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Resumo 

 

SANTANA, Samara Raquel Geraldo. WACHS, Louriele Soares. Melhoria na 
Atenção à Saúde ao Pré-Natal e Puerpério: Um Desafio para a equipe de saúde 
do salgado grande - RIO REAL/BA 73f. Trabalho acadêmico (Especialização)- 
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família. Universidade Federal de 
Pelotas – RS. 
 
O objetivo deste estudo foi Melhorar a atenção ao pré-natal e puerpério na Unidade 
de Saúde do Salgado Grande zona rural do município de Rio Real- BA. Inicialmente 
foi realizada a análise situacional da unidade. Ciente das fragilidades encontradas foi 
construído um projeto de intervenção, com monitoramento previsto para quatro 
meses. A avaliação da intervenção foi realizada entre outubro a janeiro de 
2012/2013, com objetivos específicos de ampliar a cobertura do pré-natal; melhorar 
a adesão ao pré-natal; melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e puerpério; 
melhorar registros das informações; mapear as gestantes de risco; realizar 
promoção da Saúde e realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 
nas famílias das gestantes. A intervenção acompanhou as gestantes cadastradas no 
programa do pré-natal e puerpério pelos profissionais da ESF, no primeiro mês 27 
gestantes da área foram acompanhadas, no segundo e tercerio mês 30 e 31 
gestantes respectivamente realizaram o pré-natal na unidade, no quarto mês de 
intervençãoe este número reduziu para 23 gestantes acompanhadas pela equipe, 
devido ao término da gestação de algumas. A média 42% das gestantes realizaram 
o pré-natal com início no primeiro trimestre. Para gestantes faltosas 100% de busca 
ativa foi realizada. A capacitação ocorreu para 60% dos profissionais. A proporção 
de gestantes com vacinação em dia obteve-se 78,3% de proporção. A avaliação 
bucal ocorreu em média para 27% das gestantes. Todas as puérperas realizaram a 
revisão do puerpério. Os registros foram atualizados em 100%. Foram 
desenvolvidas ações nos eixos temáticos de organização e gestão do serviço, 
monitoramento e avaliação, prática clínica e engajamento público. O trabalho 
possibilitou a ampliação da cobertura com qualificação e prioridade ao atendimento 
ao Pré-natal e Puerpério, além da promoção de ações de saúde para a ESF e as 
gestantes e puérperas.  
 
 

Palavras-chave: Pré-natal. Puerpério. Saúde da Família.   

 

 



7 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Proporção de gestantes com consultas em dia de acordo com os períodos 
preconizados pelo protocolo...................................................................................... 44 

Figura 2: Proporção de gestantes com o inicio de Pré-natal no primeiro trimestre, na 
ESF Salgado Grande ................................................................................................ 44 

Figura 3: proporção das gestantes completaram o esquema das vacinas de hepatite 
B e anti-tetânica. ....................................................................................................... 48 

Figura 4: proporção de gestante que realizaram avaliação de saúde bucal durante o 
pré-natal. ................................................................................................................... 49 

Figura 5: proporção das gestantes orientadas sobre os cuidados com o recém-
nascido (teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir) ........................................... 52 

Figura 6: Proporção de gestantes com registro de IMC durante as consultas de pré-
natal. ......................................................................................................................... 53 

 



8 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 
 

 

ACS: Agente Comunitário de Saúde 

ACD: Auxiliar de Consultório Dentário 

APS: Atenção Primária em Saúde 

CAPS: Centros de Atenção Psíquico Social  

CEO: Centro de Especialidades Odontológicas 

CME: Centro de Material Esterilizado 

DUM: Dia da Última Menstruação 

DPP: Data Provável do Parto 

ESF: Estratégia de Saúde da Família 

IMC: Índice de Massa Corpórea  

LACEN: Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo 

MS: Ministério da Saúde 

NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

PHPN: Programa de Humanização ao Pré-natal e nascimento  

RN: Recém-Nascido 

SUS: Sistema Único de Saúde 

UBS: Unidade Básica de Saúde 

UFPel: Universidade Federal de Pelotas 

UNASUS: Universidade Aberta do SUS 

USF: Unidade de Saúde da Família  

UFPel: Universidade Federal de Pelotas 

UNASUS: Universidade Aberta do SUS 

USF: Unidade de Saúde da Família  

 

 

 



9 
 

Sumário 

 

1 Relatório da Análise Situacional ...................................................... 11 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS ..................................... 11 

1.2 Relatório da Análise Situacional ...................................................... 12 

2. Análise Estratégica: projeto de intervenção .................................... 17 

2.1 Justificativa ...................................................................................... 17 

2.2 Objetivo Geral ................................................................................. 18 

2.3 Objetivos Específicos ...................................................................... 18 

2.4 Metas .............................................................................................. 19 

2.5 Metodologia ..................................................................................... 21 

2.5.1 Ações (incluindo o detalhamento) ................................................... 21 

2.5.2 Indicadores ...................................................................................... 23 

2.5.3 Logística .......................................................................................... 30 

2.5.4 Cronograma .................................................................................... 32 

3. Relatório da Intervenção ................................................................. 37 

3.1 Ações que foram realizadas (facilidades e dificuldades) ................. 37 

3.2 Ações que não foram realizadas (facilidades e dificuldades) .......... 40 

3.3 Coleta de sistematização dos dados ............................................... 42 

3.4 Incorporação da intervenção na unidade ........................................ 42 

4. Relatório dos Resultados da Intervenção ....................................... 43 

4.1 Resultados ...................................................................................... 43 

4.2 Discussão ........................................................................................ 54 

4.3 Relatório para os gestores .............................................................. 55 

4.4 Relatório para a comunidade .......................................................... 58 

5. Reflexão crítica sobre o seu processo pessoal de aprendizagem e 
na implementação da intervenção ................................................................ 60 

Referências .................................................................................................. 62 

APÊNDICE ................................................................................................... 63 

ANEXOS ....................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
Apresentação 

 
 

O presente trabalho é parte das atividades desenvolvidas no curso de 

Especialização em Saúde da Família, modalidade à distância, através da Universidade 

Aberta do SUS, na Universidade Federal de Pelotas. Após realizar a análise situacional 

e estratégica em uma Unidade de Saúde da Família (USF), no município do Rio Real – 

BA construiu-se um projeto de intervenção, com o objetivo de qualificar a assistência ao 

Pré-natal e Puerpério.  

Este volume abrange o relatório da análise situacional, com a descrição dos 

principais problemas encontrados na USF; o projeto de intervenção que corresponde à 

análise estratégica; o relatório da intervenção com descrição das ações; relatório dos 

resultados e reflexão crítica do processo de aprendizagem.

 



11 
 

 

 

 

 

1 Relatório da Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS  

A Equipe Saúde da Família (ESF) deve ser o primeiro contato com o usuário 

no âmbito individual e coletivo, uma atenção integral que impacte na situação de 

saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 

(Brasil, 2006). A Unidade Saúde da Família (USF) é o local que o acolhe o usuário, 

para isso deverá está devidamente preparada, com estrutura física e profissionais 

capacitados para prestar um atendimento de qualidade para a comunidade. 

Nossa USF Salgado Grande foi inaugurada em 28 julho de 2012, localizada 

na zona rural, composto pelos seguintes profissionais: 01 enfermeira, 01 médico, 01 

dentista, 01 técnica de enfermagem, 01 auxiliar de consultório dentário, 07 agentes 

comunitários de saúde e 01 recepcionista/ serviços gerais, esta funcionária 

desempenha as suas funções. Temos 03 consultórios de atendimento, sala de 

procedimentos, nebulização, imunização, expurgo, esterilização, reunião, copa, 

almoxarifado, 02 banheiros para usuários adaptados para deficientes, 01 banheiro 

para funcionário e 01 banheiro entre os consultórios médico/ enfermagem. 

Nossa recepção tem 05 arquivos de aço que armazena as pastas suspensas 

com prontuários dos pacientes e documentos da USF (ofícios, arquivos dos PMAQ, 

fichas de referência), mesa de escritório para recepcionista, cadeiras e bebedouro 

para acolher a comunidade. 

A sala de nebulização tem uma mesa auxiliar com nebulizador externo, 

bandejas com máscaras para nebulização (adulto e infantil), pia de aço e cadeiras. 

Na sala de procedimentos temos mesa de escritórios, cadeiras, armário vitrine com 

medicamentos injetáveis, carrinho de curativo com materiais e pia de aço.  

Consultório de enfermagem tem a mesa de escritório, cadeiras, mesa 

auxiliar, maca ginecológica, armário, ar condicionado e lavatório. Esta interligada ao 

banheiro e consultório médico que contém praticamente os mesmos equipamentos 

que o consultório anterior acrescenta o megatoscópio. O consultório odontológico 

tem a cadeira odontológica, armário e ar condicionador.  
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Sala de reunião tem uma mesa retangular com cadeiras, a sala de 

desinfecção e limpeza dos materiais e esterilização não está funcionando. A copa 

têm fogão, geladeira, armário e utensílios. 

A sala de vacina não está sendo usada a geladeira no momento, pois nossa 

unidade não esta com paredes nas laterais (murro), dessa forma a rede de energia 

fica desprotegida, podendo se desligada durante a noite e comprometer os 

imunobiológicos. A farmácia tem prateleiras de aço, com mesa, cadeira e ar 

condicionador. A sala classificada como almoxarifado funciona armazenando os 

produtos de limpeza e contém um lavatório para lavar os lençóis das macas.   

No corredor na unidade colocamos um armário de aço para armazena 

documentos e impressos da equipe. A área nas laterais no posto é razoavelmente 

grande, esta com cimento desde o início do portão até a entrada do USF. 

 

1.2 Relatório da Análise Situacional 

Nosso município tem 40.000 mil habitantes, a cobertura ESF é 100%, temos 

11 unidades de saúde da família, 05 unidades que são localizadas em zona rural, 03 

unidades que são mistas (zona rural e urbana), 03 unidades que estão na zona 

urbana. Temos a equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família na modalidade 1, 

com os seguintes profissionais (assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, 

psicólogo, educador físico), foi construído um cronograma com as seguintes 

atividades: consulta compartilhada, visita domiciliar, atividades educativas com os 

pacientes do programa Hiperdia, acompanhamento das gestantes com obesidade, 

hipertensão, Diabetes Mellitus.  

O encaminhamento dos usuários para o Centro especializado de Ortodontia 

é realizado pelo odontólogo da ESF que o orienta a procurar a Secretária Municipal 

de Saúde para agendar a consulta. A central de marcação localizada na secretária 

de saúde, para marcação dos encaminhamentos para a média complexidade, as 

especialidades realizam o atendimento no centro de saúde, nosso município 

disponibiliza vários especialistas: Pediatra; Urologista; cardiologista; cirurgião geral; 

ginecologista; obstetra; endocrinologista; oftalmologista; dermatologista; 

neurologista; ortopedista e ultrasonografista.  

As especialidades são agendadas na Secretária de Saúde para outras 

cidades (Salvador, Alagoinhas) que são pactuadas com o município de Rio Real: 
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angiologista; proctologista e otorrinolaringologista. Na unidade básica realizamos o 

agendamento de exames laboratórios, eletrocardiograma, radiologia, 

ultrassonografia obstétrica. Encaminhamentos de pacientes através da USF para o 

serviço Hospitalar ocorre por meio da ficha de referência e contra-referência, porém 

os usuários que vão por iniciativa própria procurar o serviço passam por uma 

avaliação a classificação de risco. 

A grande demanda de consulta para as especialidades acabam implicando 

na melhoria desse atendimento para a população, gerando um tempo maior para 

marcação, deixando o usuário desacreditado do sistema de saúde. Infelizmente não 

temos conselhos locais para lutarem pelos seus direitos, mas existe o conselho 

municipal que tem reunião regularmente, uma vez por mês, com participantes da 

comunidade, profissionais de saúde e da secretária de saúde. 

Nossa área de abrangência atende a uma população de 2.600 pessoas 

cadastradas, localizada na zona rural, composta por seis (07) microáreas, na qual 

realizamos semanalmente o atendimento para cada povoado. Os profissionais que 

fazem parte da equipe são: 01 Enfermeira; 01 Médico; 01 Dentista, 01 Técnica de 

Enfermagem; 01 Auxiliar de Consultório Dentário; 01 Recepcionista/ auxiliar de 

Serviços Gerais e seis (07) Agentes Comunitários de Saúde.  

Realizamos a maioria dos atendimentos na USF do Salgado Grande, apenas 

uma vez por semana realizamos atendimentos em uma unidade básica (duas salas 

e um banheiro), a secretária de saúde disponibilizou um transporte para locomoção 

dos pacientes do povoado para USF, então nossos atendimentos são organizados 

de acordo cada povoado, ex: segunda-feira pela manhã povoado salgado Grande 

pela tarde lagoa Seca I, apenas na terça-feira realizamos pela manhã Pré-natal e 

quinzenalmente visita domiciliar/ reunião com a equipe.  

A sala de vacina não possui geladeira, pois nossa USF não está com os 

murros laterais, dessa maneira, torna-e menos protegida, podendo haver o 

desligamento da energia, comprometendo assim os imunobiológicos, utilizamos 

caixa térmica a qual transportamos as vacinas de uma Unidade de Saúde para outra 

(Rede de frio, localizada na USF da zona urbana). Na sala de procedimentos são 

realizados curativos, administração de medicamentos injetáveis e aferição da 

pressão arterial.  A sala de limpeza e descontaminação dos materiais e esterilização 

estão sem os equipamentos, o Centro de Material Esterilizado/CME do Hospital 

continua esterilizando nossos materiais. A copa esta completa com fogão, geladeira 
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e utensílios. Os consultórios para os atendimentos clínicos, de odontologia, de 

enfermagem e de medicina estão devidamente equipados com ar condicionado, 

mesas, macas, cadeira odontológica, otoscópio, megatoscópio. Sala de reunião com 

mesa retangular e cadeiras. Banheiros para deficiente, funcionário, almoxarifado.   

Nosso agendamento funciona da seguinte maneira, deixamos quatro vagas 

para demanda espontânea e nelas enquadram os casos agudos, usuários que 

necessitam de atendimento imediato. Não temos esse excesso de demanda 

espontânea constantemente, os indivíduos que necessitam de atendimento, 

agendam com antecipação sua consulta.  

Realizamos ações efetivas e constantes relacionada à imunização, a 

puericultura, Hiperdia, planejamento familiar, papanicolau, triagem neonatal.  

O pré-natal é realizado de maneira sistemática, ou seja, são preconizadas 

no mínimo 06 consultas (02 médicas e 04 enfermagem), temos em nossa unidade o 

livro ata para o acompanhamento do pré-natal que consta (DUM, DPP, esquemas 

vacinais de HB e DT, data das consultas, exames, puerpério, data do parto, tipo de 

parto), é atualizado diariamente, após o término de cada consulta as gestantes já 

agendam o retorno, caso seja necessário realizamos busca ativa das faltosas. 

Nossa dificuldade é com os retornos dos resultados dos exames que são enviados 

para o Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo/LACEN (sorologias), 

os exames laboratoriais feitos no Centro de Saúde Municipal, entregues até 10 a 15 

dias.  

Não temos um protocolo local para o programa, o planejamento e 

monitoramento das ações são realizados pela supervisora do PMAQ do município. 

Precisamos melhorar em relação ao atendimento de Saúde Bucal à gestantes, pois 

o percentual está muito abaixo, realização de ações educativas e formação de grupo 

para abordarmos assuntos sobre a gestação, cuidado com RN, importância da 

realização do papanicolau, exame clinico das mamas, avaliação de saúde bucal e 

outros. 

Realizamos exame citologia oncótica agendamos semanalmente, a coleta e 

feita na unidade central, a Secretária de Saúde disponibiliza um transporte para o 

acesso da população ao serviço, é feito um cronograma com as datas de cada 

povoado, os ACS são responsáveis pelo agendamento das mulheres principalmente 

com idades entre 25 a 59 anos, em media por mês realizamos 25 coletas. Não 

temos um protocolo local para programa, mas temos o livro de registro da recepção 
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(dados cadastrais, nº do prontuário) e do atendimento de enfermagem (aborda o 

resultado do preventivo) o planejamento e monitoramento das ações são realizados, 

pela supervisora do PMAQ do Município. Durante as consultas de pré-natal e 

planejamento familiar informamos as pacientes a necessidade e importância da 

realização do papanicolau. 

Nossa área tem um número significativo de hipertensos com 230 e 68 

diabéticos são cadastrados e acompanhados pela equipe, através das visitas 

domiciliares dos ACS e atendimento médico e enfermeiro. Não temos um protocolo 

local para programa, o planejamento e monitoramento das ações são realizados, 

pela supervisora do PMAQ do Município. Realizamos os atendimentos ao programa 

Hiperdia todos os dias nos dois turnos, porém com os nossos registros (livro ata), 

pela falta dos dados não foi possível avaliar os indicadores de estratificação de risco 

cardiovascular em dia e saúde bucal, necessitando de melhor atenção pela equipe 

para colocar em prática e consolidar os dados. 

Ainda nos deparamos com situações que os usuários portadores de HAS e 

DM apresentam certa resistência a retornarem para o atendimento. Infelizmente, não 

realizamos atividades educativas com frequência para o publico alvo, mas durante 

as consultas e visitas domiciliares dos ACS, informamos a importância do retorno, 

uso contínuo das medicações e a dieta. Precisamos reorganizar nossos arquivos, 

para avaliar nossos indicadores a partir do que foi proposto. 

Infelizmente não temos uma base de arquivo para o programa Saúde do 

Idoso, não consolidando os dados. Dessa maneira não foi possível o preenchimento 

do caderno de ações programáticas. Mas foi possível identificar nossa deficiência 

para essa população. 

Em relação à puericultura estamos gradativamente implementando no nosso 

serviço, pois a população desconhece a importância do acompanhamento e 

desenvolvimento da criança. Realizamos o atendimento mensal para cada povoado, 

o ACS fica responsável pelo agendamento dos menores, quando realizo o 

acompanhamento da gestante durante o pré-natal, na primeira consulta puerperal 

realizamos a primeira consulta da puericultura e o agendamento da próxima. As 

anotações são realizadas no prontuário e no livro Ata, que contém os seguintes 

dados: peso, altura, circunferência cefálica, IMC, vacinação, vitamina A, queixas e o 

retorno. Não realizamos com frequência atividade educativa, devido nossa demanda 

de atendimento. Conseguimos atingir o objetivo proposto, pois tivemos 
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consideravelmente um aumento na demanda de atendimento a puericultura. Não 

temos um protocolo local para programa, o planejamento e monitoramento das 

ações são realizados, pela supervisora do PMAQ do Município. 

Após cada item, já foi mencionada os pontos positivos e os que precisam 

melhorar, foi bastante enriquecedor os cadernos de ações programáticas, analisei   

nossos registros estão sendo feitos, se eles me darão parâmetros para 

determinadas perguntas, para realização de busca ativa,  exames atrasados (ex: DM 

e HAS). As ações educativas, grupos de adolescentes, gestantes, DM e HAS, não 

foram realizadas. Nossa jornada de trabalho terá um novo “olhar”. 
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2. Análise Estratégica: projeto de intervenção 

2.1 Justificativa 

Segundo o Manual do Ministério da Saúde, o principal objetivo da atenção 

pré-natal e puerperal é “acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, 

no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-

estar materno e neonatal” (BRASIL, 2005). Apesar da ampliação na cobertura da 

atenção básica, alguns dados demonstram comprometimento na qualidade dessa 

linha de cuidado, tais como a alta incidência de sífilis congênita, a hipertensão 

arterial ainda ser a causa mais frequente de morte materna no Brasil e o fato de que 

somente pequena parcela das gestantes inscritas no Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN) conseguem realizar o elenco mínimo das ações 

preconizadas (BRASIL, 2005).  

O município de Rio Real, localizado na macrorregião do Litoral Norte do 

Estado da Bahia, possui uma população estimada de 40.000 mil habitantes 

distribuídos em uma extensão territorial de 676 km2 envolvendo zona rural e urbana. 

O município encontra-se na gestão plena da atenção básica, possui, atualmente, 11 

unidades de Saúde da família, o que lhe garante uma cobertura de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) de 100%.  

A unidade de Saúde Salgado Grande conta atualmente com 27 gestantes 

cadastradas. As ações voltadas para o pré-natal e puerpério são desenvolvidas 

semanalmente de forma sistemática através das consultas de pré-natal (baixo risco) 

e cuidado continuado realizado pela enfermeira e médico. As gestantes de alto risco 

são encaminhadas para o serviço de referência, porém mantemos a 

responsabilização pelas mesmas através de visitas domiciliares e atividades de 

educação em saúde. A utilização de livro de registro (DUM, DPP, esquemas vacinais 

de HB e DT, data das consultas, exames, puerpério, data do parto, tipo de parto) 

subsidia o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pela equipe. Alguns 

fatores dificultam o desenvolvimento de uma atenção qualificada para esse grupo 
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como o tempo extenso para recebimento dos resultados dos exames provenientes 

do LACEN (60 dias), a falta de adesão ao tratamento terapêutico instituído por parte 

de algumas gestantes, dificuldade com os cuidados ao recém nascido e captação 

tardia para o pré-natal. 

Com base nos dados apresentados percebe-se a necessidade de intervir 

nessa realidade. A execução do projeto de intervenção permitirá a melhoria da 

atenção ao pré-natal e puerpério através da ampliação da cobertura e da adesão ao 

pré-natal, da qualificação do cuidado às gestantes e puérperas da área, melhoria 

dos registros de informações, mapeamento das gestantes de risco e a realização de 

ações de promoção à saúde. 

Para alcançar o que foi proposto na planilha do pré-natal e puerpério é 

necessária a dedicação de todos os profissionais, a interação da equipe, a 

existências de espaços na comunidade que possibilitam o diálogo e o apoio da 

gestão são fatores que facilitarão a execução desse projeto de intervenção. 

 

2.2 Objetivo Geral 

Melhorar da atenção ao pré-natal e puerpério na Unidade de Saúde do 

Salgado Grande, no município de Rio Real. 

 

 

2.3 Objetivos Específicos 

1. Ampliar a cobertura do pré-natal; 

2. Melhorar a adesão ao pré-natal; 

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

4. Melhorar registros das informações; 

5. Mapear as gestantes de risco; 

6. Realizar promoção da Saúde; 

7. Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas 

famílias das gestantes; 
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2.4 Metas 

Referente ao objetivo 1: 

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

de Saúde (UBS) para 90%; 

2. Captar todas as gestantes com atraso nas consultas de pré-natal. 

3. Garantir a captação de 65% das gestantes no primeiro trimestre de gestação; 

 

Referente ao objetivo 2: 

4.  Recuperar 85% das gestantes faltosas às consultas de pré-natal; 

 

Referente ao objetivo 3: 

5.  Capacitar 90% da equipe para a utilização do protocolo de pré-natal do 

Ministério da Saúde;  

6.  Realizar pelo menos um exame de mamas em 90% das gestantes durante o 

pré-natal; 

7. Garantir a 90% das gestantes a prescrição de suplementação de sulfato 

ferroso e ácido fólico conforme protocolo; 

8. Garantir a 90% das gestantes solicitações de exames como hemoglobina, 

hematócrito, glicemia de jejum VDRL, EQU, urocultura com antibiograma, 

anti-HIV na primeira consulta e próximo a trigésima semana de gestação. 

9. Garantir a 90% das gestantes a solicitação de sorologia para toxoplasmose 

(IgG e IgM), na primeira consulta; 

10. Garantir  70% de atendimento das intercorrências na gestação; 

11. Garantir que 80% das gestantes completem o esquema da vacina de Hepatite 

B e anti-tetânica; 

12.  Realizar avaliação de saúde bucal em 50% das gestantes durante o pré-

natal; 

13. Realizar exame de puerpério em 90% das gestantes entre o 30o e 42o dia do 

pós-parto; 

14. Garantir consulta especializada para 70% das gestantes que apresentarem 

esta necessidade; 

 

Referente ao objetivo 4: 
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15. Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em70% das 

gestantes; 

 

Referente ao objetivo 5: 

16.  Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 75% das 

gestantes; 

 

Referente ao objetivo 6: 

17. Garantir a 90% das gestantes orientação nutricional durante a gestação; 

18. Promover o aleitamento materno junto a 85% das gestantes; 

19. Orientar 85% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido (teste do 

pezinho, decúbito dorsal para dormir); 

20. Orientar 90% das gestantes sobre anticoncepção após o parto; 

21. Orientar 90% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de álcool 

e drogas na gestação; 

 

Referente ao objetivo 7 

22. Investigar em 30% das famílias das gestantes a cobertura vacinal de todos os 

indivíduos de sua família; 

23. Investigar em 30% das famílias das gestantes a situação da prevenção do 

câncer de colo uterino e de mama de todas as mulheres de sua família; 

24. Investigar em 30% das famílias das gestantes a situação do atendimento de 

puericultura das crianças de sua família; 

25. Investigar em 30% das famílias das gestantes a situação do atendimento dos 

adultos hipertensos e/ou diabéticos de sua família; 

26. Investigar os hábitos alimentares em 30% das famílias das gestantes; 

27. Investigar a prática de atividade física regular em 30% das famílias das 

gestantes; 

28. Avaliar a situação de risco e vulnerabilidade em 30% das famílias das 

gestantes. 
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2.5 Metodologia  

2.5.1 Ações (incluindo o detalhamento) 

Este projeto está estruturado para ser implantado no período de 04 meses 

na Unidade de Saúde da Família – USF Salgado Grande. Participarão da pesquisa 

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

de Pré-natal da Unidade.  

Para o alcance das metas e objetivos estão sendo propostas diversas ações 

distribuídas em quatro eixos temáticos: organização e gestão do serviço; prática 

clínica; monitoramento e avaliação; e engajamento público.  

Para ampliar a cobertura das gestantes da área com pré-natal na USF, no 

eixo de organização e gestão do serviço, será providenciado o cadastramento de 

todas as gestantes da área adscrita e priorizado o seu acolhimento, ofertando para 

isso, o cadastro no Sisprenatal na 1° consulta e agendamento sistemático das 

consultas subseqüentes. Porta aberta do serviço para mulheres com atraso 

menstrual advindas de demanda espontânea ou captadas pela equipe. 

No eixo de monitoramento e avaliação, será monitorada mensalmente a 

cobertura de pré-natal. Para isso, será realizada a análise mensal dos dados obtidos 

através do preenchimento diário do livro de registro confeccionado pela equipe e da 

planilha de processamento ofertada pelo curso.  

No eixo de engajamento público, serão desenvolvidas sete (07) atividades 

de educação em saúde, na sala de espera da própria USF e durante as visitas 

domiciliares realizadas pelos ACS visando esclarecer a comunidade sobre a 

importância da realização do pré-natal e sobre as facilidades de realizá-lo na USF. 

Na qualificação da prática clínica, será promovida a capacitação da equipe, 

na própria USF, para ampliar o conhecimento da mesma sobre o Programa de 

Humanização ao Pré-natal e nascimento (PHPN) e o acolhimento às gestantes, 

além do treinamento dos ACS para busca daquelas que não estão realizando pré-

natal em nenhum serviço. Será utilizada nestas capacitações a metodologia da 

problematização “é considerada adequada para o desenvolvimento de atividades 

nos cenários de ensino comunitário e dos serviços de saúde que exigem do 

educando, além do conhecimento, uma tomada de consciência e decisões para 

intervir nos problemas da realidade” (FARAH; PIERANTONI, 2003). O Manual 
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Técnico do Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde 2006, subsidiará o 

conteúdo dessa atividade. 

Para captar todas as gestantes da área que não fazem o pré-natal nem na 

USF nem em outro serviço, no eixo de monitoramento e avaliação, será monitorada 

a cobertura do pré-natal periodicamente (pelo menos mensalmente), através da 

avaliação dos registros da USF, da reunião equipe mensalmente para fechamento 

da produção, atualização das informações, sendo possível verificar a quantidade de 

gestantes cadastradas no programa. No eixo da organização e gestão do serviço, 

priorizar o atendimento a gestante, assim será disponibilizado um turno semanal 

para atendimento as gestantes com agendamento prévio, exceto emergências que 

poderão ser atendidas qualquer dia e turno. No eixo de engajamento ao Público, 

será necessário esclarecer a comunidade sobre a atenção prioritária às gestantes na 

USF, isso acontecerá durante o acolhimento à população na USF e informá-los 

sobre a importância dos atendimentos prioritários (gestantes, idosos, deficientes e 

mulher com criança de colo). No eixo de qualificação da prática clínica, serão 

realizadas capacitações para a equipe no acolhimento às gestantes; direcionada aos 

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). 

Para ampliar a cobertura de atenção à saúde bucal das gestantes, buscando 

a meta de que 50% das gestantes tenham pelo menos uma consulta de saúde bucal 

no pré-natal, no eixo de organização e gestão do serviço, será providenciado o 

cadastramento da população de gestantes da área adstrita e priorizado o seu 

atendimento, para que isso ocorra iremos reorganizar nossos cronogramas para os 

atendimentos médico, enfermagem e odontológico no mesmo período.  

No eixo de monitoramento e avaliação será monitorado o número de 

gestantes cadastradas na unidade de saúde e a proporção de gestantes 

cadastradas pela equipe que tiveram acesso a atendimento odontológico. 

Para monitoramento das gestantes que tiveram atendimentos odontológicos 

e consultas de enfermagem e médica do pré-natal serão observadas as fichas 

utilizadas para cadastro da paciente para avaliação de saúde bucal, ficha espelho do 

cartão do pré-natal que serão consolidados na planilha de coleta de dados.  

No eixo de engajamento público será trabalhado o acompanhamento dos 

agentes de saúde às gestantes, de forma que sejam capazes de identificar os 
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principais problemas encontrados pelas gestantes para realizar as consultas 

odontológicas, médica e enfermagem. 

O primeiro encontro para capacitação da equipe o tema abordado será sobre 

o Manual Técnico do Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde 2005, 

utilizaremos os seguintes materiais; dois exemplares disponíveis do Manual, 01 

aparelho de áudio-visual (data show), 01 notebook, impressos para facilitar a 

compressão do assunto. O segundo encontro será realizado com a nutricionista do 

NASF, o tema abordado Alimentação saudável na gestação. Serão realizados na 

USF Salgado Grande.  

 

2.5.2 Indicadores 

Meta1: Ampliar para 90% a cobertura das gestantes da área com pré-natal 

na ESF Salgado Grande. 

Indicador 1: cobertura do pré-natal da ESF Salgado Grande. 

Numerador: número de gestantes da área da ESF Salgado Grande que 

realizam o pré-natal na referida unidade. 

Denominador número total de gestantes da área de abrangência da referida 

ESF.  

 

Meta2: captar 100% das gestantes com atraso nas consultas do pré-natal de 

acordo com o preconizado no serviço saúde. 

Indicador 2: proporção de gestantes da área de abrangência que estão em 

atraso nas consultas do pré-natal. 

Numerador: número de gestantes da área de abrangência que estão em 

atraso nas consultas do pré-natal. 

Denominador: número total de gestantes da área de abrangência que 

realizam o pré-natal na unidade.  

 

Meta 3: Garantir captação de 65% das gestantes no primeiro trimestre de 

gestação. 

Indicador 3: proporção de gestantes com o inicio de Pré-natal no primeiro 

trimestre, na ESF Salgado Grande.  



24 
 

Numerador: número de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre, na ESF Salgado Grande. 

Denominador: número total de gestantes cadastradas no pré-natal da ESF 

Salgado Grande. 

 

Meta 4: Recuperar 85% das gestantes faltosas às consultas de pré-natal. 

Indicador 4: proporção de gestantes faltosas ás consultas de pré-natal, que 

receberam busca ativa.   

Numerador: número de gestantes faltosas as consultas de pré-natal, que 

receberam a busca ativa. .  

Denominador: número total de gestantes faltosas ás consultas de pré-natal.  

 

Meta 5: Capacitar 90% da equipe para a utilização do protocolo de pré-natal 

do Ministério da Saúde. 

Indicador 5: proporção de profissionais capacitados para utilização do 

protocolo de pré-natal do Ministério da Saúde. 

Numerador: número de profissionais capacitados para a utilização do 

protocolo de pré-natal do Ministério da Saúde. 

Denominador: número total de profissionais da equipe  

 

Meta 6: Realizar pelo menos um exame de mamas em 90% das gestantes 

durante o pré-natal. 

Indicador 6: proporção de gestantes que realizaram pelo menos um exame 

de mamas durante o pré-natal. 

Numerador: número de gestantes que realizaram pelo menos um exame de 

mamas durante o pré-natal. 

Denominador: número total de gestantes que realizaram o pré-natal na 

referida ESF. 

 

Meta 7: Garantir a 90% das gestantes a prescrição de suplementação de 

sulfato ferroso e ácido fólico conforme protocolo. 

Indicador 7: proporção das gestantes que realizam o pré-natal na ESF 

Salgado Grande e receberam a prescrição suplementação de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme protocolo. 
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Numerador: número das gestantes que realizam o pré-natal na ESF Salgado 

Grande e receberam a prescrição suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico 

conforme protocolo. 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

referida unidade. 

 

Meta 8: Garantir a 90% das gestantes solicitações de todos exames 

preconizados para a primeira consulta do pré-natal.  

Indicador 8: proporção das gestantes que receberam as solicitações para 

todos os exames preconizados na primeira consulta de pré-natal. . 

Numerador: número das gestantes que receberam as solicitações para todos 

os exames preconizados na primeira consulta de pré-natal.  

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 9: Garantir a 90% das gestantes a solicitação de sorologia para 

toxoplasmose (IgG e IgM), ABO-Rh, hepatite B (HBsAg),  na primeira consulta 

Indicador 9:proporção das gestantes que receberam a solicitação dos 

exames ABO-Rh e toxoplasma IgG/IgM, hepatite B (HBsAg) na primeira consulta.  

Numerador: número de gestantes que receberam a solicitação dos exames 

ABO-Rh e toxoplasma IgG/IgM, hepatite B (HBsAg) na primeira consulta.  

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 10: Garantir 70% de atendimento das intercorrências na gestação 

Indicador 10: proporção de gestantes que receberam atendimento das 

intercorrências na gestação. 

Numerador: número de gestantes que receberam atendimento das 

intercorrências na gestação. 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 11: Garantir que 80% das gestantes completem o esquema das 

vacinas de hepatite B e antitetânica 
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Indicador 11: proporção das gestantes que completaram o esquema das 

vacinas de hepatite B e antitetânica.  

Numerador: número de gestantes que completaram o esquema das vacinas 

de hepatite B e antitetânica. 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 12: Realizar avaliação de saúde bucal em 50% das gestantes durante 

o pré-natal; 

Indicador 12: proporção de gestante que realizaram avaliação de saúde 

bucal durante o pré-natal. 

Numerador: número de gestantes que realizaram avaliação de saúde bucal. 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 
Meta 13: Realizar exame de puerpério em 90% das gestantes entre o 30o e 

42o dia do pós-parto  

Indicador 13: proporção de gestantes que realizaram o exame de puerpério 

entre 30º e 42° dia pós-parto. 

Numerador: número de gestantes que realizaram o exame de puerpério 

entre 30º e 42° dia pós-parto. 

Denominador: número total das gestantes que já tiveram seus filhos. 

 

Meta 14: Garantir consulta especializada para 70% das gestantes que 

apresentarem esta necessidade 

Indicador 14: proporção de gestantes que apresentarem necessidade uma 

consulta especializada 

Numerador: número de gestantes que apresentarem necessidade uma 

consulta especializada 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 15: Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 70% 

das gestantes 
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Indicador 15: proporção das gestantes com o registro na ficha espelho de 

pré-natal/vacinação 

Numerador: número de gestantes com o registro na ficha espelho de pré-

natal/vacinação 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade. 

 

Meta 16: Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 75% 

das gestantes. 

Indicador 16: proporção de gestantes que realizaram avaliação do risco 
gestacional 

Numerador: número de gestantes que realizaram avaliação do risco 
gestacional 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 17: Garantir a 90% das gestantes orientação nutricional durante a 

gestação 

Indicador 17: proporção de gestantes que receberam orientação nutricional 

durante a gestação 

Numerador: número de gestantes que receberam orientação nutricional 

durante a gestação 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 18: Promover o aleitamento materno junto a 85% das gestantes 

Indicador 18: proporção de gestantes que receberam orientação sobre o 

aleitamento materno 

Numerador: número de gestantes que receberam orientação sobre o 

aleitamento materno 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 
Meta 19: Orientar 85% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido (teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 
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Indicador 19: proporção das gestantes orientadas sobre os cuidados com o 

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

Numerador: número de gestantes orientadas sobre os cuidados com o 

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

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 20: Orientar 90% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Indicador 20: proporção de gestantes orientadas sobre anticoncepção após 
o parto. 

Numerador: número de gestantes orientadas sobre anticoncepção após o 
parto. 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 21: Orientar 90% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso 

de álcool e drogas na gestação. 

Indicador 21: proporção de gestantes orientadas sobre os riscos do 

tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Numerador: número de gestantes orientadas sobre os riscos do tabagismo e 

do uso de álcool e drogas na gestação 

Denominador: número total das gestantes que realizam o pré-natal na 

unidade.  

 

Meta 22: Investigar em 30% das famílias das gestantes a cobertura vacinal 

de todos os indivíduos de sua família; 

Indicador 22: proporção de famílias de gestantes investigadas sobre 

situação vacinal de todos seus indivíduos. 

Numerador: número de famílias de gestantes investigadas sobre situação 

vacinal de todos seus indivíduos. 

Denominador: número total de famílias de gestantes cadastradas no 

programa. 
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Meta 23: Investigar em 30% das famílias das gestantes a situação da 

prevenção do câncer de colo uterino e de mama de todas as mulheres de sua 

família; 

Indicador 23: proporção de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação da prevenção do câncer de colo uterino e de mama de todas as mulheres 

de sua família; 

Numerador: número de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação da prevenção do câncer de colo uterino e de mama de todas as mulheres 

de sua família; 

Denominador: número total de famílias das gestantes cadastradas no 

programa. 

 

Meta 24: Investigar em 30% das famílias das gestantes a situação do 

atendimento de puericultura das crianças de sua família; 

Indicador 24: proporção de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação do atendimento de puericultura das crianças de sua família; 

Numerador: número de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação do atendimento de puericultura das crianças de sua família. 

Denominador: número total de famílias das gestantes cadastradas no 

programa. 

 

Meta 25: Investigar em 30% das famílias das gestantes a situação do 

atendimento dos adultos hipertensos e/ou diabéticos de sua família; 

 

Indicador 25: proporção de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação do atendimento de adultos hipertensos e/ou diabéticos. 

Numerador: número de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação do atendimento de adultos hipertensos e/ou diabéticos. 

Denominador: número total de famílias das gestantes cadastradas no 

programa. 

 

Meta 26: Investigar os hábitos alimentares em 30% das famílias das 

gestantes; 



30 
 

Indicador 26: proporção de famílias das gestantes investigadas quanto aos 

hábitos alimentares; 

Numerador: número de famílias das gestantes investigadas quanto aos 

hábitos alimentares. 

Denominador: número total de famílias das gestantes cadastradas no 

programa. 

 

Meta 27: Investigar a prática de atividade física regular em 30% das famílias 

das gestantes; 

Indicador 27: proporção de famílias das gestantes investigadas quanto a 

atividade física regular; 

Numerador: número de famílias das gestantes investigadas quanto a 

atividade física regular. 

Denominador: número total de famílias das gestantes cadastradas no 

programa. 

 

Meta 28: Avaliar a situação de risco e vulnerabilidade em 30% das famílias 

das gestantes. 

Indicador 28: proporção de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação de risco e vulnerabilidade; 

Numerador: número de famílias das gestantes investigadas quanto a 

situação de risco e vulnerabilidade. 

Denominador: número total de famílias das gestantes cadastradas no 

programa. 

 

2.5.3 Logística 

Para a intervenção escolhida iremos utilizar o Manual Técnico do pré-natal e 

puerpério do Ministério da Saúde, 2005. Utilizaremos a o prontuário e a ficha 

espelho disponibilizada pelo Município. A ficha espelho não prevê informações 

referentes ao exame clinico das mamas, vacinação da Hepatite e classificação de 

risco da gestante, essas informações serão anotadas na ficha espelho (na parte de 

orientações). As informações serão agrupadas semanalmente em uma planilha 

eletrônica, após quatro semanas da alimentação da planilha serão analisados os 
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dados coletados. Será necessário avaliar as fichas espelhos das gestantes para 

verificar as possíveis atualizações quanto ao registro de BCF, altura uterina, pressão 

arterial, vacinas, medicamentos e exames laboratoriais. 

As capacitações acontecerão na USF Salgado Grande, será disponibilizado 

um turno do trabalho, haverá dois momentos: a enfermeira na USF como facilitadora 

do Manual Técnico do pré-natal e puerpério, 2006; a nutricionista no NASF como 

facilitadora do tema alimentação saudável na gestação. As atividades de promoção 

em saúde contarão com a participação da psicóloga e a fisioterapeuta do NASF 

acontecerá nesta USF com a participação das gestantes e da equipe de saúde da 

família. Teremos momentos com a população durante a sala de espera, grupo de 

gestante, com assuntos pertinentes como: Esclarecer a comunidade sobre a 

atenção prioritária às gestantes na USF; facilidades oferecidas na USF para o 

diagnóstico de gestação; o ingresso precoce no pré-natal e o acompanhamento 

regular; a importância da atenção à saúde bucal para gestantes e sobre a 

necessidade de prioridade no atendimento desta população alvo; revisão de 

puerpério; orientações sobre alimentação saudável; ao aleitamento materno; os 

cuidados com o recém- nascido; os riscos do tabagismo e do consumo de álcool e 

drogas durante a gestação.  

 As gestantes faltosas ás consultas e as atividades educativas serão 

realizadas busca ativa pelos ACS, caso necessário a enfermeira irá contribuir neste 

processo. A atenção à saúde bucal será realizada no mesmo dia do atendimento ao 

pré-natal, encaminhadas pela enfermeira para este primeiro contato com o dentista, 

pois a gestante falam muito do “mito” que grávida não pode realizar nenhum 

atendimento odontológico, desta maneira precisamos quebrar esta barreira. 
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2.5.4 Cronograma 

1 SEMANA 

(21/09 a 27/09) 

2 SEMANA( 

28/09 a 04/10) 

3 SEMANA(05 a 

11/10) 

4 SEMANA(12 a 

18/10) 

Construir um 
formulário que 
complete as 
informações da 
ficha espelho e 
livro Ata e 
imprimir.  
 
Organizar uma 
pasta suspensa 
para agrupar as 
fichas espelhos 
das gestantes 
(ordem alfabética) 
e atualiza-las. 
 
Atualizar os 
cadastros das 
gestantes. 
 
Construção de 
um oficio 
informando a 
Secretária de 
saúde com cópia 
para coordenação 
Básica sobre o 
projeto de 
intervenção.  

Avaliar o 
quantitativo de 
gestantes 
cadastradas. 
 
(comparecimento 
as consultas, 
quantas estão 
fazendo pré-natal 
particular de alto-
risco).  
 
Apresentação do 
projeto de 
intervenção para 
equipe. 
 
Programar a data 
para a 
capacitação da 
equipe sobre o 
Manual do Pré-
natal e Puerpério. 
Agendado para o 
dia 22/11/12. 
 
Disponibilizar o 
manual do 
Ministério da 
saúde do pré-
natal e puerpério 
para equipe. 

 
 

Reforçar a cada 
atendimento a 
importância da 
avaliação 
odontológico, 
reorganizarmos 
nosso 
cronograma com 
o intuito de 
aumentar a 
adesão das 
gestantes na 
avaliação 
odontológica.  As 
terças-feiras 
ocorrerão os 
atendimentos 
médico, 
enfermagem e 
dentista.  
 
Alimentar a 
planilha de coleta 
de dados. 
Processo de 
construção da 
capacitação da 
equipe sobre o 
Manual do pré-
natal e Puerpério 
(aula em Power-
point, dinâmica 
em grupo, vídeo, 
atividade 
avaliativa). 
 

Consultas de Pré-
natal realizadas 
pelo médico. 

 

 

5 SEMANA( 19 a 

25/10) 

6 SEMANA( 

26/10 a 01/11) 

7 SEMANA(02 a 

08/11) 

8 SEMANA(09 a 

15/11) 

Consultas de pré- Consultas de Pré- Consulta de pré-
Realizar reunião 
em equipe para 
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natal realizadas 

pela médico. 

 

 

 

 

natal realizadas 

pela médico. 

natal realizadas 

pela médico.  

organizar a 
promoção em 
saúde para 
equipe e 
gestantes. 
Momento com a 
equipe 
nutricionista: 
28.11.12 
Momento com a 
psicológica: 
04.12.12 
Momento com a 
fisioterapeuta: 
12.12.12 

 
Avaliar a 
quantidade de 
das gestantes 
faltosas e realizar 
busca ativa. 

 
Organizar um 
grupo de 
gestantes.  
Agendado 
primeiro encontro 
para 30.11.12 
abordando os 
riscos do 
tabagismo, álcool 
e droga na 
gestação.  

 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 
Avaliar os dados  
estatísticos dos 
prontuários. 

 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 

 

9 SEMANA(16 a 10 11 12 SEMANA( 07 
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22/11) SEMANA(23/11 a 

29/11) 

SEMANA(30/11 a 

06/12) 

a 13/12) 

Capacitação em 
equipe sobre o 
Manual do pré-
natal e puerpério: 
No dia 22.11.12 
no turno 
matutino. 

 
Pactuar com a 
nutricionista 
consultas 
mensais para 
todas as 
gestantes.  
 
Ter um momento 
com o técnico de 
enfermagem para 
bordar o exame 
físico da 
gestante. 

 
Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 

 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 

 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 

 
Garantir as 
gestantes 
atendimentos em 
caso de 
urgências. 

 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes.  
 

Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 
 
Capacitação com 
os ACs sobre o 
pré-natal com 
alimentação 
saudável( 
nutricionista do 
Nasf 28.11.12). 

 
Organizar um 
momento com 
educador físico 
para realizar 
promoção em 
saúde.  

 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 

 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 

 
Avaliar e 
identificar a 
gestante de alto 
risco. 

 
Informar aos ACS 
a importâncias da 
avaliação dos 
familiares das 
gestantes quanto 
as vacinas, a 
puericultura, a 
DM, a HAS,aos  
exames 
papanicolau e 
mamografia.  

 

Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 

 
Atividade 
educativa com 
grupo das 
gestantes com a 
psicóloga para 
abordar sobre as 
transformações 
do corpo. No dia 
04.12.12. 

 
Debater os dados 
estatísticos com a 
equipe, pontos 
que precisamos 
melhorar.  

 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 

 
Reforçar a  
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 

 
Garantir as 
gestantes 
atendimentos em 
caso de 
urgências. 

 
Avaliar e 
identificar a 
gestante de alto 
risco. 

 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 

 
Avaliação do 

Avaliar os 
dados estatísticos 
dos prontuários. 

 
Atividade 
educativa com as 
gestantes sobre 
aleitamento 
Materno 
exclusivo.No dia 
11.12.12 para os 
turnos matutino 
e vespertino.  

 
Atividades de 
promoção em 
saúde, com as 
gestantes a 
fisioterapeuta irá 
realizar uma 
apresentação 
teórica e pratica 
com exercícios 
realizados 
durante o pré-
natal. 12.12.12. 

 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 

 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro 
 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 

 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 



35 
 

Avaliar e 
identificar a 
quantidade das 
gestantes de alto 
risco. 
 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 

Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 

 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 

cartão de 
vacinação. 

 

 

13 SEMANA (14 

a 20/12) 

14 SEMANA( 21 

a 27/12) 

15 SEMANA( 

28/12 a 03/01) 

16 SEMANA(04 a 

10/01) 

Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 
 
Grupo de 
gestante para 
promoção em 
saúde sobre 
cuidados com o 
RN( teste do 
pezinho e 
vacinas) e 
puericultura. 
18.12.12 
matutino e 
vespertino.  
 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 
 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 
 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 

Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 
 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 
 
Atividade 
educativa com as 
gestantes sobre 
anticoncepção 
pós-parto. No dia 
21.12.12 diurno.  
 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 
 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 

Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 
 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 

 

Avaliar os dados 
estatísticos dos 
prontuários. 
 
Organizar 
promoção em 
saúde com as 
gestantes sobre 
planejamento 
familiar. 
 
Solicitar todos os 
exames 
necessários do 
pré-natal. 
 
Reforçar a 
prescrição do 
ácido fólico e 
suplementação 
de ferro. 
 
Realizar exame 
das mamas das 
gestantes. 
 
Avaliação do 
cartão de 
vacinação. 
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3. Relatório da Intervenção 

3.1 Ações que foram realizadas (facilidades e dificuldades) 

Este projeto foi estruturado para ser implantado no período de 04 meses na 

Unidade de Saúde da Família – USF Salgado Grande. Com o objetivo de melhorar a 

qualidade do pré-natal, a população alvo desta ação programática são todas as 

gestantes pertencentes à área de abrangência e cadastradas no programa de Pré-

natal da Unidade.  

Inicialmente foi realizada uma reunião em equipe para apresentação do 

projeto de intervenção com os respectivos objetivos, ações e metas previstas para a 

implantação e o desenvolvimento da intervenção proposta. Apresentado o 

cronograma e pactuada a capacitação da equipe de acordo com o Manual Técnico 

do Pré-natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). Foi enviado um relatório para a Secretária de Saúde informando e 

solicitando a realização do projeto da USF . 

Nosso cronograma durante a intervenção teve que ser reestruturado 

considerando o período das minhas férias e 15 dias de férias coletivas no final do 

ano, informação obtida apenas no inicio do mês de dezembro.  

Para ampliar a cobertura das gestantes da área com o pré-natal na unidade 

de saúde, dentro do eixo da organização e gestão do serviço foram realizadas 

atualizações necessárias nas fichas espelhos e organização das mesmas na pasta 

suspensa identificada no arquivo. Os cadastros das gestantes no SISPRE-NATAL 

Web foram atualizados, e após a primeira consulta o agendamento ficou automático 

para as demais consultas. As portas da unidade estão abertas para as mulheres 

com atraso menstrual advindas da demanda espontânea ou capturadas pelos 

agentes comunitários de saúde (ACS). 

No intuito de facilitar e ampliar a adesão das gestantes aos atendimentos 

odontológicos, o cronograma foi alterado e os atendimentos realizaram-se nas 

terças-feiras pela manhã. Nesta oportunidade as gestantes receberam atendimento 
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em equipe, realizando a consulta odontológica e a consulta de enfermagem e/ou 

médica. 

Porém a avaliação odontológica aconteceu apenas nas duas primeiras 

semanas, pois o dentista da unidade também saiu de férias e não retornou, foi 

solicitado apoio da coordenação de Saúde Bucal, porém sem êxito até o final da 

avaliação da intervenção.  

No eixo de monitoramento e avaliação, foi monitorada mensalmente a 

cobertura de pré-natal e os demais indicadores de avaliação da qualidade. Para 

isso, foi realizada a análise mensal dos dados obtidos através do preenchimento 

diário do livro de registro confeccionado pela equipe e da planilha de processamento 

ofertada pelo curso.  

No eixo de engajamento público, foram desenvolvidas sete (07): 

capacitações sobre o pré-natal; alimentação saudável; álcool e droga na gestação; 

Alterações psicológicas e fisiológicas na gestação; aleitamento materno; Cuidados 

com o recém-nascido e anticoncepção pós-parto. Essas atividades de educação em 

saúde foram desenvolvidas na própria sala de espera da USF e em locais da 

comunidade. Durante as visitas domiciliares realizadas pelos ACS também ocorreu à 

divulgação do programa de pré-natal, visando esclarecer a comunidade sobre a 

importância das facilidades de realizá-lo na USF. 

Nosso primeiro encontro ocorreu e contamos com a participação de uma 

convidada especial, a nutricionista Hortência Macedo, tema abordado sobre 

alimentação saudável na gestação. O encontro ocorreu na igreja da comunidade 

com participação de alguns familiares. A adesão foi muito boa na maioria dos 

encontros, apresentando uma média de participação de 75% das gestantes 

cadastradas. 

Ocorreram mais seis (06) encontros, com a participação da psicóloga, 

enfermeiras, médico, nutricionista e técnicas de enfermagem. Os encontros foram 

proveitosos, as participantes interagiram, abordaram os assuntos levando a uma 

discussão em grupo. Estes encontros aconteceram com uma duração media de três 

(3) horas.  

Na qualificação da prática clínica, foi promovida a capacitação da equipe, na 

própria USF, para ampliar o conhecimento da mesma sobre o Programa de 

Humanização ao Pré-natal e nascimento (PHPN) e o acolhimento às gestantes, 

além do treinamento dos ACS para busca daquelas que não estão realizando pré-
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natal em nenhum serviço. Foi utilizada nestas capacitações a metodologia da 

problematização e nestas reuniões em equipe foram discutidos os dados estatísticos 

da nossa intervenção, e quanto foi importante esse projeto para nosso trabalho, 

inserindo de maneira sistemática em nossa USF. Estas reuniões aconteceram com 

uma regularidade quinzenal com duração de três (3) horas, totalizando no período 

de quatro meses de avaliação da intervenção, cinco (5) encontros. 

Para captar todas as gestantes da área, monitorando o atraso nas consultas, 

os agentes comunitários realizaram as buscas ativas e foi monitorada a cobertura do 

pré-natal mensalmente, através da avaliação dos registros da USF,  

Nem tudo ocorreu como planejado, devido às férias coletivas de dezembro, 

minhas férias anteriormente (compactando o cronograma), dificuldade de 

deslocamento das nossas gestantes, pois residem em povoados diferentes, 

tornando-se distante da USF, assim as gestantes utilizam o transporte 

disponibilizado na quarta-feira pela Secretaria de saúde, sendo discutido pelas 

mesmas após as palestras e durante as consultas, optamos em diminuir a 

quantidade de encontros, inserindo duas atividades no mesmo dia. Ocorreram 

algumas alterações no cronograma, por questões profissionais a psicóloga do NASF 

teve que alterar a data (04.12.12) para o dia 05.12.12 pela manhã com o tema 

alterações fisiológicas e psicológicas na gestação e a enfermeira discutiu sobre o 

aleitamento materno estava prevista para 11.12.12.  

Infelizmente no dia 12.12.12 não tivemos a participação da fisioterapeuta do 

NASF, então organizamos nossa última atividade deste período de avaliação, para 

11.12.12 pela tarde com o grande grupo de gestantes, abordando os temas 

cuidados com o recém-nascido e anticoncepção pós- parto estava prevista para 

21.12.12. Dia 18.12.12 agendamos nossas consultas do pré-natal, foi realizado a 

promoção em saúde na sala de espera sobre os cuidados com o RN e 

anticoncepção pós parto.  

As unidades de saúde foram fechadas durante o recesso do final de ano 24 

de dezembro de 2012 à 12 de janeiro de 2013. Com o inicio de 2013 a cidade foi 

administrada por uma nova gestão e com isso muitas mudanças aconteceram com 

os funcionários e com o funcionamento dos órgãos públicos. As Unidades de Saúde 

da Família- (USF) permaneceram fechadas durante o mês de janeiro, as enfermeiras 

do município o vinculo empregatício através de cargo comissionado em quatro de 

janeiro o Prefeito Municipal decretou exoneração do cargo das mesmas. 
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Os agentes Comunitários de saúde tiveram uma reunião na mesma data, 

para informá-los o fechamento temporário das suas respectivas USF, dos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) e a suspensão das Especialidades Médicas, para 

suprir o atendimento de urgência/emergência permaneceu funcionando o Hospital 

Municipal de Rio Real.  

No mês de fevereiro as ESF foram reabertas e então foi realizado contato 

com a atual enfermeira da unidade de saúde Salgado Grande, após explicação do 

planejamento do projeto, contato por telefone e via e-mail , a mesma referiu já saber 

da intervenção, e garantiu a continuidade das ações. 

Tive uma conversa com a Equipe de Saúde do Salgado Grande, informando 

a importância do seguimento da intervenção no pré-natal, a prioridade ao 

atendimento as gestantes, a realização das buscas ativas das gestantes, quanto das 

mulheres que estão com atraso menstrual, para que possamos realizar o cadastro 

se possível no primeiro trimestre, consequentemente dando continuidade a todas as 

ações deste processo de implantação. 

A grande dificuldade encontrada foi meu afastamento da intervenção, a partir 

de janeiro após a demissão. A dificuldade para realizar os diários da intervenção no 

qual eu não estava mais inserida. Foi difícil relatar, descrever ações que não realizei, 

embora as informações repassadas pela equipe tenham sido adequadas. Os 

registros aconteceram adequadamente com os instrumentos escolhidos. Após a 

análise dos resultados, deverá haver retorno de um consolidado para a equipe. 

 

3.2 Ações que não foram realizadas (facilidades e dificuldades) 

A participação da equipe foi fundamental, principalmente incentivando as 

gestantes a participação nas atividades educativas que foi agendada no dia diferente 

da consulta do pré-natal. Em relação à organização das fichas espelhos e anotar as 

informações semanalmente (médico, enfermeira e técnica de enfermagem), 

organização do nosso cronograma, principalmente quando tivemos as férias 

coletivas, fizemos alterações nas nossas atividades. Nossos brindes, lanches foram 

comprados pela própria equipe, apenas nosso último brinde o berço foi patrocinado 

por uma loja de móveis. Não tivemos um apoio da Secretária de Saúde, 

principalmente em relação à falta de dentista na nossa USF desde final de Outubro, 
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comprometendo nossa intervenção, atribuo esse fator ao final de gestão em janeiro 

a Cidade seria administrada por outra gestão. 

Em relação à cobertura do pré-natal foi realizada exclusivamente pela rede 

do SUS, pois as gestantes tinham confiança, nosso sistema garantia as solicitações 

de exames como USG obstétrica, hemoglobina, hematócrito, glicemia de jejum 

VDRL, EQU, urocultura com antibiograma, anti-HIV na primeira consulta e próximo à 

trigésima semana de gestação, o toxoplasmose na primeira consulta. Ressalvo o 

exame do anti- HIV a solicitação era feita apenas na primeira consulta, informações 

fornecidas pela coordenação da Atenção Básica do Município. Consulta com 

obstetra caso necessário. 

Os esquemas vacinais eram avaliados a cada consulta enfermeira/ médica, 

caso necessário eram encaminhadas para sala de vacinação. Nas atividades 

educativas também eram avaliados os cartões de vacinação e atualizado os 

esquemas vacinais no momento. 

Os registros foram atualizados semanalmente após cada consulta de pré-

natal, no prontuário, ficha espelho, cartão de gestante e livro de registro da USF. A 

partir da avaliação dos dados estatísticos foram identificadas as gestantes que não 

estavam com a consulta de pré-natal atualizada, os exames, vacinas, com isso foi 

realizado uma busca ativa pelo ACS, se mesmo assim a gestante não 

comparecesse na USF a enfermeira realizava uma visita domiciliar. 

Não foi possível contemplar todas as metas, principalmente relacionada à 

avaliação de saúde bucal das gestantes durante o pré-natal, vários fatores 

contribuíram para o não cumprimento dessa meta, as férias do dentista da USF 

Salgado Grande no meio do mês de Outubro não havendo substituição, a dificuldade 

da coordenação de saúde bucal em cooperar em sanar esse problema, pois 

estávamos em final de gestão não estavam contratando funcionários e nem 

renovando os contratos. Dessa forma a população ficou sem atendimento 

odontológico durante três (3) meses, com isso nossa intervenção não atingiu a meta. 

O objetivo relacionado às ações de promoção à saúde e prevenção de 

doenças nas famílias das gestantes, não foi alcançado, infelizmente não tivemos 

tempo, pois as minhas férias e as férias coletivas comunicadas no inicio do mês de 

dezembro compactou nosso cronograma, tivemos que realizar várias atividades com 

um tempo menor. 
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3.3 Coleta de sistematização dos dados 

Os instrumentos utilizados foram de fácil manuseio, foi possível alimentar as 

planilhas com as informações registradas nos prontuários e nas fichas espelho das 

gestantes. Porém para consolidarmos os dados na finalização do trabalho, faltavam 

algumas informações na planilha que coletava os dados semanalmente. Faltou na 

planilha o acompanhamento de dois indicadores, portanto ficamos sem estes 

gráficos: proporção de gestantes que necessitou e recebeu atendimento para 

alguma intercorrências na gestação e o gráfico da proporção de registros atualizado, 

porém os dados foram monitorados e as informações foram descritas no trabalho, 

embora a construção e demonstração de uma figura no texto.  

No indicador sobre a proporção de puérperas que realizaram o exame 

puerperal, ficou com o denominador equivocado na planilha, demonstrando o 

número absoluto de gestantes acompanhadas e não de puérperas. 

3.4 Incorporação da intervenção na unidade  

A ação programática foi incorporada na unidade somente em questões de 

priorizar o atendimento médico e enfermagem a gestante durante a terça-feira, em 

caso de emergência atendimento qualquer dia da semana na USF Salgado Grande 

(segunda a sexta-feira) exames de laboratórios e USG obstétrica. Em relação à 

educação em saúde foi programado um atividade educativa com as gestantes, 

porém a enfermeira se afastou durante alguns dias, devido algumas intercorrências 

no pré-natal da mesma, dessa maneira a atividade não foi realizada. As fichas 

espelhos continuaram sendo utilizadas, porém a enfermeira optou em utilizar 

anexada ao prontuário. Essas informações foram colhidas por vários membros da 

equipe, que afirmam que a intervenção melhorou o atendimento a gestante, que a 

equipe acredita que continuam utilizando na jornada de trabalho. 
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4. Relatório dos Resultados da Intervenção  

4.1 Resultados  

A partir da análise da planilha de coleta de dados, as informações foram 

consolidadas em gráficos para melhor visualização, apenas os indicadores que não 

atingimos o que foi proposto na meta, o gráfico foi ilustrado para melhor 

entendimento dos valores encontrados na intervenção, explicando as entraves que 

impediram o alcance da meta pactuada.  

Meta: Ampliar para 90% a cobertura das gestantes da área com pré-natal na 

ESF Salgado Grande. 

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

A cobertura ocorreu em 100% nos quatro meses de monitoramento desta 

ação programática. No primeiro mês 27 gestantes da área foram acompanhadas, no 

segundo e terceiro mês 30 e 31 gestantes respectivamente realizaram o pré-natal na 

unidade. No quarto mês de intervenção este número reduziu para 23 gestantes 

acompanhadas pela equipe, devido ao término da gestação de algumas. 

 

Meta2: captar 100% das gestantes com atraso nas consultas do pré-natal de 

acordo com o preconizado no serviço saúde. 

Indicador 2: proporção de gestantes da área de abrangência que estão em 

atraso nas consultas do pré-natal. 
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Figura 1: Proporção de gestantes com consultas em dia de acordo com os períodos 
preconizados pelo protocolo 
Fonte: Planilha de coleta de dados. 

 

Para indicador que demonstra a proporção de gestantes com as consultas 

em dia de acordo com o preconizado pelo protocolo, observa-se que apenas no 

segundo mês a meta não foi atingida, permanecendo em apenas 40% de alcance. 

Justifica-se isto devido o periodo das minhas férias, o médico ficou responsável pela 

USF Salgado Grande e com os atendimentos do pré-natal. Nos demais meses de 

monitoramento foi alcançado 100% neste indicador. 

 

Meta 3: Garantir captação de 65% das gestantes no primeiro trimestre de 

gestação. 

Indicador 3: proporção de gestantes com o inicio de Pré-natal no primeiro 

trimestre, na ESF Salgado Grande.  

 

Figura 2: Proporção de gestantes com o inicio de Pré-natal no primeiro trimestre, na ESF Salgado 
Grande 

Fonte: Planilha de coleta de dados. 
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Durante o período da apresentação do nosso projeto de intervenção 

pactuamos que teríamos que captar as gestantes o mais precoce possível, porém 

nossos indicadorres dos quatros meses de intervenção não foi possível atingir a 

meta de 65%. Inicamos o primeiro mês com 44% da gestantes realizando o pré-natal 

com inicio no primeiro trimestre. No segundo e tercerio mês alcanço-se 38,7% e 

43,3%. No quarto mês atingiu-se 52.2%. Durante as consultas foi trabalhado com as 

gestantes a importância de iniciar o pré-natal no primeiro trimestre. Porém a 

precocidade da gestação na adolescência interferem, por acreditarem que trariam 

constranguimento para família, as que já eram casadas não queriam acreditar que 

estavam grávidas novamente, então quando não podiam mais esconder o abdome 

gravídico procuravam o serviço e outras relataram a irregularidade do ciclo 

mesntrual.  

 

O indicador relacionado ao exame ginecológico foi retirado da intervenção, 

com o receio que não atingir a meta, pois a maioria das gestantes têm uma 

resistência para realização desse procedimento. 

 

Meta 4: Recuperar 85% das gestantes faltosas às consultas de pré-natal. 

Indicador 4: proporção de gestantes faltosas ás consultas de pré-natal, que 

receberam busca ativa.   

O indicador relacionado as gestantes faltosas às consultas de pré-natal 

realizando busca ativa o percentual foi 100%, pois se verificou 04 gestantes, neste 

período, que estavam com as consultas do pré-natal desatualizadas, com isso os 

ACS foram sinalizados e realizavam a visita domiciliar e a consulta foi agendada. 

 

Meta 5: Capacitar 90% da equipe para a utilização do protocolo de pré-natal 

do Ministério da Saúde. 

Indicador 5: proporção de profissionais capacitados para utilização do 

protocolo de pré-natal do Ministério da Saúde. 

O indicador relacionado à capacitação da equipe para utilização do protocolo 

de pré-natal do Ministério da saúde foi atingido em 60%, infelizmente 40% dos 

profissionais não compareceram para a atividade, as justificativas cabíveis foram: o 

dentista e ACD não retornaram para nossa USF, o médico e um ACS estavam de 

férias e outro ACS foi para audiência. Nosso segundo encontro foi com a 
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nutricionista sobre alimentação saudável, compareceram 60% dos profissionais, 

permaneciam de férias o médico, 01 ACS, o dentista e a ACD não retornaram para 

nossa USF, 01 ACS tinha uma consulta de emergência com pediatra para a filha.  

O terceiro encontro foi na atividade educativa com a psicóloga e sobre 

aleitamento materno atingimos o percentual de aproximadamente 70%, permanecia 

de férias o médico e 01 ACS, o dentista e ACD não retornaram para nossa USF. 

Nosso quarto encontro foi sobre cuidados com o recém nascido e anticoncepção pós 

parto tivemos o menor comparecimento de profissionais 34%, infelizmente neste dia 

diversos fatores contribuíram a falta do ônibus para locomoção dos usuários e dos 

ACS. Os demais encontros relativos ao processo do planejamento da nossa 

intervenção ocorriam quinzenalmente e tivemos o comparecimento dos demais 

membros da equipe, exceto os que estavam de férias e o dentista e ACD que não 

retornaram para USF. 

 

Meta 6: Realizar pelo menos um exame de mamas em 90% das gestantes 

durante o pré-natal. 

Indicador 6: proporção de gestantes que realizaram pelo menos um exame 

de mamas durante o pré-natal. 

O indicador da proporção do exame de mamas em dia foi contemplado com 

100%, pois na primeira consulta do pré-natal era realizado o exame físico a inspeção 

e palpação das mamas de todas das gestantes. 

 

Meta 7: Garantir a 90% das gestantes a prescrição de suplementação de 

sulfato ferroso e ácido fólico conforme protocolo. 

Indicador 7: proporção das gestantes que realizam o pré-natal na ESF 

Salgado Grande e receberam a prescrição suplementação de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme protocolo. 

O indicador de proporção de gestantes com prescrição de suplementação de 

sulfato ferroso e ácido fólico conforme protocolo foi superado à meta 90%, atingimos 

100% durante os quatro meses da intervenção, vários fatores contribuíram para o 

alcance da meta: reforçamos durante a capacitação e reuniões com a equipe a 

importância do sulfato ferroso e ácido fólico e a farmácia supriu nossa necessidade 

dos medicamentos.  
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Meta 8: Garantir a 90% das gestantes solicitações de todos exames 

preconizados para a primeira consulta do pré-natal.  

Indicador 8: proporção das gestantes que receberam as solicitações para 

todos os exames preconizados na primeira consulta de pré-natal. 

No período de quatro meses de avaliação da intervenção todas as gestantes 

acompanhadas receberam solicitação de todos os exames preconizados para a 

primeira consulta do pré-natal. A meta foi superada em todos os meses de 

monitoramento. 

 

Meta 9: Garantir a 90% das gestantes a solicitação de sorologia para 

toxoplasmose (IgG e IgM), ABO-Rh, hepatite B (HBsAg),  na primeira consulta 

Indicador 9:proporção das gestantes que receberam a solicitação dos 

exames ABO-Rh e toxoplasma IgG/IgM, hepatite B (HBsAg) na primeira consulta.  

Nestes indicadores o alcance também foi de 100% para todas gestantes, na 

primeira consulta de pré-natal e foram solicitados os exames como hemoglobina, 

hematócrito, glicemia de jejum, VDRL, EQU, urocultura com antibiograma, anti-HIV 

na primeira consulta e próximo a trigésima semana de gestação e a sorologia para 

toxoplasmose (IgG e IgM), na primeira consulta, superamos a nossa meta, porém no 

município a coleta do anti- HIV é realizada apenas na primeira consulta, urocultura 

com antibiograma é solicitado somente quando a gestante apresentava alteração no 

sumario de urina e a coleta era feita na rede particular.  

 

Meta 10: Garantir 70% de atendimento das intercorrências na gestação 

Indicador 10: proporção de gestantes que receberam atendimento das 

intercorrências na gestação. 

O indicador relacionado ao atendimento das intercorrências na gestação foi 

atingido com êxito, pois de segunda a sexta-feira as gestantes que necessitam de 

atendimento de urgência tinham prioridade na USF, tivemos durante a intervenção 

05 gestantes compareceram a USF para atendimento de urgência e prestado 

assistência, apenas 02 foram referenciadas; uma gestante foi referenciada para o 

Hospital Municipal de Rio Real, que em seguida foi regulada para maternidade de 

grande porte no Município de Alagoinhas. Outra gestante foi encaminhada para 

consulta com o obstetra com urgência (segunda e terça-feira) com a ficha de 

referência.  
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Meta 11: Garantir que 80% das gestantes completem o esquema das 

vacinas de hepatite B e anti-tetânica.  

Indicador 11: proporção das gestantes completaram o esquema das vacinas 

de hepatite B e anti-tetânica.  

 

 
Figura 3: proporção das gestantes completaram o esquema das vacinas de hepatite B e 
anti-tetânica.  
Fonte: Planilha de coleta de dados. 

 

A proporção de gestantes com vacinação em dia foi possível verificar que no 

primeiro mês foi o menor percentual 74,1% e no quarto mês o maior percentual 

78,3%, infelizmente não atingiu a meta, utilizamos algumas estratégias para 

aumentar a quantidade de gestantes vacinadas, durante as consultas foram 

verificados os cartões de vacinações, caso necessário eram encaminhadas para 

sala de vacinação para atualização do esquema vacinal e nas atividades educativas 

a vacinação fazia parte na nossa ação. 

 

Meta 12: Realizar avaliação de saúde bucal em 50% das gestantes durante 

o pré-natal; 

Indicador 12: proporção de gestante que realizaram avaliação de saúde 

bucal durante o pré-natal. 
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Figura 4: proporção de gestante que realizaram avaliação de saúde bucal durante o pré-
natal. 
Fonte: Planilha de coleta de dados. 

 
A proporção de gestante com avaliação de saúde bucal, no início do projeto 

realizamos um bate-papo na sala de espera com as gestantes, informando sobre a 

importância da avaliação odontológica, além disso organizamos nosso cronograma 

(enfermeiro, médico e odontológo) para o mesmo dia Terça-feira, assim que a 

gestante terminava a consulta de pré-natal com a enfermeira/médico, 

encaminhavamos para o consultório odontológico.  

Essa estratégia foi efetiva, pois no primeiro mês conseguimos 29,6% 

faltando 25,8%. Infelizmente nos meses seguintes não tivemos atendimento 

odontológico, o dentista da USF gozou do periodo de férias no final do mês de 

outubro, não teve substituto, no mês seguinte venceu o contrato do dentista e da 

ACD. Infomei a coordenação de Saúde Bucal sobre a necessidade de um dentista 

na nossa USF, devido nossa intervenção para alcançarmos a meta proposta e 

incorporaramos esse procedimento na rotina da USF. Porém não contraram e não 

remanejaram outro profissional para nossa USF. Com isso nenhum tratamento 

odontológico foi concluído. 

 

Meta 13: Realizar exame de puerpério em 90% das gestantes entre o 30o e 

42o dia do pós-parto  

Indicador 13: proporção de gestantes que realizaram o exame de puerpério 

entre 30º e 42° dia pós-parto. 

Em relação ao exame do puerpério entre 30ª e 42ª dia do pós parto foi 

realizado 100%, na primeira semana do pós parto realizamos uma visita domiciliar 

para avaliar a puérpera e o RN (teste do pezinho, primeiros cuidados, avaliação do 
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coto umbilical), a partir desse primeiro momento era agendado a primeira consulta 

com 30 dias na USF para orientações acerca do método contraceptivo e da 2ª 

consulta de puericultura do RN.  

No primeiro mês de monitoramento não haviam puérperas em 

acompanhamento. No segundo e terceiro mês, registrou-se sete puérperas, no 

quarto mês este número aumentou para nove puérperas.  

 

Meta 14: Garantir consulta especializada para 70% das gestantes que 

apresentarem esta necessidade. 

Indicador 14: proporção de gestantes que apresentarem necessidade uma 

consulta especializada. 

Apenas no segundo mês de acompanhamento registramos a necessidade 

de cinco gestantes serem encaminhadas ao especialista. No primeiro mês nenhuma 

gestante acompanhada necessitou de consulta especializada, no terceiro e quarto 

mês manteve-se o acompanhamento das gestantes encaminhadas. 

 

Meta 15: Manter registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 70% 

das gestantes. 

Indicador 15: proporção das gestantes com o registro na ficha espelho de 

pré-natal/vacinação. 

Nas fichas espelhos/ vacinação foram organizados e atualizados em uma 

pasta suspensa, no inicio da nossa intervenção. As informações referente à 

vacinação foram colocadas na ficha espelho do cartão de vacinação. A 

recepcionista, técnica de enfermagem e o médico da USF, foram conscientizados 

quanto à importância do uso destas fichas espelhos. Então conseguimos atingir 

100% em todos os meses. A enfermeira que assumiu o meu cargo continuou 

utilizando as fichas espelhos, porém preferiu retirar da pasta suspensa e anexar ao 

prontuário.  

 

Meta 16: Monitorar a realização de avaliação de risco gestacional em 75% 

das gestantes. 

Indicador 16: proporção de gestantes que realizaram avaliação do risco 

gestacional. 



51 
 

A avaliação de risco gestacional foi complempada com 100%, em nosso livro 

de registro tinhamos uma coluna  a respeito do risco gestacional, que era sinalizado 

na primeira consulta do pré-natal, gestante consideradas de alto risco eram 

encaminhadas para consulta com o obstetra. 

 

Meta 17: Garantir a 90% das gestantes, orientação nutricional durante a 

gestação 

Indicador 17: proporção de gestantes que receberam orientação nutricional 

durante a gestação 

A cobertura sobre a proporção de gestantes que receberam orientação 

nutriconal superou a meta proposta 90%, durante os quatro meses da intervenção o 

percentual foi 100%, durante os atendimentos era informada as gestantes sobre a 

importãncia da alimentação fracionada, saudável, principalmente as que 

apresentaram alterações no Índice de Massa Corpórea/IMC.  

 

Meta 18: Promover o aleitamento materno junto a 85% das gestantes. 

Indicador 18: proporção de gestantes que receberam orientação sobre o 

aleitamento materno. 

A proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento 

materno exclusivo  no período da intervenção atingiu 100%, pois a cada consulta era 

informado sobre os benefícios do aleitamento materno para o Recém-nascido e 

genitora.  

 

Meta 19: Orientar 85% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

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

Indicador 19: proporção das gestantes orientadas sobre os cuidados com o 

recém-nascido (teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 
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Figura 5: proporção das gestantes orientadas sobre os cuidados com o recém-nascido (teste do 
pezinho, decúbito dorsal para dormir) 
Fonte: Planilha de coleta de dados. 

O indicador sobre a proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

cuidados com o recém-nascido, no primeiro mês não foi realizada nenhuma 

atividade, nem foi informado durante as consultas, as consultas do pré-natal 

poderiam ter sido mais efetiva e colaborado nesse indicador. No segundo mês as 

consultas de Enfermagem, algumas gestantes que estavam com a data provável do 

parto- DPP mais próxima, foram informadas quantos os cuidados com recém-

nascido. No terceiro mês realizamos atividade educativa sobre cuidados com o 

recém-nascido, foram realizadas atividades educativas com este tema na sala de 

espera, equanto aguardavam a consulta.  

 

Meta 20: Orientar 90% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

Indicador 20: proporção de gestantes orientadas sobre anticoncepção após 
o parto. 

A proporção de gestantes que receberam orientação sobre anticoncepção 

para o período pós-parto foi 100% durante a intervenção, já haviamos iniciado uma 

ação programática relacionada a anticoncepção para as mulheres na idade fértil e 

no pós-parto, com o objetivo de diminuir o quantitativo de gestante na nossa área. 

No decorrer da intervenção foi possível verificar que a quantidade de gestantes 

diminuiu, atribuimos esse fato a nossa ação programática.   

 

Meta 21: Orientar 90% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso 

de álcool e drogas na gestação. 

Indicador 21: proporção de gestantes orientadas sobre os riscos do 

tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 
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A cobertura sobre a proporção de gestantes que receberam orientação 

sobre riscos do tabagismo, álcool e drogas, foi atingido 100%, pois desde da 

primeira consulta as gestantes foram informadas sobre os riscos que trariam 

principalmente para o  feto com o uso dessas susbtâncias, na intervenção tinhamos 

uma gestantes fumante, que foi incentivada a diminuir gradativamente o quantitativo 

de cigarros por dia, com isso conseguimos que a mesma  parasse de fumar no 

decorrer da gestação. Realizamos uma atividade educativa sobre o tema e sala de 

espera antes do atendimento.  

Na primeira consulta é realizado o exame físico e as medidas 

antropométricas, com isso realizava-se o IMC das gestantes, porém no primeiro mês 

tivemos o menor percentual 81,5%, mas nos próximos meses os índices 

aumentaram no último mês com 100%, pois o procedimento passou a fazer parte da 

rotina do atendimento. Este indicador não estava planejado no projeto, porém é de 

suma importância e decidiu-se incluí-lo. 

 

Figura 6: Proporção de gestantes com registro de IMC durante as consultas de pré-natal. 
Fonte: Planilha de coleta de dados. 

 

O indicador relacionado ao atendimento das intercorrências na gestação foi 

atingido com êxito, pois de segunda a sexta-feira as gestantes que necessitam de 

atendimento de urgência tinham prioridade na USF, caso necessário 

encaminhávamos para consulta com o obstetra (segunda e terça-feira) com a ficha 

de referência.  

Infelizmente não conseguimos atingir o objetivo especifico sete, relacionado 

à promoção da saúde dos familiares das gestantes, em nosso planejamento 

tínhamos colocado essa ação, porém fizemos algumas alterações no nosso 

cronograma, devido minhas férias e as férias coletivas da equipe no final do ano, 
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priorizamos as outras ações da nossa intervenção como; atividades educativas, 

busca ativa das gestantes e atendimentos.  

 

4.2 Discussão 

A intervenção na USF propiciou a ampliação da cobertura da atenção ao 

pré-natal, a melhoria dos registros e qualificação da atenção com destaque a 

organização do atendimento na terça-feira da consulta médica, enfermeira e 

odontologia, pois pela primeira vez no serviço teria saúde bucal para o pré-natal.  

A intervenção exigiu capacitação da equipe pelo Ministério da Saúde o 

Manual do Pré-natal e Puerpério na atenção qualificada e humanizada, pois no 

município não dispõe de protocolo local. 

Esta intervenção promoveu o trabalho integrado da enfermeira, do médico, 

do dentista, técnica de enfermagem, ACD, ACS e recepção. Cada profissional teve 

sua a atribuição, o médico a consulta do pré-natal, preenchimento da ficha espelho, 

dentista e ACD atendimento para as gestantes, técnica de enfermagem realizou a 

triagem antes dos atendimentos, vacinação, participou assiduamente das atividades 

educativas, os ACS realizavam a busca ativa, orientavam sobre vários aspectos da 

intervenção e do pré-natal, participaram das atividades educativas, a enfermeira 

realizou junto à equipe o planejamento da intervenção, consulta do pré-natal, 

atividades educativas, preenchimento das fichas espelhos, planilhas da intervenção, 

confecção dos diários da intervenção e a recepção acolheu as gestantes, organizou 

os prontuários e as fichas espelhos.  

A organização do nosso cronograma de atendimento da USF, a terça-feira “o 

dia da gestante”, fizemos cartazes informando as gestantes a importância do 

comparecimento e as orientações fornecidas pela equipe. Antes da intervenção não 

tínhamos o dia do pré-natal, organizamos o cronograma de atendimento tendo uma 

atenção para o pré-natal, as intercorrências teriam prioridade de atendimento em 

qualquer dia da semana de segunda a sexta-feira.  

A classificação de risco das gestantes foi feita na primeira consulta do pré-

natal e nas subsequentes, caso necessário encaminhávamos para consulta com o 

obstetra, mas a mesma não perdia o vinculo com a ESF, continuaria com as 

consultas mensais conosco e participava das atividades educativas. 



55 
 

A prioridade do atendimento para o pré-natal, ou seja organizando o 

cronograma para o dia especifico para este programa, devido a consulta do pré-natal 

demandar um tempo maior, antes agendávamos por turno de acordo cada povoado, 

por exemplo, 03 gestantes, 03 planejamento familiar, 02 puericultura, as pessoas 

ficavam  ansiosas. Com essa organização atendemos as gestantes as terças-feiras, 

sem necessitar separar por povoado. 

O que faria diferente caso fosse realizar a intervenção nesse momento, 

motivaria a participação da nossa comunidade, percebi que direcionei a intervenção 

para as gestantes, dessa maneira a comunidade não participou das nossas 

atividades.  

Gostaria que a equipe incorporasse a intervenção à rotina do serviço, pois 

não estou trabalhando atualmente na ESF Salgado Grande. Notamos que a falta de 

algumas informações em nossos registros e até mesmo a falha do planejamento da 

intervenção, o cronograma não foi seguido com rigorosidade, acabaram 

prejudicando a coleta do indicador sobre a promoção em saúde das famílias das 

gestantes.  

Mantenho contato com membros da equipe (médico, enfermeira, ACS e 

recepcionista) ESF Salgado Grande, os mesmos afirmam que a intervenção faz 

parte da rotina da USF, a terça-feira continua o atendimento ao pré-natal, mas 

permanecem sem atendimento odontológico.  

 

4.3 Relatório para os gestores 

O presente relatório tem como finalidade descrever a intervenção que foi 

realizada na Estratégia de Saúde da Família- Salgado Grande, requisito parcial da 

Especialização em Saúde da Família da Universidade Aberta do SUS em parceria 

com a Universidade Federal de Pelotas. O objetivo principal do trabalho foi melhorar 

a atenção ao pré-natal e puerpério. Tendo como objetivos específicos: ampliar a 

cobertura do pré-natal; melhorar a adesão ao pré-natal; melhorar a qualidade da 

atenção ao pré-natal e puerpério; melhorar registros das informações; mapear as 

gestantes de risco; realizar promoção da Saúde; realizar ações de promoção à 

saúde e prevenção de doenças nas famílias das gestantes.  

A escolha do foco da intervenção justifica-se pela quantidade significativa de 

gestantes na área e alguns fatores que dificultam o desenvolvimento de uma 
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atenção qualificada para esse grupo como o tempo extenso para recebimento dos 

resultados dos exames provenientes do LACEN (60 dias), a falta de adesão ao 

tratamento terapêutico instituído por parte de algumas gestantes, dificuldade com os 

cuidados ao recém-nascido e captação tardia para o pré-natal. 

Para nortear a intervenção e contribuir para a capacitação profissional foi 

adotado o protocolo do Ministério da Saúde, Manual Técnico do Pré-natal e 

Puerpério: atenção qualificada e humanizada (2005). Assistimos a 27 gestantes 

inicialmente que foram acompanhados no período de 4 meses, pelo programa de 

Atenção ao Pré-natal e puerpério, através das consultas do pré-natal enfermagem, 

médico e odontológica, visitas domiciliares realizadas pelos profissionais enfermeira, 

técnica de enfermagem e agente comunitário de saúde da USF, mensalmente ou 

com periodicidade inferior, conforme a necessidade individual. 

A equipe técnica da ESF visando ampliar a cobertura de atenção e qualificar 

o atendimento do objeto em estudo estabeleceu metas e ações a serem alcançadas, 

que foram apresentadas em reunião, para serem desenvolvidas no período pré-

estabelecido. 

As capacitações e reuniões sobre avaliação dos dados estatísticos da 

intervenção dos profissionais ocorreram na própria USF, no horário programa com a 

equipe, planejado e executado pela enfermeira.  

Para alcançar os objetivos propostos às ações foram reorganizada: o 

cronograma de atendimento dos profissionais da equipe, organização e atualização 

das fichas espelhos, livro de registro, solicitações dos exames laboratoriais e 

sorologias e encaminhamento para consulta com o obstetra através da ficha de 

referência.   

No plano familiar, foi priorizada a orientação quanto à importância do 

acompanhamento da puericultura. Para as mulheres, a importância da realização do 

exame citopatológico e mamografia. Para as gestantes, a importância do 

acompanhamento de pré-natal e para ambos os sexos, rastreamento ara 

hipertensão arterial. 

O atendimento especializado dos profissionais do NASF foi solicitado como 

apoio matricial, para a realização das atividades educativas, essas ações tiveram um 

número expresso de gestantes 75%, que compareceram para troca e 

aprendizagens. A avaliação odontológica aconteceu concomitantemente os 

atendimentos dos profissionais médico/enfermeiro. 
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Realizamos atividades educativas com o apoio da equipe, para compras dos 

brindes e dos lanches, trouxeram resultados extremamente satisfatórios. O primeiro 

encontro das gestantes a atividade educativa foi sobre Alimentação Saudável com a 

participação da nutricionista do NASF. O segundo encontro contamos com a 

presença da psicóloga do NASF, mostramos um vídeo sobre aleitamento materno 

do Ministério da Saúde. O terceiro encontro tivemos a participação da enfermeira da 

ESF Primavera, utilizamos o álbum seriado disponibilizado pelo Ministério sobre 

Planejamento Familiar.   

O trabalho desenvolvido possibilitou o aumento da cobertura do 

acompanhamento das gestantes cadastradas no Pré-natal e Puerpério da USF, 

qualificação do acolhimento e atendimento as gestantes e puérperas e 

preenchimento da caderneta da Gestante e fichas espelhos, atualização do cartão 

vacinal, monitoramento da qualidade dos registros realizados pelos profissionais da 

USF, identificação e monitoramento das gestantes principalmente as de alto risco 

gestacional, além das orientações quanto ações de promoção da saúde e prevenção 

de doenças.  

Os resultados alcançados foram satisfatórios a cobertura do programa de 

pré-natal na USF ocorreu em 100% nos quatro meses de monitoramento desta ação 

programática, em relação a captação de 100% das gestantes com atraso nas 

consultas do pré-natal de acordo com o preconizado no serviço saúde, apenas no 

segundo mês a meta não foi atingida permanecendo 40%. Garantir captação de 

65% das gestantes no primeiro trimestre de gestação, inicamos o primeiro mês com 

44% da gestantes realizando o pré-natal com inicio no primeiro trimestre. No 

segundo e tercerio mês alcanço-se 38,7% e 43,3%. No quarto mês atingiu-se 52.2%. 

O indicador relacionado as gestantes faltosas às consultas de pré-natal realizando 

busca ativa o percentual foi 100%. Os demais indicadores estão disposto no projeto.  

Satisfatoriamente as ações foram incorporadas a rotina do serviço. A 

prioridade para a cobertura e monitoramento da qualificação da assistência ao pré-

natal e puerpério prevaleceram no serviço. 

Com a nova gestão, algumas mudanças de profissionais de saúde e 

fechamento das unidades (férias coletivas) no início do ano, comprometendo a 

continuidade do cuidado.  
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4.4 Relatório para a comunidade 

 

A Estratégia da Saúde da Família do Salgado Grande, a equipe é composta 

por diversos profissionais: enfermeira, médico, dentista, agente comunitário de 

saúde, técnica de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, recepcionista, são 

responsáveis pelo cuidado da saúde da população adscrita, fazendo chegar 

informações que contribuem para o cuidado da saúde, possibilitando e facilitando o 

tratamento no domicílio das pessoas que têm dificuldade para ir a USF. 

 Este relatório tem o objetivo de divulgar para a comunidade o 

desenvolvimento do trabalho realizado com as gestantes e puérperas e os 

resultados alcançados. Temos uma quantidade significativa de gestantes, 

principalmente com adesão tardia ao pré-natal.  

Com o finalidade de promover um atendimento qualificado ao pré-natal e 

puerpério, fizemos os cadastros das gestantes ao programa, o acompanhamento 

mensal, as gestantes de alto risco (com um pré-natal complicado), são 

acompanhadas  pelo obstetra e pela ESF,  os agentes comunitários de saúde 

tiveram uma atenção especial a este grupo.  

Gostaríamos de informar e contar com a participação de todos para divulgar 

e colaborar com a intervenção, procurar o serviço assim que identifique o atraso 

menstrual para iniciar o mais breve possível o pré-natal. Garantir captação de 65% 

das gestantes no primeiro trimestre de gestação, inicamos o primeiro mês com 44% 

da gestantes realizando o pré-natal com inicio no primeiro trimestre. No segundo e 

tercerio mês alcanço-se 38,7% e 43,3%. No quarto mês atingiu-se 52.2%. O 

indicador relacionado as gestantes faltosas às consultas de pré-natal realizando 

busca ativa o percentual foi 100%. Os demais indicadores estão disposto no projeto.  

As gestantes e puérperas moradores da área de abrangência da unidade 

têm prioridade no atendimento e nas marcações de exames e consultas com os 

especialistas. Os resultados alcançados foram satisfatórios a cobertura do programa 

de pré-natal na USF ocorreu em 100% nos quatro meses de monitoramento desta 

ação programática, em relação a captação de 100% das gestantes com atraso nas 

consultas do pré-natal de acordo com o preconizado no serviço saúde, apenas no 

segundo mês a meta não foi atingida permanecendo 40%. 
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Durante o período de 4 meses, verificamos a pressão arterial, altura, altura 

uterina, peso, realização do exame físico e atenção especial as pernas e pés para o 

surgimento de inchaço, solicitamos exames laboratoriais e sorologias (sangue), 

Ultrassom, atendimento com o especialista se necessário, receberam atendimento 

odontológico, avaliamos o esquema vacinal, fornecemos orientações quanto a 

importância da alimentação saudável, aleitamento materno exclusivo, cuidados com 

o recém-nascido, os riscos do tabagismo, álcool e drogas na gestação, 

anticoncepção para o período pós-parto. Após o parto realizamos o exame de 

puerpério entre o 30º e o 42º dia do pós-parto.  

O cartão da gestante foi entregue na primeira consulta para o preenchimento 

com informações importantes sobre o estado de saúde e o esquema vacinal, 

exames realizados, medicamento em uso (ácido fólico e sulfato ferroso), histórico 

pessoal e familiar. As gestantes e puérperas, como os profissionais foram 

sensibilizados, que em todos os atendimentos, os profissionais deverão anotar no 

cartão os dados coletados durante a consulta.  

O atendimento especializado dos profissionais do NASF, para a realização 

das atividades educativas, essas ações tiveram um número expresso de gestantes 

75%, que compareceram para troca e aprendizagens. A avaliação odontológica 

aconteceu concomitantemente os atendimentos dos profissionais 

médico/enfermeiro.
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5. Reflexão crítica sobre o seu processo pessoal de aprendizagem e 

na implementação da intervenção 

 

Como foi o desenvolvimento de seu trabalho no curso em relação às suas 

expectativas iniciais?  

 

Inicialmente acreditava que a especialização seria como as demais, com 

estudo de uma determinada disciplina e realizar as atividades referentes ao assunto. 

Fique surpreendida com o decorrer do curso, que os assuntos “era a minha 

realidade”, na tentativa de melhorar o serviço que era prestado a nossa comunidade, 

algo que me marcou foi a adesão da caixa de sugestões na USF, que a população 

expressava suas inquietações. Nas próximas etapas da especialização, fiquei muito 

satisfeita em relação ao desenvolvimento da intervenção, a participação da equipe, 

comunidade e gestantes. O fator que me deixou desmotivada foi em relação ao meu 

desligamento do Município no inicio do mês de Janeiro, pois gostaria de continuar 

realizando a intervenção na nossa USF. Essa especialização nos desperta para o 

acolhimento, atendimento ao usuário, questionar com a gestão as melhorias para 

nossa USF (em relação aos exames de laboratórios, USG obstétrica e consulta 

obstetra).  

 

Qual o significado do curso para a sua prática profissional? 

 

A especialização em saúde da família modalidade à distância, tem o objetivo 

capacitar o profissional para atender a comunidade, a partir da realidade da USF. 

Com o intuito de melhorar vários aspectos na nossa USF, principalmente acolher 

nosso usuário, organizar a demanda agendada e espontânea, realizar com 

frequência atividades educativas, participação da nossa comunidade em questionar 

os seus direitos através da caixa de sugestões, conselho local de saúde. E os 
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profissionais saberem a melhor forma de solicitar da gestão às necessidades para 

USF para aprimorar o atendimento ao usuário. 

 

Quais os aprendizados mais relevantes decorrentes do curso? Explique 

porque eles são importantes. 

 

O conhecimento adquirido através dos manuais sugeridos pela 

especialização, diálogos no fórum, o teste cognitivo, diálogo no TCC, principalmente 

a confecção do documento da prática clínica. Foram enriquecedores, melhorou o 

meu conhecimento a diversos assuntos a partir dos cadernos da atenção básica, 

além do conhecimento adquirido sobre a comunidade na qual estava trabalhando, o 

engajamento ao público durante as atividades educativas. O trabalho em equipe, o 

comprometimento dos profissionais foi algo maravilhoso, pois estavam ativos na 

intervenção.
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APÊNDICE 

 

Capacitação sobre o Manual do Pré-natal e puerpério do Ministério da Saúde 
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Atividade educativa sobre alimentação saudável com as gestantes  
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Os brindes foram fraldas descartáveis e o lanche salada de frutas 
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Atividade educativa sobre o tema alterações fisiológicas e psicológicas na 

gestação com a psicóloga e a enfermeira discutiu sobre o aleitamento 

materno. 
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Atividade educativa sobre cuidados com o RN e anticoncepção pós- parto, 

com as enfermeiras Lorena Pires e Samara Raquel (Enfª. da USF Salgado 

Grande).  

 

 

Os brindes álcool a 70% e algodão 

 

 

Sorteamos um berço doado por uma loja de moveis 
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ANEXOS 

ANEXO A- Ficha de referência 
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ANEXO B - Ficha espelho do Pré-Natal 
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ANEXO C- Termo do Comitê de Ética 
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ANEXO D - Planilha de coleta de 

Dados

 


