período, as 

mulheres devem ser acompanhadas a partir da gestação, de forma que lhes seja 

possível, entre outras coisas realizar exames clínico-laboratoriais, receber orientação 

e tomar medicação profilática e/ou vacinas. (XIMENES NETO ET AL, 2008). 

O atendimento pré-natal na atenção básica deve ser organizado para atender 

as reais necessidades de toda a população das gestantes da área de abrangência 

do serviço de saúde, por meio de utilização de conhecimentos técnico-científicos e 

dos meios e recursos adequados disponíveis. Para isso a estrutura física desse 

deve ser adequada e funcional, propiciando condições favoráveis de trabalho aos 

profissionais e agradáveis ás gestantes. (FEBRASGO, 2005).  

Utilizamos os protocolos do Manual Técnico do Ministério da Saúde, 2006. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), a atenção pré-natal e puerperal deve incluir 

ações de promoções e prevenção da saúde, além do diagnóstico e tratamento 

adequado dos problemas que possam vir a ocorrer nesse período.  



21 

 

O presente estudo vai ser realizado na cidade de Campo Largo, Paraná, com 

aproximadamente 112 mil habitantes, com 21 unidades básicas de saúde, sendo 7 

no interior do município, todas com ESF, 3 hospitais de médio porte, 1 Núcleo 

Integrado de Saúde III (NIS III), onde funciona as especialidades, 1 pronto socorro, 1 

Centro Psico Social (CAPS II e Álcool e drogas) está em fase de construção o 

Unidade de Pronto Atendimento  (UPA) e 1 Hospital Infantil do Estado. 

A unidade básica de saúde Centro de Saúde, situa-se no centro da cidade, 

atende a uma população aproximada de 20 mil habitantes, é unidade antiga, com 

mais de 50 anos, com 2 ESF, não comporta mais ESF pelo prédio ser pequeno, que 

em número de população necessitaria de mais ESF, por isso há  grande área 

descoberta pela ESF. Cada ESF é composta de 1 enfermeira, 1 médico, 1 técnica 

de enfermagem e 6 agentes comunitárias de saúde. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) atende pronto atendimento tendo2 

pediatras, 2 clínicos gerais, farmácia, vacinas, curativo, tendo um total de 5 técnicas 

de enfermagem. 

Algumas das ações programáticas que serão desenvolvidas são: ampliação 

da cobertura para 90% das gestantes da área coberta, garantir a captação de 

gestantes no primeiro trimestre de gestação, capacitar a equipe para a utilização de 

protocolo de pré-natal (apresentação, leitura do protocolo do Ministério da Saúde.). 

O presente estudo foi realizado em 21 gestantes da área coberta pela ESF. 

Foi trabalhado acolhimento, consulta de enfermagem, exames, vacinas e 

intercorrências, todas foram muito receptivas com a ESF e com o trabalho proposto. 

O presente projeto está sendo executado para melhorar o fluxo das consultas 

de enfermagem e médicas, a acolhida tornou-se mais eficaz, os prontuários ficaram 

mais completos. Trabalhamos com gestantes de várias faixas etárias e classe social, 

percebeu-se que as gestantes sentiram-se mais valorizadas dentro da unidade, com 

mais espaço para elas conversarem e tirarem suas dúvidas. 

A ESF foi disposta de forma a trabalhar o projeto, com todos da UBS 

envolvidos de maneira a suprir as expectativas das gestantes. 

 

2.2. Objetivo Geral 

Melhoria da atenção ao Pré-natal e Puerpério.  
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2.2.1 Objetivo especifico 

  1. Ampliar a cobertura do pré-natal 

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

  3. Melhorar os registros das informações 

  4. Mapear as gestantes de risco 

  5. Realizar promoção da Saúde 

 

2.2.2 Metas 

Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura do Pré-natal 

Ampliar a cobertura das gestantes da área com Pré-natal na UBS para 90% 

Garantir a captação de todas as gestantes no primeiro trimestre de                 

gestação 

 

Relativa ao objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e 

puerpério 

Capacitar a equipe de Enfermagem, médico e ACS para a utilização do                            

protocolo do Ministério da Saúde. 

Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes durante o Pré-natal. 

Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das gestantes durante o 

pré-natal. 

Garantir a 100% das gestantes a prescrição de suplementação de sulfato 

ferroso e acido fólico conforme protocolo. 

Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames de acordo com o 

Ministério da Saúde. ( ABO-RH, hemograma, Urina 1, glicemia de jejum, VDRL, HIV, 

HBsAG). 

Realizar avaliação de saúde bucal em 100% das gestantes durante o pré-

natal. 

Garantir que 100% das gestantes completem o esquema vacinal 

 Realizar exame de puerpério em 100% das gestantes entre o 30o.  e 42o. dia 

do pós-parto. 
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Relativa ao objetivo 3: Melhorar registros das informações 

Manter registro geral na ficha espelho de pré-natal em 100%.  

 

Relativa ao objetivo 4: Mapear as gestantes de risco.  

Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 100% das 

gestantes. 

 

Relativa ao objetivo 5: Realizar promoções da Saúde.   

Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a gestação. 

Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido (teste 

do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de álcool 

e drogas na gestação 

 

2.3. Metodologia 

Este projeto esta estruturado para ser desenvolvido no período de 4 meses na 

Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde, em Campo Largo, Paraná . Participarão 

da pesquisa todas as gestantes pertencentes a área de abrangência e cadastradas 

no programa de Pré-natal da Unidade.  

Para realizar uma intervenção no Programa de Pré-natal e Puerpério vamos 

adotar o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde, 2006. 

Utilizaremos a ficha da gestante e a ficha espelho a qual foi recentemente 

implantada na UBS.  

Estimamos alcançar com a intervenção 21 gestantes. Para o 

acompanhamento mensal da intervenção será utilizada a planilha eletrônica de 

coleta de dados.   

Para organizar o registro especifico do Programa a enfermeira revisará o livro 

de registro identificado todas as mulheres que vieram ao serviço para pré-natal nos 

últimos 3 meses. A profissional localizará os prontuários destas gestantes e 

transcreverá todas as informações disponíveis no prontuário para a ficha espelho. 
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Ao mesmo tempo realizará o primeiro monitoramento anexando uma 

anotação sobre as consultas em atraso, exames clínicos e laboratoriais em atraso e 

vacinas em atraso.  

Para ampliar a cobertura das consultas de pré-natal, buscando a meta de 

90% das gestantes, no eixo de organização e gestão do serviço, será realizado 

agendamento imediato para queixas de atraso menstrual. 

Entretanto, usaremos os registros do prontuário das gestantes, que contém 

todos os dados referente a paciente, com isso, conseguiremos acompanhar as 

consultas, exames, vacinas e verificar as gestantes faltosas. 

No eixo de monitoramento e avaliação será monitorado o número de 

gestantes que ingressam no programa no primeiro trimestre de gestação, e sua 

assiduidade, utilizando a ficha espelho e prontuário da paciente. 

No eixo de engajamento público será trabalhado com a comunidade e ACS, o 

acompanhamento das gestantes, esclarecendo possíveis dúvidas e dando atenção 

prioritária na UBS. As ACS serão orientadas através de folders e material áudio 

visual na própria  UBS, a cada 15 dias. 

Na qualificação da prática clinica será promovida a capacitação da equipe 

para acolhimento das gestantes e orientações. A ESF será orientada através de 

folders e material áudio visual na própria UBS, uma vez por mês. 

Para o desenvolvimento deste estudo optou-se pela planilha. Através dela 

iremos demonstrar como na prática são realizadas consultas, exames e o 

atendimento no dia a dia da Unidade Básica de Saúde, utilizando o Manual Técnico 

de Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde  (2006). 

Para organizar o prontuário das gestantes identificamos com etiqueta com a 

seguinte escrita “Nascer Aqui”. 

Identificado os prontuários destas gestantes, será transcrito todas as 

informações necessárias para a ficha espelho.  

Entretanto, realizar as anotações sobre consultas em atraso, exames clínicos 

e laboratoriais, esquema vacinal, faltas quando houver. 

A análise situacional e a definição de um foco para a intervenção já foram 

discutidos com a equipe da UBS. Portanto, começaremos a intervenção com a 

orientação de como utilizar o manual técnico de Pré-Natal e Puerpério para que toda 

a equipe utilize como protocolo na atenção as gestantes  e puérperas. 
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Assim, a capacitação ocorrerá na própria UBS,  uma vez por semana,  nos 

dias reservados para as  reuniões  de equipe. Cada membro da equipe estudará 

uma parte do manual técnico de Pré-Natal e Puerpério e exibirá o conteúdo aos 

outros membros da equipe, e casos de dúvidas serão solucionados em equipe.  

Em casos de atraso menstrual serão atendidas no mesmo turno para ampliar 

a captação e agilizar  o atendimento. 

Quando trouxer o exame de gravidez positivo, será agendado para a mesma 

semana a sua primeira consulta, sendo realizado o acolhimento pela enfermeira que 

solicitará os  exames da rotina I,  será fornecido acido fólico,  orientação e realização 

quando necessário do  exame ginecológico e exame de mamas,   orientação quanto 

ao esquema vacinal  e saúde bucal, encaminhar para consulta nutricional, se 

necessário. A gestante sairá da UBS com a próxima consulta agendada, e orientada 

a agendar sua avaliação de saúde bucal na Unidade de Referencia, pois não temos 

Saúde Bucal na Unidade Centro de Saúde. 

Semanalmente serão  examinados as fichas espelhos das gestantes 

identificando aquelas que estão faltando ao acompanhamento, seja consulta, 

exames clínicos e laboratoriais, vacinas. O agente comunitário de saúde fará a 

busca ativa de todas as gestantes em atraso.  

Para acolher a demanda de intercorrências nas gestantes e provenientes da 

busca ativa será reservado 2 (duas) vagas diárias.    

Logo após o parto será realizada a consulta de pós parto, demonstrado todos 

os métodos contraceptivos, orientando quanto às mamadas e vacinas da criança. 

 

AÇÕES DETALHAMENTO   

1.1 realizar primeira consulta com a enfermeira 

1.2solicitar pela enfermeira todos os exames da 

rotina  

 1.3 fornecer acido fólico     

será realizado a primeira consulta com a enfermeira,                                                                                                                                       

e a gestante já sai da UBS com a próxima consulta  

agendada 

2.1 realizar busca de gestantes através das 

ACS 

será realizado visita domiciliar pelas ACS as 

gestantes faltosas 

 

1.1 utilizar o protocolo do Ministério da Saúde orientação para a utilização do Manual Técnico, 2006 

2.1 orientar e realizar exame ginecológico  realizar o exame ginecológico trimestralmente 
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3.1 orientar e realizar exame de mamas 
realizar o exame pelo menos uma vez durante a 

gestação 

4.1. fornecer ácido fólico na primeira consulta 

com a enfermeira. 

será fornecido o medicamento para a gestante que 

deverá 

tomar até a 12ª de gestação 

5.1 solicitar os exames cfe protocolo, na 

primeira consulta de enfermagem 

será solicitado todos os exames da rotina I,cfe.  

Protocolo 

do  Ministério da Saúde 

6.1 realizar a vacina durante a 1ª consulta de 

enfermagem. 

solicitar carteira de vacinação, para atualização da 

carteirinha 

cfe protocolo MS 

7.1 encaminhar para a unidade de saúde bucal 

de referencia. 

solicitar agendamento para a unidade de referência o 

mais  

breve possível 

8.1 agendamento da consulta logo após o parto 
será agendado logo após o parto, pela paciente ou 

pela ACS 

9.1 preenchimento de todos os dados e/ou 

conferencia em cada consulta 

será solicitado sempre a carteirinha da gestante e 

exames, 

quando houver  

    

1.1preenchimento da  carteira de vacinação da 

gestante.                                                                                                                    

1.2 preenchimento de todos os dados em cada 

consulta 

preenchimento completo da carteirinha de vacinação 

e de  

gestante, do Sisprenatal e a ficha espelho 

1.1 encaminhar para consulta nutricional, se 

necessário 

encaminhar para unidade de referência para 

acompanhamento 

nutricional, quando necessário 

2.1 realizar grupo de apoio nas primeiras 

mamadas.                                          2.2 orientar 

quanto a pega, cuidados com mamilo. 

realizar acompanhamento nas primeiras semanas 

após parto,  

orientar as dificuldades da pega do bebê, cuidados 

com  

rachaduras em mamilo 

3.1 supervisionar os dados da carteira da 

criança.                3.2 orientar aos cuidados 

gerais.                                     

verificar vacinas, teste do pezinho, e cuidados gerais 

com o 

bebê 

4.1 mostrar todos os métodos contraceptivos 

existentes.                                                                                                                                          

4.2 orientar o que melhor cabe a ela no 

momento.  

orientar e fornecer os meios contraceptivos 

apropriados no  

puerpério 
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5.1 alertar os riscos a ela e ao feto, ao uso de 

bebidas e fumo                                                                                             

5.2 demonstrar em figuras e/ou outros meios  

os males e efeitos causados. 

orientar os malefícios que causa a ela e ao feto/bebê 

 

 

 2.4 Ações 

Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura do pré-natal 

1. Ampliar a cobertura das gestantes da área com pré-natal na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para 90%.  

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a cobertura do pré-natal periodicamente (pelo menos 

mensalmente). 

Organização de gestão e serviço 

Acolher as gestantes.                         

Cadastrar todas as gestantes da área de cobertura da UBS.                                                                                                                      

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização do pré-natal e 

sobre as facilidades de realizá-lo na UBS. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe no acolhimento às gestantes.                               

Capacitar os ACS na busca daquelas que não estão realizando pré-natal em 

nenhum serviço. 

Ampliar o conhecimento da equipe sobre o Programa de Humanização ao 

Pré-natal e nascimento (PHPN). 

 

2. Garantir a captação de 100% das gestantes no primeiro trimestre de 

gestação. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar o percentual de gestantes que ingressaram no programa de pré-

natal no primeiro trimestre de gestação. 

Organização de gestão e serviço 

Realizar agendamento imediato para queixas de atraso menstrual.                                             
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Informar as gestantes sobre as facilidades oferecidas na UBS para a 

realização do pré-natal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Garantir com o gestor municipal agilidade para a realização de teste de 

gravidez, preferencialmente na UBS. 

Engajamento público 

Informar a comunidade sobre as facilidades oferecidas na UBS para o 

diagnóstico de gestação. 

Conversar sobre a importância do ingresso precoce no pré-natal.                    

Ouvir a comunidade sobre estratégias de captação precoce. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais da UBS na realização do teste rápido para 

detecção da gravidez (se disponível). 

 

Relativa ao objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e 

puerpério 

1. Capacitar toda a equipe de enfermagem, médicos e ACS para a utilização 

de um protocolo de pré-natal (apresentação, leitura...)  ex. protocolo do Ministério da 

Saúde.  

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a adesão da equipe ao protocolo adotado pela UBS.                                                                                                   

Organização de gestão e serviço 

Ter versão atualizada do protocolo impressa no serviço para que toda a 

equipe possa consultar quando necessário. 

Definir o papel dos membros da equipe no pré-natal. 

Engajamento público 

Compartilhar com as usuárias as condutas esperadas em cada consulta para 

que possam exercer o controle social. 

Qualificação da prática clinica 

Treinar a equipe para utilizar o protocolo escolhido. 
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2. Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes durante o pré-natal. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de pelo menos um exame ginecológico por trimestre 

em todas as gestantes. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame ginecológico. 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame 

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

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para realizar o exame ginecológico nas gestantes.         

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto a 

realização do exame ginecológico. 

 

3. Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das gestantes durante 

o pré-natal. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de pelo menos um exame de mamas em todas as 

gestantes. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame de mama. 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame de mama 

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

Qualificação da prática clinica 

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

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto a 

realização do exame de mamas. 

 

4. Garantir a 100% das gestantes a prescrição de suplementação de sulfato 

ferroso e ácido fólico conforme protocolo. 

Monitoramento e Avaliação 
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Monitorar a prescrição de suplementação de ferro/ácido fólico em todas as 

gestantes. 

Organização de gestão e serviço 

Garantir acesso facilitado ao sulfato ferroso e ácido fólico. 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a importância da suplementação de ferro/ 

ácido fólico para a saúde da criança e da gestante. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para a prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico para as 

gestantes. 

 

5. Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames de acordo com o 

ministério da saúde . ( ABO-RH, hemograma, Urina 1, glicemia de jejum, VDRL, HIV, 

HBsAG) 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a solicitação dos exames. 

Organização de gestão e serviço 

Identificar problemas no agendamento, realização e devolução do resultado 

do exame.                                                                                                                                                    

Demandar aos gestores municipais agilidade no atendimento das gestantes. 

Estabelecer sistemas de alerta para a realização dos exames. 

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

agilidade para a realização de exames laboratoriais vinculados a ações 

programáticas. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para a solicitação dos exames. 

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto à 

realização dos exames. 

 

6.  Realizar avaliação de saúde bucal em 100% das gestantes durante o pré-

natal. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de avaliação de saúde bucal em todas as gestantes.   

Organização de gestão e serviço 
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Organizar a agenda para realização da consulta bucal às gestantes. 

Engajamento público 

Conversar com a comunidade sobre a importância da atenção à saúde bucal 

para gestantes e sobre a necessidade de prioridade no atendimento desta 

população alvo. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais de acordo com protocolo de atendimento. 

 

7. Garantir que 100% das gestantes completem o esquema vacinal 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a vacinação das gestantes. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer sistemas de alerta para a realização das vacinas 

Engajamento público 

Esclarecer a gestante sobre a importância da realização da vacinação 

completa. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe sobre a realização de vacinas na gestação. 

 

8. Realizar exame de puerpério em 100% das gestantes entre o 30o.  e 42o. 

dia do pós-parto. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de avaliação puerperal em todas as gestantes. 

Organização de gestão e serviço 

Organizar a agenda para o atendimento prioritário das puérperas neste 

período. 

Fazer busca ativa das mulheres que fizeram pré-natal no serviço cuja data 

provável do parto tenha ultrapassado 30 dias sem que tenha sido realizada a revisão 

de puerpério.                                                                                  

Realizar articulação com o programa de puericultura para indagar a todas as 

mães de crianças menores de 2 meses se foi realizada revisão de puerpério. 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade e as gestantes sobre a importância da revisão de 

puerpério. 
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Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais para realizar consulta de puerpério abordando 

métodos de anticoncepção, vida sexual, aleitamento materno exclusivo.       

  

Relativa ao objetivo 3: Melhorar registros das informações 

1. Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 100% das 

gestantes. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar o registro de todos os acompanhamentos da gestante.                                                                                                                                                                                                     

Avaliar número de gestantes com ficha espelho atualizada(registro de BCF, 

altura uterina, pressão arterial, vacinas, medicamentos e exames laboratoriais. 

Organização de gestão e serviço 

Preencher o SISPRENATAL e ficha de acompanhamento .                                   

Implantar ficha-espelho da carteira da gestante. 

Organizar registro específico para  a ficha-espelho.   

Engajamento público 

Esclarecer a gestante sobre o seu direito de manutenção dos registros de 

saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de solicitação de segunda via se 

necessário. 

Qualificação da prática clinica 

Treinar o preenchimento do SISPRENATAL e ficha espelho. 

 

Relativa ao objetivo 4: Mapear as gestantes de risco 

1. Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 100% das 

gestantes. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar o registro na ficha espelho do risco gestacional por trimestre.                                                               

Monitorar o número de encaminhamentos para o alto risco. 

Organização de gestão e serviço 

Identificar na Ficha Espelho as gestantes de alto risco gestacional.                                                  

Encaminhar as gestantes de alto risco para serviço especializado.                                            

Garantir vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento 

ambulatorial e/ou hospitalar. 
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Engajamento público 

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

adequado  referenciamento das gestantes de risco gestacional. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais que realizam o pré-natal para classificação do risco 

gestacional em cada trimestre e manejo de intercorrências. 

 

Relativa ao objetivo 5: Realizar promoção da Saúde 

1. Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a gestação. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de orientação nutricional durante a gestação. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe na promoção da alimentação saudável para a 

gestante. 

Engajamento público 

Compartilhar com a comunidade e com as gestantes orientações sobre 

alimentação saudável. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para fazer orientação nutricional de gestantes e 

acompanhamento do ganho de peso na gestação. 

 

2. Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a duração do aleitamento materno entre as nutrizes que fizeram 

pré-natal na UBS. 

Organização de gestão e serviço 

Propiciar o encontro de gestantes e nutrizes e conversas sobre facilidades e 

dificuldades da amamentação.  

Propiciar a observação de outras mães amamentando. 

Engajamento público 

Conversar com a comunidade, a gestante e seus familiares sobre o que eles 

pensam em relação ao aleitamento materno. 

Desmistificar a idéia de que criança "gorda" é criança saudável.                                          

Construir rede social de apoio às nutrizes. 
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Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para fazer promoção do aleitamento materno. 

 

3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido 

(teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a orientação sobre os cuidados com o recém-nascido recebida 

durante  o pré-natal. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Engajamento público 

Orientar a comunidade em especial gestantes e seus familiares sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para orientar os usuários do serviço em relação aos 

cuidados com o recém-nascido. 

 

4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a orientação sobre anticoncepção após o parto recebida durante o 

pré-natal. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre 

anticoncepção após o parto. 

Engajamento público 

Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, sobre 

anticoncepção após o parto. 

Qualificação da prática clinica 

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

anticoncepção após o parto. 
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5. Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de 

álcool e drogas na gestação. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar as orientações sobre os riscos do tabagismo e do consumo de 

álcool e drogas recebidas durante a gestação.                                                                    

Monitorar o número de gestantes que conseguiu parar de fumar durante a 

gestação. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe em relação ao combate ao tabagismo durante 

a gestação. 

Engajamento público 

Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, sobre os 

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

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para apoiar as gestantes que quiserem parar de fumar. 

 

2.5. Indicadores 

Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura do pré-natal 

Meta 1: Ampliar a cobertura das gestantes da área com pré-natal na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para 90%.  

Indicador 1: Cobertura do programa de pré-natal   na UBS 

Numerador: número de gestantes residentes na área que freqüentam o 

programa na UBS 

Denominador: número total de gestantes da área 

 

Meta 2: Garantir a captação de 90% das gestantes no primeiro trimestre de 

gestação. 

Indicador 2 :Proporção de gestantes com início do pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação 

Numerador: número de gestantes com início do pré-natal no primeiro trimestre 

de gestação. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 
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Relativa ao objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e 

puerpério 

Meta 3: Capacitar equipe de enfermagem, médicos e ACS para a utilização 

de um protocolo de pré-natal (apresentação, leitura...)  ex. protocolo do Ministério da 

Saúde.  

Indicador 3 :Proporção profissionais capacitados  

Numerador: número de profissionais capacitados.  

Denominador: número total de profissionais da equipe. 

 

Meta 4: Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% 

das gestantes durante o pré-natal. 

Indicador 4: Proporção de gestantes com exame ginecológico em dia 

Numerador: número de gestantes com exame ginecológico em dia 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa 

 

Meta 5:  Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das gestantes 

durante o pré-natal. 

Indicador 5: Proporção de gestantes com exame de mamas em dia 

Numerador: número de gestantes com exame de mamas em dia 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa 

 

Meta 6:  Garantir a 100% das gestantes a prescrição de suplementação de 

sulfato ferroso e ácido fólico conforme protocolo. 

Indicador 6: Proporção de gestantes com prescrição de suplementação de 

sulfato ferroso e acido fólico  

Numerador: número de gestantes com suplementação de sulfato ferroso e 

acido fólico  

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa 

 

Meta 7 . Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames de acordo 

com o ministério da saúde . ( ABO-RH, hemograma, Urina 1, glicemia de jejum, 

VDRL, HIV, HBsAG) 

Indicador 7: Proporção de gestantes com TODOS os exame laboratoriais  

preconizados para a primeira consulta 
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Numerador: número de gestantes com exame de pré-natal em dia 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Meta 8:  Realizar avaliação de saúde bucal em 100% das gestantes durante o 

pré-natal. 

Indicador 8: Proporção de gestantes com avaliação de saúde bucal 

Numerador: número de gestantes com avaliação de saúde bucal 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa 

 

Meta 9. Garantir que 100% das gestantes completem o esquema vacinal 

Indicador 9: Proporção de gestantes com esquema vacinal em dia. 

Numerador: número de gestantes com esquema vacinal em dia 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa 

 

Meta 10. Realizar exame de puerpério em 100% das gestantes entre o 30o.  e 

42o. dia do pós-parto. 

Indicador 10: Proporção de gestantes com exames de puerpério entre 30º e o 

42º dia do pós-parto 

Numerador: número de gestantes com exame de puerpério em dia 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Relativa ao objetivo 3: Melhorar registros das informações 

Meta 11: Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 100% 

das gestantes. 

Indicador 11: Proporção de gestantes registro adequado. 

Numerador: número de gestantes com registro adequado. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Relativa ao objetivo 4: Mapear as gestantes de risco 

Meta 12: Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 100% 

das gestantes. 

Indicador 12: Proporção de gestantes com avaliação de risco na primeira 

consulta. 
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Numerador: número de gestantes com avaliação de risco na primeira 

consulta. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Relativa ao objetivo 5: Realizar promoção da Saúde 

Meta 13: Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a 

gestação. 

Indicador 13: Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional. 

Numerador: número de gestantes com avaliação nutricional. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Meta 14: Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Indicador 14: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Numerador: número de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Meta 15: Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

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

Indicador 15: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

cuidados com o recém-nascido. 

Numerador: número de gestantes que receberam orientação sobre cuidados 

com o recém-nascido. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

Meta 16: Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Indicador 16: Proporção de gestantes com orientação sobre anticoncepção 

para o período pós-parto. 

Numerador: número de gestantes com orientação sobre anticoncepção para o 

período pós-parto. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 
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Meta 17: Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso 

de álcool e drogas na gestação. 

Indicador 17: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre riscos 

do tabagismo, álcool e drogas. 

Numerador: número de gestantes com avaliação de risco para álcool , drogas 

e  tabagismo. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no programa. 

 

2.6 Logística 

Este projeto esta estruturado para ser desenvolvido no período de 4 meses na 

Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde, em Campo Largo, Paraná . Participarão 

todas as gestantes pertencentes a área de abrangência e cadastradas no programa 

de Pré-natal da Unidade.  Para realizar uma intervenção no Programa de Pré-natal e 

Puerpério vamos adotar o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério do Ministério da 

Saúde, 2006. Utilizaremos a ficha da gestante e a ficha espelho a qual foi 

recentemente implantada na UBS.  Estimamos alcançar com a intervenção 21 

gestantes. Para o acompanhamento mensal da intervenção será utilizada a planilha 

eletrônica de coleta de dados.   

Para organizar o registro especifico do Programa e enfermeira revisará o livro 

de registro identificado todas as mulheres que vieram ao serviço para pré-natal nos 

últimos 3 meses. A profissional localizará os prontuários destas gestantes e 

transcreverá todas as informações disponíveis no prontuário para a ficha espelho. 

Ao mesmo tempo realizará o primeiro monitoramento anexando uma anotação sobre 

as consultas em atraso, exames clínicos e laboratoriais em atraso e vacinas em 

atraso.  

 

2.7. Cronograma 

O cronograma seguirá conforme tabela a seguir:  

 

PRIMEIRO MÊS 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 
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reunião c/ os profissionais 

que irão participar das 

ações 

avaliação do 

andamento das 

ações, 

melhorias e 

ajustes  

identificação  de 

gestação e alto 

risco 

encaminhar p/ 

avaliação 

nutricional, se 

necessário 

realizar o cadastramento 

no Sisprenatal e ficha de 

acompanhamento 

orientação em 

sala de espera, 

triagem. 

    

realizar a primeira 

consulta para solicitação 

de exames cfe protocolo 

Orientar qto ao 

exames 

ginecológico e 

de mamas 

    

realizar a vacina 

antitetânica e da gripe, 

cfe carteira de vacina da 

gestante 

      

 

 

SEGUNDO MÊS 

emana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

reunião c/ os profissionais 

para suprir duvidas 

consulta de pré-

natal de baixo 

risco 

identificação  de 

gestação e alto 

risco 

monitorar o 

registro das 

informações no 

Sispreantal e 

prontuário 

atividades em sala de 

espera, triagem. 

      

 

TERCEIRO MÊS 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

reunião c/ os profissionais 

que irão participar das 

ações 

orientação sobre 

o uso de álcool, 

drogas e fumo 

consulta de pré-

natal de baixo 

risco (altura 

uterina, ausculta 

de BCF, pressão 

arterial) 

encaminhar para 

avaliação de 

saúde bucal 
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orientação quanto aos 

cuidados com o recém 

nascido 

      

 

QUARTO MÊS 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

reunião c/ os profissionais 

que irão participar das 

ações 

orientação 

quanto a  

cuidados, 

descanso, 

elevação de 

MMII,  

consulta de pré-

natal de baixo 

risco (altura 

uterina, ausculta 

de BCF, pressão 

arterial) 

orientação 

quanto a 

consulta de 

puerpério 

Orientação quanto a 

importância do 

aleitamento materno 

      

 

 

3. Relatório da Intervenção 

 

3.1 Ações previstas e desenvolvidas – facilidades e dificuldades 

Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura do pré-natal 

1. Ampliar a cobertura das gestantes da área com pré-natal na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para 90%.  

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a cobertura do pré-natal periodicamente (pelo menos 

mensalmente). 

Para monitorar a cobertura do PN foi realizada a avaliação da planilha de 

coleta de dados mensalmente. Desse modo podemos verificar a cobertura do 

programa e buscar as gestantes que ainda não estavam cadastradas. 

Organização de gestão e serviço 

Acolher as gestantes.  

Foi realizado o acolhimento a todas as gestantes pela enfermeira. 

   Cadastrar todas as gestantes da área de cobertura da UBS.  

Realizado o  cadastramento no sisweb (sisprenatal), pela enfermeira.                                                                                                                       
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Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização do pré-natal e 

sobre as facilidades de realizá-lo na UBS. 

Através de palestras e orientações individuais foi orientado as usuárias  

gestantes, e outros grupos de pacientes, sobre a importância da consulta de pré-

natal e como proceder para realizá-las na UBS. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe no acolhimento às gestantes. 

Todos os funcionários foram treinados para prestar um atendimento acolhedor 

as gestantes.                      

Capacitar os ACS na busca daquelas que não estão realizando pré-natal em 

nenhum serviço. 

As ACS foram treinadas para realizar  a busca as gestantes faltosas e as que 

não estão realizando pré-natal em nenhum serviço, através das Visitas Domiciliares. 

Ampliar o conhecimento da equipe sobre o Programa de Humanização ao 

Pré-natal e nascimento (PHPN).  

Através de capacitações e palestras sobre o Programa (PHPN). 

 

2. Garantir a captação de 100% das gestantes no primeiro trimestre de 

gestação. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar o percentual de gestantes que ingressaram no programa de pré-

natal no primeiro trimestre de gestação. 

Para monitorar a cobertura do PN foi realizada a avaliação da planilha de 

coleta de dados mensalmente. Desse modo, podemos verificar a cobertura do 

programa e buscar as gestantes que ainda não estavam cadastradas. 

Organização de gestão e serviço 

Realizar agendamento imediato para queixas de atraso menstrual.   

Para queixa de atraso menstrual, a paciente já sai com a solicitação do 

exame βHCG, em caso positivo, retorna para agendar a primeira consulta com a 

enfermeira, que não demora mais que uma semana. 

Informar as gestantes sobre as facilidades oferecidas na UBS para a 

realização do pré-natal.           
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Na primeira consulta a gestante já sai com as informações necessárias para o 

seu acompanhamento de pré-natal na UBS, e a próxima consulta agendada.  

Engajamento público 

Informar a comunidade sobre as facilidades oferecidas na UBS para o 

diagnóstico de gestação. 

Prestar informações através de orientações e cartazes, a todos os pacientes, 

sobre a facilidade da consulta de pré-natal. 

Conversar sobre a importância do ingresso precoce no pré-natal.  

Após confirmada a gestação, iniciar imediatamente o seu pré-natal. 

Ouvir a comunidade sobre estratégias de captação precoce. 

Captar as sugestões dadas pela comunidade. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais da UBS na realização do teste rápido para 

detecção da gravidez (se disponível). 

Até o presente momento não temos acesso ao teste rápido. 

 

Relativa ao objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e 

puerpério 

1. Capacitar equipe de enfermagem, médicos e ACS para a utilização de um 

protocolo de pré-natal (apresentação, leitura...). Exemplo: protocolo do Ministério da 

Saúde.  

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a adesão da equipe ao protocolo adotado pela UBS.    

Para monitorar a adesão da equipe ao protocolo foi realizada capacitação de 

todos os funcionários da UBS regularmente. Desse modo pudemos verificar que os 

funcionários estão comprometidos com o programa.          

Organização de gestão e serviço 

Ter versão atualizada do protocolo impressa no serviço para que toda a 

equipe possa consultar quando necessário. 

Para que possa ser utilizada sempre que se fizer necessário, temos uma   

cópia atualizada na sala de triagem. 

Definir o papel dos membros da equipe no pré-natal. 

Para determinar o papel de cada membro fizemos reuniões mensais. Desse 

modo verificamos que tudo caminhava conforme ajustado no inicio. 
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Engajamento público 

Compartilhar com as usuárias as condutas esperadas em cada consulta para 

que possam exercer o controle social. 

Através da consulta de enfermagem, pudemos saber o que cada gestante 

esperava do projeto.  

Qualificação da prática clinica 

Treinar a equipe para utilizar o protocolo escolhido. 

Através de treinamento foi padronizado a utilização do protocolo do MS.  

 

2. Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes durante o pré-natal. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de pelo menos um exame ginecológico por trimestre 

em todas as gestantes. 

Para monitorar a realização do exame ginecológico, a gestante sairá da 

primeira consulta com o exame papanicolau agendado. Desse modo podemos 

verificar o comparecimento da gestante 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame ginecológico. 

Para estabelecer um sistema de alerta, iremos juntar com os exames de 

sangue (trimestrais).  

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame 

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

Através de palestras e orientações individuais foi orientado as pacientes 

gestantes, e outros grupos de pacientes, sobre a importância e segurança  do 

exame ginecológico, durante o pré-natal. 

 Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para realizar o exame ginecológico nas gestantes.  

A equipe deve orientar a todas as gestantes sobre a realização do exame 

ginecológico, realizado pela enfermeira.    

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto a 

realização do exame ginecológico. 
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A equipe está capacitada para encaminhar todas as gestantes para a 

realização do exame ginecológico. 

 

3. Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das gestantes durante 

o pré-natal. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de pelo menos um exame de mamas em todas as 

gestantes. 

Para monitorar a realização do exame de mamas, a gestante sairá da 

primeira consulta com o exame agendado. Desse modo podemos verificar o 

comparecimento da gestante. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame de mama. 

Para estabelecer um sistema de alerta, iremos juntar com os exames de 

sangue (trimestrais). 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame de mama 

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

Foi orientado através de palestras e orientações individuais as pacientes 

gestantes, e outros grupos de pacientes, sobre cuidados com a mama, a importância 

da amamentação e o  fortalecimento  do vinculo mãe-filho. 

Qualificação da prática clinica 

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

A equipe orientou a todas as gestantes sobre a realização do auto-exame 

mamas, e foi realizado o exame clinico das mamas, realizado pela enfermeira.    

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto a 

realização do exame de mamas. 

A equipe está capacitada para encaminhar todas as gestantes para a 

realização do exame de mamas. 

 

4. Garantir a 100% das gestantes a prescrição de suplementação de sulfato 

ferroso e ácido fólico conforme protocolo. 
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Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a prescrição de suplementação de ferro/ácido fólico em todas as 

gestantes. 

Para monitorar a prescrição de acido fólico e sulfato ferroso, a gestante sairá 

da primeira consulta com a medicação, conforme protocolo do MS. Desse modo 

podemos verificar se a gestante está tomando corretamente a medicação nas 

próximas consultas. 

Organização de gestão e serviço 

Garantir acesso facilitado ao sulfato ferroso e ácido fólico. 

Para que ela possa iniciar a medicação,  é fornecida na primeira consulta com 

a enfermeira. 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade sobre a importância da suplementação de ferro/ 

ácido fólico para a saúde da criança e da gestante. 

Explicar a gestante e a comunidade sobre a importância de ferro/acido fólico 

durante a gestação, através de palestras e cartazes na UBS. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para a prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico para as 

gestantes. 

A equipe está capacitada para encaminhar todas as gestantes para a 

prescrição de ferro/acido fólico, pela enfermeira. 

 

5. Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames de acordo com o 

ministério da saúde . ( ABO-RH, hemograma, Urina 1, glicemia de jejum, VDRL, HIV, 

HBsAG) 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a solicitação dos exames. 

Para monitorar a solicitação de exames, a gestante sairá da primeira consulta 

com a solicitação de exames do primeiro trimestre, protocolo do MS. Desse modo 

podemos agilizar os exames e a gestante já sai da UBS com a próxima consulta 

agendada.  

Organização de gestão e serviço 

Identificar problemas no agendamento, realização e devolução do resultado 

do exame.             



47 

 

Para sanar problemas com agendamento, temos dias específicos para as 

gestantes.                                                                                                                                   

Demandar aos gestores municipais agilidade no atendimento das gestantes. 

Para solucionar e agilizar as consultas, temos dias exclusivos para  as 

gestantes. 

Estabelecer sistemas de alerta para a realização dos exames. 

Para estabelecer um sistema de alerta, a gestante é orientada a procurar o 

laboratório após a sua consulta de pré-natal. 

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

agilidade para a realização de exames laboratoriais vinculados a ações 

programáticas. 

A organização dos exames é bem organizada, o agendamento demora no 

máximo uma semana, e em casos de urgência é realizado no mesmo dia.  

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para a solicitação dos exames. 

Os exames, conforme protocolo, são solicitados pela enfermeira, ou médico. 

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto à 

realização dos exames. 

Os exames são realizados  no máximo em uma semana. 

 

6.  Realizar avaliação de saúde bucal em 100% das gestantes durante o pré-

natal. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de avaliação de saúde bucal em todas as gestantes.   

Para monitorar a avaliação de saúde bucal, a gestante leva uma referencia e 

deve trazer uma contra-referencia do odontólogo. Desse modo podemos 

acompanhar a avaliação de saúde bucal, pelo fato de não ser dentro da própria 

UBS.  

Organização de gestão e serviço 

Organizar a agenda para realização da consulta bucal às gestantes. 

É realizado o agendamento da consulta de avaliação de saúde bucal, pelo 

telefone, por não ser dentro da UBS. 
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Engajamento público 

Conversar com a comunidade sobre a importância da atenção à saúde bucal 

para gestantes e sobre a necessidade de prioridade no atendimento desta 

população alvo. 

Explicar á gestante e  comunidade sobre a importância da avaliação e saúde 

bucal durante a gestação, através de palestras, orientação e cartazes na UBS. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais de acordo com protocolo de atendimento. 

A equipe está capacitada para atender  todas as gestantes para acolhimento, 

triagem e orientação, conforme protocolo do MS.  

 

7. Garantir que 100% das gestantes completem o esquema vacinal 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a vacinação das gestantes. 

Para monitorar a vacinação da gestante, ela deverá, se tiver, trazer a sua 

carteirinha de vacinação, em caso negativo, é realizado vacinação e anotado na 

carteira de gestante e é dado uma carteirinha de vacinação. Desse modo podemos 

acompanhar a vacinação da gestante. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer sistemas de alerta para a realização das vacinas. 

Em todas as consultas é verificado na carteirinha de gestante, se falta vacina, 

e o porque  ela ainda não fez, orientada  para que ela tome a vacina  naquele dia.  

Engajamento público 

Esclarecer a gestante sobre a importância da realização da vacinação 

completa. 

Explicar a gestante e a comunidade sobre a importância da vacinação da 

gestação, através do atendimento enfermeira/médico e cartazes na UBS. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe sobre a realização de vacinas na gestação. 

A equipe está capacitada para atender todas as gestantes para vacinação, 

conforme protocolo do MS.  

 

8. Realizar exame de puerpério em 100% das gestantes entre o 30º  e 42º dia 

do pós-parto. 
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Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de avaliação puerperal em todas as gestantes. 

Para monitorar a avaliação puerperal da gestante, ela terá a consulta 

agendada, ou pela ACS ou por familiar antes do 42º dia de pós-parto. Desse modo 

podemos acompanhar a consulta puerperal da gestante. 

Organização de gestão e serviço 

Organizar a agenda para o atendimento prioritário das puérperas neste 

período. 

É realizado o agendamento da consulta puerperal, em dia especifico, o que 

facilita a vaga na agenda.  

Fazer busca ativa das mulheres que fizeram pré-natal no serviço cuja data 

provável do parto tenha ultrapassado 30 dias sem que tenha sido realizada a revisão 

de puerpério.    

É realizada a visita domiciliar pelas ACS, e se for encontrada alguma que 

tenha ultrapassado 30 dias para consulta, é agendada imediatamente a sua consulta 

de pós-parto.                                        

Realizar articulação com o programa de puericultura para indagar a todas as 

mães de crianças menores de 2 meses se foi realizada revisão de puerpério. 

É realizado a pergunta a mãe que traz seu filho menor de 2 anos para 

consulta, se tiver caso positivo, agendasse prontamente a sua consulta. 

Engajamento público 

Esclarecer a comunidade e as gestantes sobre a importância da revisão de 

puerpério. 

Explicar a gestante e a comunidade sobre a importância da revisão de 

puerpério, através do atendimento enfermeira/médico, palestras  e cartazes na UBS. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais para realizar consulta de puerpério abordando 

métodos de anticoncepção, vida sexual, aleitamento materno exclusivo.    

   A equipe está capacitada para realizar informações sobre métodos 

contraceptivos, amamentação, conforme protocolo do MS.  

  

Relativa ao objetivo 3: Melhorar registros das informações 

1. Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 100% das 

gestantes. 
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Monitoramento e Avaliação 

Monitorar o registro de todos os acompanhamentos da gestante.         

Para monitorar os registros de acompanhamento da gestante, temos o 

prontuário e a ficha espelho. Desse modo podemos acompanhar consulta, vacinas, 

intercorrências.         

Avaliar número de gestantes com ficha espelho atualizada(registro de BCF, 

altura uterina, pressão arterial, vacinas, medicamentos e exames laboratoriais). 

Para monitorar os registros de acompanhamento da gestante, atualizamos  

semanalmente as ficha espelho. 

Organização de gestão e serviço 

Preencher o SISPRENATAL e ficha de acompanhamento .      

Realizasse o preenchimento do sisprenatal na primeira consulta, e 

semanalmente realizasse o acompanhamento.                              

Implantar ficha-espelho da carteira da gestante. 

Não conseguimos implantar a ficha espelho da carteirinha da gestante, 

usamos somente a ficha espelho (fornecida pelo curso).  

Organizar registro específico para  a ficha-espelho.   

Foi implantada a ficha espelho (fornecida pelo curso), com o intuito de 

melhorar o registro de dados. 

Engajamento público 

Esclarecer a gestante sobre o seu direito de manutenção dos registros de 

saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de solicitação de segunda via se 

necessário. 

Temos todos os dados arquivados das gestantes, se houver solicitação de 

dados, é fornecida a paciente. 

Qualificação da prática clinica 

Treinar o preenchimento do SISPRENATAL e ficha espelho. 

O preenchimento inicial do Sisprenatal é realizado pela enfermeira, após 

treinamento a técnica de enfermagem também preenche os dados necessários, do 

sisprenatal e da ficha espelho. 

 

Relativa ao objetivo 4: Mapear as gestantes de risco 

1. Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 100% das 

gestantes. 
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Monitoramento e Avaliação 

Monitorar o registro na ficha espelho do risco gestacional por trimestre.    

Para monitorar os registros na ficha espelho da gestante, para risco 

gestacional, estamos sempre verificando os dados obstétricos, anamnese . Desse 

modo, podemos avaliar as intercorrências.        

Monitorar o número de encaminhamentos para o alto risco. 

Para monitorar os números de encaminhamentos para alto risco,temos a ficha 

espelho que tem os dados da gestação. Desse modo podemos acompanhar as  

intercorrências.        

Organização de gestão e serviço 

Identificar na Ficha Espelho as gestantes de alto risco gestacional.    

Estamos identificando com um adesivo de coração as gestante de alto risco 

gestacional.            

Encaminhar as gestantes de alto risco para serviço especializado.         

Tão logo torne-se gestante de alto risco gestacional, é encaminhada para a 

avaliação do gineco-obstetra.        

Garantir vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento 

ambulatorial e/ou hospitalar. 

É criado vinculo da gestante com a UBS, através do acolhimento, da consulta 

de enfermagem e triagem. 

Engajamento público 

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

adequado  referenciamento das gestantes de risco gestacional. 

É encaminhada para risco gestacional através da referencia/contra-referencia, 

é sempre que recebemos a gestante novamente, vem acompanhada da contra-

referencia.  

Qualificação da prática clinica 

Capacitar os profissionais que realizam o pré-natal para classificação do risco 

gestacional em cada trimestre e manejo de intercorrências. 

   A equipe está capacitada para realizar informações sobre risco gestacional 

conforme protocolo do MS.  

 

Relativa ao objetivo 5: Realizar promoção da Saúde 

1. Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a gestação. 
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Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a realização de orientação nutricional durante a gestação. 

Para monitorar a realização da orientação nutricional  da gestante,  estamos 

sempre verificando os dados de exames (glicemia, colesterol....), para ver a 

necessidade de encaminhar para atendimento especializado. Desse modo podemos 

avaliar as  intercorrências.                                                                              

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe na promoção da alimentação saudável para a 

gestante. 

Durante as orientações (palestras, folders, cartazes na UBS) dadas as 

gestantes pela equipe, sempre falasse da alimentação saudável para ela e para o 

bebê.  

Engajamento público 

Compartilhar com a comunidade e com as gestantes orientações sobre 

alimentação saudável. 

Com cartazes, folders, palestras, são dadas orientações às gestantes e à 

comunidade sobre alimentação saudável. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para fazer orientação nutricional de gestantes e 

acompanhamento do ganho de peso na gestação. 

   A equipe está capacitada para realizar informações sobre orientação 

nutricional e ganho de peso, conforme protocolo do MS.  

 

2. Promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a duração do aleitamento materno entre as nutrizes que fizeram 

pré-natal na UBS. 

Para monitorar a duração do aleitamento materno da nutriz, estamos 

acompanhando durante as consultas de puerpério, e puericultura. Desse modo 

podemos avaliar duração, e auxiliar quando necessário.     

Organização de gestão e serviço 

Propiciar o encontro de gestantes e nutrizes e conversas sobre facilidades e 

dificuldades da amamentação.  
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Durante as palestras com as gestantes, conseguimos que algumas nutrizes 

estivessem junto, pois estavam realizando sua consulta de puerpério. 

Propiciar a observação de outras mães amamentando. 

Na realização das palestras com as gestantes, conseguimos que algumas 

nutrizes estivessem junto,  e trocando experiências sobre  amamentação. 

Engajamento público 

Conversar com a comunidade, a gestante e seus familiares sobre o que eles 

pensam em relação ao aleitamento materno. 

Durante as palestras, alguns pais estavam presentes, e apóiam e auxiliam 

suas companheiras na fase de amamentação. 

Desmistificar a idéia de que criança "gorda" é criança saudável.      

Orientado as mães que criança “gorda”, nem sempre é sinal de saúde, na 

duvida ela deve sempre trazer seu filho ao pediatra. 

Construir rede social de apoio às nutrizes. 

Não conseguimos implementar na UBS.  

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para fazer promoção do aleitamento materno. 

Orientamos que sempre o aleitamento materno é o melhor, já pronto, possui 

todos os nutrientes necessários. 

 

3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido 

(teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a orientação sobre os cuidados com o recém-nascido recebida 

durante  o pré-natal. 

Para monitorar os cuidados com o recém-nascido, avaliamos a criança 

sempre na consulta de puericultura, e quando a mãe não traz para consulta, as ACS 

vão em busca das faltosas. Desse modo podemos acompanhar o desenvolvimento e 

crescimento da criança.  

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 
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Durante as orientações (palestras, folders, cartazes na UBS) dadas as 

gestantes pela equipe, sempre falasse sobre os cuidados com o recém-nascido 

(banho, aleitamento, ....).  

Engajamento público 

Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Durante as orientações as gestantes e algumas vezes, alguns pais, avos, 

através de palestras, folders, cartazes na UBS,  falamos  sobre os cuidados com o 

recém-nascido (banho, aleitamento, ....).  

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para orientar os usuários do serviço em relação aos 

cuidados com o recém-nascido. 

   A equipe está capacitada para realizar informações sobre os cuidados com 

o recém-nascido (banho, aleitamento, posição.......). 

 

4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar a orientação sobre anticoncepção após o parto recebida durante o 

pré-natal. 

Para monitorar as gestantes sobre anticoncepção pós-parto, avaliamos e 

orientamos durante as consultas com a enfermeira, mostrando e explicando todos os 

métodos. Desse modo ela (em alguns casos o companheiro está presente) pode 

escolher  o método que melhor se adapte. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre 

anticoncepção após o parto. 

A equipe esta preparada para esclarecer dúvidas que venha a surgir na 

escolha feita. 

Engajamento público 

Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, sobre 

anticoncepção após o parto. 

Para isso, realizamos palestras e orientações em sala de espera. 
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Qualificação da prática clinica 

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

anticoncepção após o parto. 

Toda a equipe está preparada para sanar dúvidas da comunidade. 

 

5. Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de 

álcool e drogas na gestação. 

Monitoramento e Avaliação 

Monitorar as orientações sobre os riscos do tabagismo e do consumo de 

álcool e drogas recebidas durante a gestação.           

Para monitorar os riscos do tabagismo e do álcool/drogas, realizamos 

palestras sobre o assunto. 

 

Monitorar o número de gestantes que conseguiu parar de fumar durante a 

gestação. 

Para monitorar as gestantes fumantes, realizamos anotações no prontuário e 

carteira de gestante, e percebemos que elas diminuem consideravelmente durante a 

gestação, algumas até param neste período, assim aconselhamos a parar 

definitivamente. 

Organização de gestão e serviço 

Estabelecer o papel da equipe em relação ao combate ao tabagismo durante 

a gestação. 

Realizamos aconselhamento e orientações quanto aos males do fumo e 

outras drogas. 

Engajamento público 

Orientar a comunidade, em especial gestantes e seus familiares, sobre os 

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

Para a comunidade e as gestantes realizamos palestras, folders, cartazes na 

UBS sobre os males que estas drogas trazem para a gestante, feto e para todas as 

pessoas. 

Qualificação da prática clinica 

Capacitar a equipe para apoiar as gestantes que quiserem parar de fumar. 
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A equipe está capacitada para realizar informações, aconselhamento e apoio 

as gestantes e familiares que optarem parar de fumas, ressalto a vantagem de 

nenhum membro da equipe fazer uso de fumo. 

 

 

3.2 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 

 Inicialmente, verificou-se a necessidade de elaborar uma ficha espelho (em 

anexo), visando a sistematização dos dados, essa ficha documental incluiu 

informações relativas a identificação da gestante, antecedentes gineco-obstétricos e 

dados obstétricos atuais. Para tanto, seu preenchimento se deu com base nos 

prontuários impressos. O registro dos dados se configura na memória escrita das 

ações em saúde e reflete a qualidade da assistência prestada a atenção à gestação, 

parto e puerpério. 

 

 

3.3 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 

A organização do trabalho se torna difícil em função da falta de funcionários e  

da área física pequena,  mas como a iniciativa foi muito bem aceita pela população e 

funcionários, vamos continuar com o projeto e estender aos outros grupos (idosos, 

HAS, DM). Tudo requer mudanças, mas com uma explicação bem feita e apoio da 

SMS conseguimos ir avante. Contaremos também com o trabalho das ACS, que 

após um treinamento feito pela enfermeira para esclarecer os projetos que estarão 

sendo implementados  para divulgação do projeto, esclarecerão  os pacientes  nas 

suas vistas domiciliares, o que estaremos melhorando na UBS/ESF para toda a 

população  

Continuaremos com as reuniões periódicas (enfermagem, médicos, recepção, 

e quando se fizer necessário o gestor), palestras em sala de espera, acolhimento, as 

agentes comunitárias de saúde (ACS), continuarão  na identificação das gestantes e  

captação das gestantes faltosas 

Com o intuito de melhoria a ESF/UBS deverá buscar a realização de 

atividades externas nos espaços sociais (igrejas, associação de moradores), 

projetos em sala de espera, TV/DVD. 
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Ressalto que foi de suma importância para a Unidade de Saúde Centro de 

Saúde, a implantação do projeto, onde conseguimos melhorar a equipe de 

enfermagem, sendo mais atenciosa, criando um vinculo mais qualificado com o 

usuário.  
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4.  Relatório dos Resultados da Intervenção 

 

4.1 Resultados 

A presente intervenção foi realizada em 40 gestantes da área coberta pela 

ESF, sendo inicialmente 29 gestantes e 11 puérperas. Antes da intervenção não era 

realizado a consulta de enfermagem, acolhimento, busca ativa das gestantes 

faltosas (feito pelas ACS) e registro incompletos. Com isso, foi trabalhado 

acolhimento tornando-se mais eficaz, consulta de enfermagem e intercorrências, 

todas foram muito receptivas com a ESF e com o trabalho proposto, melhorou a 

assiduidade as consultas de enfermagem e médicas, prontuários mais completos. 

Trabalhamos com gestantes de várias faixas etárias e classe social, percebeu-se 

que as gestantes sentiram-se mais valorizadas dentro da unidade, com mais espaço 

para elas conversarem e tirarem suas dúvidas. 

Meta 1:  Ampliar a cobertura das gestantes da área com pré-natal na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para 90%.  

Indicador: Cobertura do programa de pré-natal na UBS. 

O número de gestantes cadastradas para a intervenção, residentes na área 

de abrangência, aconteceu nos quatro meses de intervenção, correspondendo aos 

meses de agosto a novembro de 2013. O número de gestantes que haviam cadastro 

era 29. Assim, fez-se a opção de monitoramento da ação programática pela 

estimativa de gestantes em 1,5% da população, conforme orientações do MS. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 42,6% (29), no segundo mês 

51,5% (35), no terceiro mês 54,4% (37) e no quarto mês 61,8% (42). Em relação a 

estes dados considero que estamos conseguido atingir o esperado, tendo realizado 

atendimento a todas as gestantes da área de coberturas da UBS, mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura 1. 
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Figura 1 – Cobertura de gestantes acompanhadas na intervenção.  

 

Meta 2:  Garantir a captação de 90% das gestantes no primeiro trimestre de 

gestação. 

Indicador: Proporção de gestantes com início do pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação. 

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no segundo 

mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100% (21). Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado o 

inicio do pré-natal no primeiro trimestre a todas as gestantes da área de coberturas 

da UBS, mantendo o acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme 

demonstra o gráfico da Figura 3. 

 

Figura 2 – Proporção de gestantes com início do pré-natal no primeiro trimestre de 

gestação.  
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Meta 3: Capacitar 90% da equipe para a utilização de um protocolo de pré-

natal (apresentação, leitura...)  ex. protocolo do Ministério da Saúde.  

Indicador: Proporção profissionais capacitados  

Assim sendo, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no 

segundo mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (22) e no quarto mês 100% (22).Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo 

realizado reunião com a equipe de trabalho, explanando a importância e respaldo do 

protocolo. Nesse sentido, atingiu-se toda a equipe para a capacitação. 

 

Meta 4: Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% 

das gestantes durante o pré-natal. 

Indicado: Proporção de gestantes com exame ginecológico em dia. 

Portanto,o número de gestantes no primeiro mês foi 62,1% (18), no segundo 

mês 56,5% (13), no terceiro mês 54,5% (12) e no quarto mês 65,0% (13).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, pois a 

grande maioria das gestantes tem receio de realizar a coleta de papanicolau durante 

a gravidez, embora se explique inúmeras vezes , não conseguimos obter a coleta de 

todas as gestantes, apesar da dificuldades mantemos o acompanhamento das 

gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 4. 

 

 

Figura 3 – Proporção de gestantes com exame ginecológico em dia.  
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 Meta 5: Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das gestantes 

durante o pré-natal. 

Indicador: Proporção de gestantes com exame de mamas em dia. 

Portanto,o número de gestantes no primeiro mês foi 65,5% (19), no segundo 

mês 60,9% (14), no terceiro mês 59,1% (13) e no quarto mês 70,0% (14).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado auto 

exame das mamas, orientação quanto ao exame e os cuidados com a preparação 

das mamas durante o aleitamento materno,  mantendo o acompanhamento das 

gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 5. 

 

Figura 4 – Proporção de gestantes com exame de mamas em dia. 

 

Meta 6:   Realizar pelo menos um exame de IMC  em 100% das gestantes 

durante o pré-natal. 

Indicador: Proporção de gestantes com registro de IMC na última consulta. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 86,2% (25), no segundo 

mês 78,3% (18), no terceiro mês 77,3% (17) e no quarto mês 95,0% (19).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado o 

IMC, mantendo o acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme 

demonstra o gráfico da Figura 6.  
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Figura 5  – Proporção de gestantes com registro de IMC na última consulta.  

 

Meta 7e 8 :  Garantir a 100% das gestantes a prescrição de suplementação 

de sulfato ferroso e ácido fólico conforme protocolo. 

Indicador 7e 8: Proporção de gestantes com prescrição de suplementação de 

sulfato ferroso e acido fólico  

Assim sendo, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no 

segundo mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100% (21).Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo 

realizado a prescrição a todas as gestantes na primeira consulta, mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura  6 e 7.  

 

Figura 6 – Proporção de gestantes com prescrição de suplementação de sulfato 

ferroso conforme protocolo.  
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Figura 7 – Proporção de gestantes com prescrição de suplementação de ácido fólico 

conforme protocolo.  

 

Meta9:  Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames de acordo 

com o ministério da saúde . ( ABO-RH, hemograma, Urina 1, glicemia de jejum, 

VDRL, HIV, HBsAG) 

Indicador 9: Proporção de gestantes com TODOS os exame laboratoriais  

preconizados para a primeira consulta. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no segundo 

mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100% (21).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado a 

solicitação de todos os exames preconizados pelo Ministério da Saúde, na primeira 

consulta,mantendo o acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme 

demonstra o gráfico da Figura 8.  

 

Figura 9 – Proporção de gestantes com todos exames laboratoriais preconizados 

para primeira consulta.  
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Meta 10: Realizar avaliação do esquema da vacina antitetânica   em 100% 

das gestantes durante o pré-natal. 

Indicador 10: Proporção de gestantes com vacinação antitetânica em dia. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 86,2% (25), no segundo 

mês 73,9% (17), no terceiro mês 68,2% (15) e no quarto mês 75,0% (15).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, tendo 

realizado a vacina antitetânica, as pessoas ainda tem receio de vacina (agulha),  

mantendo o acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o 

gráfico da Figura 9.  

 

Figura 10 – Proporção de gestantes com vacina antitetânica em dia.  

 

Meta 11: Realizar avaliação do esquema da vacina Hepatite B 100% das 

gestantes durante o pré-natal. 

Indicador 11: Proporção de gestantes com vacina  contra a Hepatite B em dia. 

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 86,2% (25), no segundo 

mês 73,9% (19), no terceiro mês 68,2% (17) e no quarto mês 75,0% (17).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, tendo 

realizado a vacina hepatite B, sendo verificado as carteirinhas e as que não 

possuíam carteirinha,  foi administrada conforme orientação médica,  mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura 11.  
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Figura 10 – Proporção de gestantes com vacina contra a Hepatite B em dia.  

 

Meta 12: Realizar avaliação de saúde bucal em 100% das gestantes durante 

o pré-natal. 

Indicador 12: Proporção de gestantes com avaliação de saúde bucal. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 27,6% (08), no segundo 

mês 13,0% (13), no terceiro mês 81,8% (18) e no quarto mês 100% (21).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, tendo 

sido um pouco mais difícil a sua realização no inicio da intervenção, mas no final 

conseguimos agendar a todas as gestantes para primeira consulta. Mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura 11.  

 

Figura 11 – Proporção de gestantes com avaliação de saúde bucal.  

Meta 13:Realizar avaliação nutricional em 100% das gestantes durante o pré-

natal. 
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Indicador 13: Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional. 

Assim sendo, o número de gestantes no primeiro mês foi 96,6% (28), no 

segundo mês 95,7% (22), no terceiro mês 90,9% (20) e no quarto mês 100% 

(20).Em relação a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o 

esperado, pois somente quando da avaliação médica achava necessário, era 

encaminhado para a avaliação com a profissional nutricionista, é somente uma 

nutricionista para atender a demanda de gestantes,caso contrário era feito a 

orientação pela enfermeira. Mantendo o acompanhamento das gestantes 

cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 12 

 

Figura 12 – Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional.  

 

Meta 14: Promover o aleitamento materno exclusivo em 100% das gestantes 

durante o pré-natal. 

Indicador 14: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no segundo 

mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100% (21).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado a 

todas as gestantes a orientação quanto a posição, cuidados com o mamilo, 

necessidade de um local tranqüilo para a amamentação, importância do aleitamento, 

desde a primeira consulta. Mantendo o acompanhamento das gestantes 

cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 13.  
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Figura 13 – Proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento 

materno exclusivo.  

 

Meta 15: Orientar 100%das gestantes sobre os cuidados com o recém-nato 

(teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

Indicador 15: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

cuidados com o recém nascido. 

Assim sendo, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no 

segundo mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100% (21).Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, foi realizado a 

todas as gestantes as orientações sobre cuidados com o recém-nascido  em sala de 

espera (por falta de sala de reuniões), e quando retornam nas primeiras consultas 

com o pediatra, pude perceber as mães mais tranquilas em relação aos cuidados 

com o recém-nascido, amamentação e todos os temas abordados na sala de 

espera, o que me deixa muito satisfeito, e isto nos motiva a continuar com as 

palestras, mesmo tendo que improvisar na sala da recepção.Mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura 14.  
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Figura 14 – Proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento 

materno exclusivo.  

 

Meta 16:  Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso 

de álcool e drogas na gestação. 

Indicador 16: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre riscos 

do tabagismo, álcool e drogas. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no segundo 

mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100% (21).Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado,durante as consultas 

de enfermagem pude perceber que são poucas as gestantes fumantes. As fumantes 

relatam que querem parar ou diminuir durante a gestação. Ao uso de álcool e outras 

drogas é difícil precisar o uso dessas substâncias, pois mesmo que usem são 

raríssimas as que irão relatar.Mantendo o acompanhamento das gestantes 

cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 15. 
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Figura 15 – Proporção de gestantes que receberam orientação sobre riscos do 

tabagismo, álcool e drogas.  

 

Meta 17: Orientar 100% das gestantes  sobre anticoncepção após o parto. 

Indicador 17: Proporção de gestantes com orientação sobre anticoncepção 

para o período pós-parto. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no segundo 

mês 73,9% (17), no terceiro mês 59,15% (13) e no quarto mês 40,0% (08).Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado,pois elas já na 

consulta de pós-parto, chegam decididas a que método usar após a gestação. A 

Figura 16 demonstra esta evolução.  

 

Figura 16 – Proporção de gestantes que receberam orientação sobre anticoncepção 

para o período pós-parto. 
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Meta 18: Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 100% 

das gestantes. 

Indicador 18: Proporção de gestantes com avaliação de risco na primeira 

consulta. 

Assim sendo, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no 

segundo mês 100% (23), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 100,0% 

(21).Em relação a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado,tendo 

realizado quando necessário avaliação de alto risco,dependo da urgência até no 

mesmo dia ou quando poderia ser aguardado, era agendada para a  mesma 

semana.  Mantendo o acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme 

demonstra o gráfico da Figura 17.  

 

Figura 18 – Proporção de gestantes com avaliação de risco na primeira consulta.  

 

Meta 19:  Realizar exame de puerpério em 100% das gestantes entre o 30o.  

e 42o. dia do pós-parto. 

Indicador 19: Proporção de gestantes com exames de puerpério entre 30º e o 

42º dia do pós-parto. 

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 41,4% (12), no segundo 

mês 00% (00), no terceiro mês 0% (00) e no quarto mês 00,0% (00).Em relação a 

estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado as 

consultas de puerpério dentro do prazo previsto. Quando elas não compareciam 

para agendar as consultas, era feito a busca através das Agentes Comunitárias de 



71 

 

Saúde, para a realização da sua consulta de pós-parto e também do pediatra para o 

bebê.  A Figura 18 nos coloca uma ilustração desse processo.  

 

Figura 18 – Proporção de gestantes com exames de puerpério entre 30º e o 42º dia 

do pós-parto.  

Meta 1 SB: :  Garantir a captação de 90% das gestantes para primeira 

consulta odontológica. 

Indicador 1 SB: Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica. 

Assim, o número de gestantes no primeiro mês foi 17,2% (05), no segundo 

mês 27,6% (08), no terceiro mês 75,9% (22) e no quarto mês 75,9% (22). Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, 

tendo sido um pouco mais difícil a sua realização no inicio da intervenção, mas no 

final conseguimos agendar  todas as gestantes para a primeira consulta. Mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura 19. 
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Figura 19 – Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica. Fonte: 

diário de intervenção da pesquisadora-interventora. 

 

Meta 2 SB: :  Promover a conclusão do tratamento odontológico. 

Indicador 2 SB: Proporção de gestantes com tratamento odontológico 

concluído. 

Assim sendo, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (05), no 

segundo mês 37,5% (03), no terceiro mês 22,7% (05) e no quarto mês 0% (00). Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, 

devido ao fato de o atendimento odontológico não acontecer dentro da UBS. 

Mantendo o acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o 

gráfico da Figura 20. 

 

Figura 20 – Proporção de gestantes com tratamento odontológico concluído.  

 

 

Meta 3 SB: :  Garantir a avaliação odontológica.   

Indicador 3 SB: Proporção de gestantes com avaliação de risco para saúde 

bucal. 

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (08), no segundo 

mês 100% (08), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 95,5% (21). Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, devido a dificuldade 

inicial, conseguimos o agendamento da consulta odontológica. Mantendo o 

acompanhamento das gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da 

Figura 21. 
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Figura 21 – Proporção de gestantes com avaliação de risco para saúde bucal. 

 

Meta 4 SB: : Promover orientação odontológica.   

Indicador 4 SB: Proporção de gestantes com orientação sobre higiene bucal e 

prevenção de carie. 

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (08), no segundo 

mês 100% (09), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 95,5% (21). Em relação 

a estes dados considero que conseguimos atingir o esperado, todas ficaram com o 

agendamento da consulta odontológica. Mantendo o acompanhamento das 

gestantes cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 22. 

 

Figura 22 – Proporção de gestantes com orientação sobre higiene bucal e prevenção 

de carie. 
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Meta 5 SB: : Promover orientação nutricional odontológica.   

Indicador 5 SB: Proporção de gestantes com que receberam orientação 

nutricional do odontólogo.  

Portanto, o número de gestantes no primeiro mês foi 100% (08), no segundo 

mês 37,5% (03), no terceiro mês 95,5% (21) e no quarto mês 95,5% (21). Em 

relação a estes dados considero que conseguimos atingir parcialmente o esperado, 

gostaríamos que tivéssemos odontólogo dentro da UBS, o que facilitaria o acesso 

das gestantes e de toda população. Mantendo o acompanhamento das gestantes 

cadastradas, conforme demonstra o gráfico da Figura 23. 

 

Figura 23 – Proporção de gestantes com que receberam orientação nutricional do 

odontólogo.  

 

4.2 Discussão 

A intervenção na minha Unidade Básica de Saúde propiciou a ampliação da 

cobertura do pré-natal e puerpério, a melhoria dos registros, do acolhimento e da 

consulta de enfermagem. 

A intervenção exigiu que a equipe se capacitasse para seguir as 

recomendações do Ministério da Saúde, servindo também para integrar a equipe, 

médico, enfermeira, técnica em enfermagem e recepção. 

As ações foram várias e foram atribuídas conforme a área de cada um. A 

recepção como já salientei, ao meu ver, é o cartão de visita, a porta de entrada do 

usuário. Assim, foi melhorada quanto ao aspecto de informações mais 

esclarecedoras, com mais presteza, ao técnico em enfermagem coube a parte da 
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triagem que foi realizada com mais atenção ao paciente, ouvindo o que ele tem a 

dizer. 

A enfermeira incumbiu-se de realizar o acolhimento, a consulta de 

enfermagem e as dúvidas das gestantes. Ao médico, a consulta propriamente dita, 

desenvolvendo as orientações que se fizeram necessárias.  

Antes da intervenção as atividades de pré-natal se resumiam em triagem e 

consulta médica. A intervenção reviu as atribuições da equipe, viabilizando a 

atenção integral à gestante. 

A melhoria do atendimento, do registro do Sisprenatal, das vacinas e do 

acolhimento serviu para que a gestante se sentisse mais valorizada no seu pré-

natal.   

O impacto da intervenção ainda é pouco percebido pela comunidade. Por 

começarmos pelas gestantes, torna-se um grupo restrito, e que pretendemos 

ampliar aos outros grupos, o que facilitará para o entendimento da comunidade. As 

gestantes demonstraram satisfação com a prioridade no atendimento, e pelo 

trabalho desenvolvido pela UBS. 

A intervenção seria realizada de outro modo se fosse desempenhada  neste 

momento. Muitas coisas poderiam ser melhoradas, até pela experiência adquirida 

nesta, já teríamos uma rota, saberíamos por onde começar, quando agir. 

Primeiramente não sabíamos nem como abordar as gestantes, a equipe também 

ficou um pouco desacreditando na intervenção e o que isto daria de vantagens. 

Agora que estamos no fim do projeto para o Curso, percebo que a equipe está 

integrada, porém, como vamos incorporar a intervenção à rotina do serviço, e 

tentaremos realizar a outros grupos (HAS, DM, crianças....), teremos condições de 

superar algumas das dificuldades encontradas.  

A intervenção será incorporada a rotina do serviço. Para isto, vamos ampliar o 

trabalho de conscientização da comunidade em relação à necessidade de 

priorização das gestantes, em especial as de alto risco. 

Notamos que a falta de algumas informações em nossos registros acabaram 

prejudicando a coleta de dados, como por exemplo, odontologia, por não ser 

realizado na UBS. Vamos adequar as coletas de dados, ter dia especifico para pegar 

os dados, via telefone, como realizamos no final do projeto.   
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A partir do próximo ano, pretendemos investir no acolhimento, nas palestras. 

Tomando este projeto como exemplo, também pretendemos implementar  os outros 

grupos na UBS.  

 

4.3 Relatório da Intervenção para os Gestores 

Sr(a) Gestor(a) 

O presente relatório tem como finalidade descrever a intervenção que está 

sendo realizada na Unidade Básica Centro de Saúde, cujo foco é a melhoria da 

atenção ao Pré-natal e Puerpério. 

Sendo assim, visando a melhoria na qualidade do atendimento oferecido pela 

Unidade Básica de Saúde,  estabelecemos  metas e ações, com a participação de 

todos os funcionário da ESF/UBS, e contando com a parceria e colaboração da 

Secretaria Municipal de Saúde, principalmente o gestor. 

Foi apresentado o projeto da intervenção, que foi bem aceito pelo gestor, 

porém como já relatei, (e acho que aconteceu com outros especializandos, devido a 

troca de prefeito), tive um pouco de dificuldade, mas com a apresentação do projeto 

a cada gestor que passou (foram 3), consegui  o entendimento e apoio  do atual 

gestor.  

Foi relatado como seria o estudo, as idéias que tínhamos para o bom 

desempenho dessa atividade, sabíamos que teríamos dificuldades e problemas que 

teríamos que solucionar ou saber contornar a situação. O resultado foi 

surpreendente, percebemos que existem profissionais preocupados com o bem-

estar da população, e devemos sempre fazer algo a mais, enquanto UBS e contando 

com o  apoio da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o nosso gestor. 

Explicou-se ao gestor que o número de gestantes cadastradas para a 

intervenção, residentes na área de abrangência, aconteceu nos quatro meses de 

intervenção, correspondendo aos meses de agosto a novembro de 2013. Assim, o 

número de gestantes no primeiro mês foi 100% (29), no segundo mês 79,3% (23), 

no terceiro mês 75,9% (22) e no quarto mês 69% (20). Em relação a estes dados 

considero que conseguimos atingir o esperado, tendo realizado atendimento a todas 

as gestantes da área de coberturas da UBS. 

Percebemos nos diálogos que tivemos com o Gestor, que ele está 

preocupado com a saúde, e com muita vontade de melhorar.  Pudemos relatar que 
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na UBS, a informatização completa se faz necessário, devido ao programa 

Sisprenatal, (sisweb), no inicio da intervenção ainda estávamos no papel, hoje já 

evoluímos e estamos no Sisweb,  outro dificuldade é em relação ao espaço físico, 

portanto,  já esta sendo providenciado um local adequado para a mudança da UBS, 

com mais espaço, mais salas, banheiro masculino, mais funcionários  e outras 

melhorias. Já tivemos o apoio para continuarmos este trabalho com os outros grupos 

(HAS, DM, Idosos, crianças).  

Assim sendo, realizamos a explicação do resultado da intervenção ao gestor, 

embora não é o mesmo gestor que esteve na explanação inicial da intervenção, 

fizemos um breve relato da intervenção inicial e mostramos os resultados obtidos 

através da intervenção, as melhorias no atendimento,  a adesão as consultas.   

Conseqüentemente, fomos elogiados pelo desempenho, por superar 

dificuldades, pela iniciativa. Lembrando que  temos dificuldade de espaço, tivemos a 

boa noticia que no mais tardar até meados de maio/junho devemos ser acomodados 

em  outro espaço, e que deverá ter também a saúde bucal no mesmo espaço.  Além 

disso teremos mais funcionários e que podemos sempre contar com o apoio da 

Secretaria Municipal de Saúde, principalmente  do gestor. Foi muito valiosa a 

conversa com o gestor e saber que podemos fazer algo a mais, é de extrema valia, 

sendo recompensado pela satisfação da população e do gestor. 

 

4.4 Relatório da Intervenção para a Comunidade 

O presente relatório tem como finalidade descrever a intervenção que está 

sendo realizada na Unidade Básica Centro de Saúde, cujo foco é a melhoria da 

atenção ao Pré-natal e Puerpério. 

Inicialmente, foi apresentada às gestantes a intervenção, as quais  fizeram 

várias colocações, reclamações e sugestões, a fim de estabelecer um primeiro  

contato com elas. Como se tratava de algo novo, foi aos poucos que tivemos a 

colaboração de todas. 

O número de gestantes cadastradas para a intervenção, residentes na área 

de abrangência, aconteceu nos quatro meses de intervenção, correspondendo aos 

meses de agosto a novembro de 2013. Assim, o número de gestantes no primeiro 

mês foi 100% (29), no segundo mês 79,3% (23), no terceiro mês 75,9% (22) e no 

quarto mês 69% (20). Em relação a estes dados considero que conseguimos atingir 
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o esperado, tendo realizado atendimento a todas as gestantes da área de coberturas 

da UBS. 

Realizou-se a explicação de como se daria a intervenção, as consultas 

médicas e de enfermagem, o acolhimento, as palestras, e que ao final de quatro 

meses, fecharíamos o resultado da intervenção. As gestantes no decorrer da 

intervenção elogiaram a maneira de como hoje são recebidas na UBS, com mais 

respeito e atenção, as consultas de enfermagem que antes não existia, hoje é um 

diferencial na minha UBS, pois sabemos que nem todas as UBS realizam. Ainda não 

foi explanado as gestantes o resultado desta intervenção, mas ao término do 

trabalho quero apresentar a todas, e além disso, prosseguir com a intervenção, e 

lógico agradecer a todas que participaram dessa intervenção. 

 Sendo assim, para termos uma resposta mais imediata, solicitamos a 

colaboração de três pessoas da comunidade, sendo uma gestante, uma puerpera e 

um idoso. 

Primeiramente elogiam a iniciativa de realizar acolhimento, consulta de 

enfermagem, a receptividade da recepção e de toda a equipe.  

A paciente gestante salientou que mora há mais ou menos 2 anos na área da 

Unidade, e que já  fez pré-natal em outra Unidade, e  sentia que a equipe da outra 

Unidade não  dava  importância as consultas, exames, vacinas, coisa que “aqui 

acontece , vi a diferença de ser valorizada ,  apesar de espaço físico restrito, a gente 

não se incomoda de ficar esperando sabe que vai ser bem atendida, vocês se 

importam com as gestantes”,  relata. 

A outra paciente, agora puerpera, relata que foi bem atendida nas consultas e 

sempre que precisou, e no dia que teve  um mal estar (hipotensão, hipoglicemia), e 

não estava com a consulta agendada, esteve na Unidade e foi atendida pela 

enfermagem, e solucionado o seu problema, citou que acha muito bacana a minha 

atitude, sempre que tem bebê novo, lá esta você com eles passeando pela Unidade,  

além de durante as consultas de pré-natal ter visto isto, você já pegou o meu filho 

também, você não distingue as pessoas,. E é verdade adoro pegar os recém-

nascidos que acompanhamos por nove meses, pois vão ser nossos pacientes 

também. São em pequenos gestos que a enfermagem faz a diferença. 

Quanto ao paciente idoso, solicitou para que déssemos mais atenção ao 

idoso, expliquei sobre a continuidade a outros grupos (HAS, DM Idoso) da 
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intervenção.  Na medida do possível, damos prioridade aos idosos na Unidade, mas 

infelizmente tem vezes que não tem como, pois você olha e só tem idoso.  

Um ponto em comum entre os pacientes, é a nossa falta de espaço.  Relatei a 

eles que é de interesse do nosso gestor para este ano, a ampliação da Unidade.   
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5. Reflexão crítica sobre o processo de aprendizagem 

O presente estudo serviu para criar reflexões sobre a prática do enfermeiro na 

ESF com ênfase para os programas, especialmente as gestantes/puerperas. Na 

intenção de buscar ferramentas para ampliar nosso olhar sobre esse campo e sobre 

os limites e possibilidades de atuação do profissional enfermeiro, nos colocamos em 

estudo e aprendizado contínuo.   

Deste modo, ressalta-se a ESF como a principal política de saúde vigente no 

país, cujo início se deu em 1994, através do Programa Saúde da Família (PSF) com 

o objetivo geral de garantir à população o acesso às ações integradas dirigidas ao 

indivíduo, famílias, comunidades e ao meio ambiente (BRASIL, 2006). Trata-se de 

uma política de saúde atualmente implementada na maioria dos municípios 

brasileiros que prioriza dentre outras ações, a promoção, proteção e recuperação da 

saúde dos indivíduos e da família de forma integral e contínua.  

Com a  implementação do projeto, pudemos perceber que foi muito útil devido 

ao aumento da credibilidade da população, sobretudo as gestantes, a troca de 

experiências tanto entre funcionários como com as gestantes, ampliando nosso 

conhecimento multidisciplinar e tendo o vinculo fortalecido, e com a continuação 

iremos realizar as adaptações necessárias.  

Um fato também importante é que durante esse projeto, foi possível 

observarmos que a maioria das atividades de Educação em Saúde desenvolvidas na 

ESF fica a cargo do enfermeiro. Sobre o processo de trabalho na equipe de saúde 

da família, evidenciamos que o enfermeiro tem um papel importante na ESF/PSF 

como política de saúde pública, porém o enfermeiro termina por determinações do 

programa desenvolvendo inúmeras funções burocráticas, assistenciais e ações 

educativas, com o intuito da melhoria de vida da população.  

Nessa perspectiva, este estudo permitiu refletir sobre as práticas de educação 

em saúde desenvolvidas pelos enfermeiros na ESF, possibilitando a partir dos 

resultados obtidos um conhecimento mais sistematizado da realidade que 

circunscreve a problemática em questão, evidenciando questões relativas à atenção 

a população, à organização das ESF/UBS  e à relação com a realidade da 

população. Acreditamos que os conhecimentos adquiridos a partir da realização 

deste projeto possam servir como subsídios para a tomada de decisões, no sentido 

de fortalecer o compromisso de melhorar o cuidado em saúde e possibilitar a 
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interação maior entre paciente, enfermagem, Secretaria Municipal de Saúde. Deste 

modo, tentaremos a continuação da implementação do projeto, e a sequência com 

outros grupos.  
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Anexo A - Planilha de Objetivos, ações e metas 

Objetivos Metas M&A OGS EP QPC 

Ampliar a 

cobertura 

do pré-

natal 

1. Ampliar 

a 

cobertura 

das 

gestantes 

da área 

com pré-

natal na 

Unidade 

Básica de 

Saúde 

(UBS) 

para X%. 

 1.1. Monitorar 

a cobertura do 

pré-natal 

periodicamente 

(pelo menos 

mensalmente).  

1. 1. Acolher as 

gestantes.                        

1. 2. Cadastrar 

todas as gestantes 

da área de 

cobertura da UBS.                                                                                                                      

1.1. 

Esclarecer a 

comunidade 

sobre a 

importância 

da realização 

do pré-natal 

e sobre as 

facilidades 

de realizá-lo 

na UBS. 

1. 1. Capacitar 

a equipe no 

acolhimento às 

gestantes.                                

1.2. Capacitar 

os ACS na 

busca daquelas 

que não estão 

realizando pré-

natal em 

nenhum serviço 

.                                                       

1. 3. Ampliar o 

conhecimento 

da equipe 

sobre o 

Programa de 

Humanização 

ao Pré-natal e 

nascimento 

(PHPN). 

3. Garantir 

a captação 

de X% das 

gestantes 

no 

primeiro 

trimestre 

de 

gestação. 

3.1. Monitorar o 

percentual de 

gestantes que 

ingressaram no 

programa de 

pré-natal no 

primeiro 

trimestre de 

gestação. 

3.1. Realizar 

agendamento 

imediato para 

queixas de atraso 

menstrual.                                            

3.2. Informar as 

gestantes sobre as 

facilidades 

oferecidas na UBS 

para a realização do 

pré-natal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.3.  Garantir com o 

gestor municipal 

agilidade para a 

realização de teste 

de gravidez, 

preferencialmente 

na UBS. 

3.1. Informar a 

comunidade 

sobre as 

facilidades 

oferecidas na 

UBS para o 

diagnóstico de 

gestação.                                 

3.2. Conversar 

sobre a 

importância 

do ingresso 

precoce no 

pré-natal.                   

3.3. Ouvir a 

comunidade 

sobre 

estratégias de 

captação 

precoce. 

3.1. Capacitar os 

profissionais da 

UBS na 

realização do 

teste rápido para 

detecção da 

gravidez (se 

disponível). 
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Melhorar 

a 

qualidade 

da 

atenção 

ao pré-

natal e 

puerpério 

realizado 

na 

Unidade 

 1. Capacitar X% 

da equipe para a 

utilização de um 

protocolo de 

pré-natal 

(apresentação, 

leitura...)ex. 

protocolo do 

Ministério da 

Saúde. 

1.1. 

Monitorara 

adesão da 

equipe ao 

protocolo 

adotado pela 

UBS.                                                                                                   

 1.1 Ter versão 

atualizada do 

protocolo 

impressa no 

serviço para 

que toda a 

equipe possa 

consultar 

quando 

necessário.                                            

1.2. Definir o 

papel dos 

membros da 

equipe no pré-

natal. 

1.1. 

Compartilhar 

com as usuárias 

as condutas 

esperadas em 

cada consulta 

para que 

possam exercer 

o controle 

social. 

 1.1. Treinar a 

equipe para 

utilizar o 

protocolo 

escolhido. 

2. Realizar pelo 

menos um 

exame 

ginecológico por 

trimestre em 

100% das 

gestantes 

durante o pré-

natal. 

2.1. Monitorar 

a realização de 

pelo menos 

um exame 

ginecológico 

por trimestre 

em todas as 

gestantes. 

2. 

1.Estabelecer 

sistemas de 

alerta para 

fazer o exame 

ginecológico. 

2. 1.Esclarecer a 

comunidade 

sobre a 

necessidade de 

realizar o exame 

ginecológico 

durante o pré-

natal e sobre a 

segurança do 

exame. 

2.1. Capacitar a 

equipe para 

realizar o exame 

ginecológico nas 

gestantes.        

2.2.  Capacitar a 

equipe para 

identificação de 

sistemas de 

alerta quanto a 

realização do 

exame 

ginecológico. 

3. Realizar pelo 

menos um 

exame de 

mamas em 100% 

das gestantes 

durante o pré-

natal. 

3.1. Monitorar 

a realização de 

pelo menos 

um exame de 

mamas em 

todas as 

gestantes.  

3.1. 

Estabelecer 

sistemas de 

alerta para 

fazer o exame 

de mama. 

3.1. Esclarecer a 

comunidade 

sobre a 

necessidade de 

realizar o exame 

de mama 

durante a 

gestação e 

sobre os 

cuidados com a 

mama para 

facilitar a 

amamentação.  

3.1. Capacitar a 

equipe para 

realizar o exame 

de mamas nas 

gestantes.        

3.2.  Capacitar a 

equipe para 

identificação de 

sistemas de 

alerta quanto a 

realização do 

exame de 

mamas. 
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  4. Garantir a 

100% das 

gestantes a 

prescrição de 

suplementação 

de sulfato 

ferroso e ácido 

fólico conforme 

protocolo. 

4.1. Monitorar 

a prescrição de 

suplementação 

de ferro/ácido 

fólico em 

todas as 

gestantes.  

4.1. Garantir 

acesso 

facilitado ao 

sulfato ferroso 

e ácido fólico. 

4.1. Esclarecer a 

comunidade 

sobre a 

importância da 

suplementação 

de ferro/ ácido 

fólico para a 

saúde da 

criança e da 

gestante. 

4.1. Capacitar a 

equipe para a 

prescrição de 

sulfato ferroso e 

ácido fólico para 

as gestantes. 

  5. Garantir a 

100% das 

gestantes a 

solicitação de 

exames de 

acordo com o 

ministério da 

saúde 

5.1. Monitorar 

a solicitação 

dos exames. 

5.1. Identificar 

problemas no 

agendamento, 

realização e 

devolução do 

resultado do 

exame.                                                                                                                                                   

5.2. Demandar 

aos gestores 

municipais 

agilidade no 

atendimento 

das gestantes.                                                                 

5.3. 

Estabelecer 

sistemas de 

alerta para a 

realização dos 

exames. 

5.1. Mobilizar a 

comunidade 

para demandar 

junto aos 

gestores 

municipais 

agilidade para a 

realização de 

exames 

laboratoriais 

vinculados a 

ações 

programáticas. 

5.1. Capacitar a 

equipe para a 

solicitação dos 

exames.                                                        

5.2.  Capacitar a 

equipe para 

identificação de 

sistemas de 

alerta quanto à 

realização dos 

exames. 

  6.  Realizar 

avaliação de 

saúde bucal em 

100% das 

gestantes 

durante o pré-

natal.  

6.1. Monitorar 

a realização de 

avaliação de 

saúde bucal 

em todas as 

gestantes.   

6.1. Organizar 

a agenda para 

realização da 

consulta bucal 

às gestantes.  

6.1. Conversar 

com a 

comunidade 

sobre a 

importância da 

atenção à saúde 

bucal para 

gestantes e 

sobre a 

necessidade de 

prioridade no 

atendimento 

desta população 

alvo.  

6.1. Capacitar os 

profissionais de 

acordo com 

protocolo de 

atendimento.  
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  7. Garantir que 

100% das 

gestantes 

completem o 

esquema vacinal 

7.1. Monitorar 

a vacinação 

das gestantes.  

7.1.Estabelecer 

sistemas de 

alerta para a 

realização das 

vacinas 

7.1. Esclarecer a 

gestante sobre 

a importância 

da realização da 

vacinação 

completa.  

7.1. Capacitar a 

equipe sobre a 

realização de 

vacinas na 

gestação.  

  8. Realizar 

exame de 

puerpério em 

100% das 

gestantes entre 

o 30o.  e 42o. dia 

do pós-parto. 

8.1. Monitorar 

a realização de 

avaliação 

puerperal em 

todas as 

gestantes.  

8.1. Organizar 

a agenda para 

o atendimento 

prioritário das 

puérperas 

neste período.                                                   

8.2. Fazer 

busca ativa das 

mulheres que 

fizeram pré-

natal no 

serviço cuja 

data provável 

do parto tenha 

ultrapassado 

30 dias sem 

que tenha sido 

realizada a 

revisão de 

puerpério.                                                                                 

8.3. Realizar 

articulação 

com o 

programa de 

puericultura 

para indagar a 

todas as mães 

de crianças 

menores de 2 

meses se foi 

realizada 

revisão de 

puerpério.  

8.1. Esclarecer a 

comunidade e 

as gestantes 

sobre a 

importância da 

revisão de 

puerpério. 

8.1. Capacitar os 

profissionais para 

realizar consulta 

de puerpério 

abordando 

métodos de 

anticoncepção, 

vida sexual, 

aleitamento 

materno 

exclusivo.       
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Melhorar 

registros 

das 

informaçõe

s 

1. Manter 

registro na 

ficha espelho 

de pré-

natal/vacinaçã

o em 100% das 

gestantes.  

1. 1. Monitorar o 

registro de todos 

os 

acompanhamento

s da gestante.                                                                                                                                                                                                    

2.1.  Avaliar 

número de 

gestantes com 

ficha espelho 

atualizada(registro 

de BCF, altura 

uterina, pressão 

arterial, vacinas, 

medicamentos e 

exames 

laboratoriais.  

1.1. Preencher o 

SISPRENATAL e 

ficha de 

acompanhamen

to .                                  

1.2. Implantar 

ficha-espelho da 

carteira da 

gestante.                                

1. 3. Organizar 

registro 

específico para  

a ficha-espelho.   

1.1. Esclarecer 

a gestante 

sobre o seu 

direito de 

manutenção 

dos registros 

de saúde no 

serviço 

inclusive 

sobre a 

possibilidade 

de solicitação 

de segunda 

via se 

necessário.  

1.1. Treinar o 

preenchiment

o do 

SISPRENATAL e 

ficha espelho.  

 

Mapear 

as 

gestantes 

de risco 

1. Monitorar 

a realização 

de avaliação 

de risco 

gestacional 

em 100% 

das 

gestantes.  

1. 1. 

Monitorar o 

registro na 

ficha 

espelho do 

risco 

gestacional 

por 

trimestre.                                                              

1.2.  

Monitorar o 

número de 

encaminha

mentos para 

o alto risco. 

1.1 Identificar na 

Ficha Espelho as 

gestantes de alto 

risco gestacional.                                                 

1.2. Encaminhar as 

gestantes de alto 

risco para serviço 

especializado.                                           

1. 3. Garantir vínculo 

e acesso à unidade de 

referência para 

atendimento 

ambulatorial e/ou 

hospitalar.  

1.1. Mobilizar a 

comunidade para 

demandar junto 

aos gestores 

municipais 

adequado 

referenciamento 

das gestantes de 

risco gestacional. 

1.1 Capacitar os 

profissionais 

que realizam o 

pré-natal para 

classificação do 

risco gestacional 

em cada 

trimestre e 

manejo de 

intercorrências.  

 

Realizar 

promoção 

da Saúde 

1. Garantir a 

100% das 

gestantes 

orientação 

nutricional 

durante a 

gestação.  

1.1. Monitorar 

a realização de 

orientação 

nutricional 

durante a 

gestação.  

1.1.  

Estabelecer o 

papel da 

equipe na 

promoção da 

alimentação 

saudável para 

a gestante.  

1.1. 

Compartilhar 

com a 

comunidade e 

com as 

gestantes 

orientações 

sobre 

alimentação 

1. 1. Capacitar a 

equipe para fazer 

orientação 

nutricional de 

gestantes e 

acompanhamento 

do ganho de peso 

na gestação.  
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saudável.  

  2. Promover o 

aleitamento 

materno junto a 

100% das 

gestantes.  

2. 1. Monitorar 

a duração do 

aleitamento 

materno entre 

as nutrizes que 

fizeram pré-

natal na UBS.  

2. 1. Propiciar 

o encontro de 

gestantes e 

nutrizes e 

conversas 

sobre 

facilidades e 

dificuldades da 

amamentação.                                             

2. 2. Propiciar 

a observação 

de outras 

mães 

amamentando. 

2.1. Conversar 

com a 

comunidade, a 

gestante e seus 

familiares sobre 

o que eles 

pensam em 

relação ao 

aleitamento 

materno.                               

2.2. 

Desmistificar a 

idéia de que 

criança "gorda" 

é criança 

saudável.                                         

2. 3. Construir 

rede social de 

apoio às 

nutrizes. 

2. 1. Capacitar a 

equipe para fazer 

promoção do 

aleitamento 

materno.  

  3. Orientar X% 

das gestantes 

sobre os 

cuidados com o 

recém-nascido 

(teste do 

pezinho, 

decúbito dorsal 

para dormir).  

3.1. Monitorar 

a orientação 

sobre os 

cuidados com 

o recém-

nascido 

recebida 

durante o pré-

natal.  

3.1. 

Estabelecer o 

papel da 

equipe na 

realização de 

orientações 

sobre os 

cuidados com 

o recém-

nascido.  

3.1. Orientar a 

comunidade em 

especial 

gestantes e 

seus familiares 

sobre os 

cuidados com o 

recém- nascido. 

3.1. Capacitar a 

equipe para 

orientar os 

usuários do 

serviço em 

relação aos 

cuidados com o 

recém-nascido. 

  4. Orientar X% 

das gestantes 

sobre 

anticoncepção 

após o parto.  

4.1. Monitorar 

a orientação 

sobre 

anticoncepção 

após o parto 

recebida 

durante o pré-

natal.  

4.1. 

Estabelecer o 

papel da 

equipe na 

realização de 

orientações 

sobre 

anticoncepção 

4.1. Orientar a 

comunidade, 

em especial 

gestantes e 

seus familiares, 

sobre 

anticoncepção 

após o parto.  

4.1. Capacitar a 

equipe para 

orientar os 

usuários do 

serviço em 

relação à 

anticoncepção 

após o parto.  
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após o parto.  

  5. Orientar 100% 

das gestantes 

sobre os riscos 

do tabagismo e 

do uso de álcool 

e drogas na 

gestação.  

5.1.Monitorar 

as orientações 

sobre os riscos 

do tabagismo  

e do consumo 

de álcool e 

drogas 

recebidas 

durante a 

gestação.                                                                   

5.2. Monitorar 

o número de 

gestantes que 

conseguiu 

parar de fumar 

durante a 

gestação.  

5.1. 

Estabelecer o 

papel da 

equipe em 

relação ao 

combate ao 

tabagismo 

durante a 

gestação. 

5.1. Orientar a 

comunidade, 

em especial 

gestantes e 

seus familiares, 

sobre os riscos 

do tabagismo e 

do consumo de 

álcool e drogas 

durante a 

gestação.  

5.1. Capacitar a 

equipe para 

apoiar as 

gestantes que 

quiserem parar 

de fumar. 
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Anexo B - Ficha espelho 
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Anexo C - Planilha de coleta de dados 
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Anexo D- Documento do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


