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Resumo 

VEGO, Marilin Pozo. Melhoria da atenção ao pré-natal e puerpério da UBS Santa 
Fé, Pedro II/ Piauí. 2015. 99Fls Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de 
Especialização em Saúde da Família) - Departamento de Medicina Social, 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
A mortalidade infantil e materna ainda é um problema de saúde pública no Brasil. A 
ocorrência de mortes neonatais por causas obstétricas podem ser evitadas por uma 
atenção ao pré-natal e puerpério adequada, que favoreça a detecção e a 
intervenção precoce das situações de risco em um sistema ágil de referência na 
rede de atenção integral e qualificada. Decidiu-se intervir neste grupo populacional, 
pois percebemos que é um dos grupos mais vulneráveis e que precisa ter um 
acompanhamento precoce, oportuno e adequado para assegurar o desenvolvimento 
favorável da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, assim 
como o acompanhamento das suas mães, abordando aspectos psicossociais e as 
atividades educativas e preventivas. O objetivo da intervenção foi melhorar a 
atenção ao pré-natal e puerpério da UBS Santa Fé, em Pedro II, Piauí (PI). Essa 
intervenção ocorreu ao longo de três meses no ano 2015, com uma dinâmica de 
implementar as ações planejadas na rotina do serviço da UBS, avaliar e corrigir 
dificuldades/limitações, visando o aprimoramento da ação programática  e a sua 
continuidade. A metodologia propôs a realização de ações guiadas pelos protocolos 
do Ministério da Saúde nos quatro eixos temáticos de monitoramento e avaliação, 
organização e gestão do serviço, engajamento público e qualificação da prática 
clínica. Antes da intervenção a cobertura da atenção as gestantes e puérperas era 
45% e 46%, respectivamente, conforme os dados do Caderno de Ações 
Programáticas. Além da baixa cobertura, a qualidade da atenção também deixava a 
desejar, pois não haviam registros específicos, o acompanhamento não era contínuo 
e as atividades educativas eram esporádicas. As ações desenvolvidas pela equipe 
permitiram alcançar 100% de cobertura das gestantes e puérperas, cadastrando 35 
gestantes e 15 puérperas no programa. Como resultados importantes podemos citar 
o aumento da proporção de gestantes com ingresso no primeiro trimestre, a 
proporção de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por trimestre 
melhorou, assim como a proporção de gestantes com primeira consulta 
odontológica. Todas as gestantes receberam orientações sobre nutrição, 
aleitamento materno e cuidados do recém-nascido. Quanto ao cuidado no puerpério, 
todas as puérperas receberam orientações sobre planejamento familiar, cuidado 
com o recém-nascido, avaliação da saúde mental assim como foi realizado o exame 
físico integral. Esta intervenção exigiu da equipe maior capacitação para seguir as 
diretrizes do protocolo de atenção ao pré-natal de baixo risco e puerpério, condição 
que propiciou o trabalho em equipe. No momento percebe-se a equipe mais 
integrada e articulada no que diz respeito a linha de cuidado elegida. 
 
Palavras-chave: atenção primária à saúde; saúde da família; pré-natal; puerpério; 
gestante. 
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Apresentação 

 

Este volume contém o Trabalho de Conclusão (TCC) do Curso de 

especialização em Saúde da Família da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS), 

realizado por meio de um projeto de intervenção. O foco da intervenção foi 

direcionado as gestantes e puérperas com o intuito de melhorar a atenção em saúde 

dessas pessoas. Para conseguir cumprir com objetivos, metas, ações e indicadores 

pactuados foi preciso a adesão de toda a equipe, trabalhando de forma unida, 

conseguindo melhorar a qualidade da atenção nessa população alvo. 

O volume está organizado em capítulos que incluem a Análise Situacional, 

Análise Estratégica, Avaliação da Intervenção, Relatório da intervenção aos 

gestores, Relatório da intervenção para a comunidade e ao final uma análise crítica 

sobre o processo pessoal de aprendizagem. O Relatório da Análise Situacional 

demonstra os principais problemas encontrados na UBS; assim como o 

funcionamento da mesma na sua rotina de trabalho. A Análise Estratégica aponta a 

justificativa da intervenção; os objetivos e metas; a metodologia, que inclui o 

detalhamento das ações de acordo aos quatro eixos do curso (monitoramento e 

avaliação, organização e gestão dos serviços, engajamento público, qualificação na 

prática clínica), os indicadores e a logística. O cronograma mostra as principais 

ações que foram realizadas e assim chegamos aos resultados, mostrados no 

relatório de intervenção com a descrição das ações. Por fim, temos o relatório aos 

gestores e da comunidade e a reflexão crítica do processo de aprendizagem. 
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1 Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS 

Minha Unidade Básica de Saúde (UBS) se chama Santa Fé e está localizada 

na Avenida Pedro Ivo, no bairro Santa Fé, do município Pedro II, estado do Piauí 

(PI). Atende aproximadamente 900 famílias, quase 3000 pessoas. Estão registrados 

um total de 24 gestantes, 314 hipertensos, 87 diabéticos e 91 crianças menores de 2 

anos sob a nossa competência. 

Nossa equipe de saúde tem os seguintes integrantes: médico, enfermeira, 

técnico de enfermagem, odontólogo, Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) e 06 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

A estrutura da UBS é formada por um consultório médico, um consultório de 

enfermagem, um consultório odontológico, recepção, sala de procedimentos, sala de 

puericultura, sala de reunião, copa, almoxarifado e banheiros. 

Os atendimentos clínicos são organizados de segunda a quinta-feira, pela 

manhã e da tarde permitindo que o usuário possa fazer consultas de Hiperdia, 

puericultura, pré-natal e livre demanda. Também realizamos procedimentos como 

curativos, glicemia capilar, suturas, vacinas e exame citopatológico. Além disso, a 

equipe também presta atendimentos nas casas dos pacientes, através das visitas 

domiciliares. 

Na nossa área de abrangência também são feitas atividades de educação, 

promoção e prevenção à saúde, tais como palestras e grupo de discussão na 

unidade de saúde. Nossa equipe se reúne a cada mês, a fim de planejar as 

atividades, trocar pontos de vista sobre os problemas de saúde da comunidade e 

discutir alguns casos específicos encontrados em consultas médicas, orientando a 

necessária monitorização destes pacientes bem identificados. Por exemplo, uma 

paciente grávida que não assiste a consulta, paciente idoso que se diagnostica  
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hipertensão ou diabetes mellitus e é preciso orientar na família as mudanças 

necessárias em sua alimentação e a necessidade de realização de atividade física, 

demostrando assim o bom relacionamento entre os membros da equipe 

A população atendida em nossa UBS é heterogênea, sendo que quem  mais 

participa da consulta são os idosos, mas há uma população jovem significativa na 

área de abrangência. O desconhecimento da população sobre sua doença, a 

gravidez na adolescência e o alto consumo de drogas psicotrópicas, entre outros, 

são os principais problemas identificados na comunidade atendida pela nossa 

equipe.  

 Cada consulta clínica realizada é convertida em educação para os pacientes, 

oferecendo-lhes todas as informações necessárias sobre sua condição e o que 

precisam para a sua recuperação, sendo positiva a aceitação por parte dos usuários. 

Ainda tenho muito que aprender da minha populaçao e muito que ensinar, mas 

estou gostando de cada atividade realizada até então. 

 

1.2 Relatório da Análise Situacional 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a atual estratégia de reorientação da 

assistência à saúde no Brasil. No que tange às características do processo de 

trabalho, o diagnóstico de saúde é um instrumento que define estratégias e 

possibilita a construção de linhas de cuidado. O diagnóstico é “a caracterização de 

uma situação, orientada pelos propósitos que dão origem ao mesmo”, visa analisar 

dada realidade com vistas a desenhar um quadro de necessidades e soluções, é a 

etapa fundamental no planejamento das ações de uma Equipe de Saúde da Família 

(EqSF). (Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n 648 de 28 de Março de 2006) 

O município de Pedro II pertence ao Estado do Piauí e está localizado a 208 

km da capital Teresina, precisamente ao norte do estado. Tem uma área geográfica 

de 1.518.233km2 e uma população estimada em 38.014 habitantes. É uma cidade 

privilegiada naturalmente, com um clima agradável, sendo que o principal produto de 

sua economia é a extração de pedras semipreciosas, com destaque para as minas 

de opalas, que são as mais belas e puras encontradas em todo solo brasileiro. 

Também se destaca um rico artesanato a base de fio de algodão, que dá origem a 

belas tapeçarias e redes. 
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 O sistema de saúde no município está estruturado com 15 UBS, dessas, 8 

estão em zona rural e 7 em zona urbana e todas possuem como modelo de atenção 

a Estratégia Saúde da Família (ESF).  Há no município um Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família (NASF), que conta com psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e educador 

físico; um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que oferece consultas de 

diagnóstico e reabilitação de saúde mental, um Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), além do serviço de Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU). 

O município possui dois hospitais que oferecem atendimento pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), onde são referenciadas as urgências e os pacientes que 

precisam de internação. Além disso, conta com atendimento especializado de 

gineco-obstetrícia e pediatria, por consulta agendada, a cada 15 dias e temos a 

disponibilidade de laboratórios para exames complementares. 

A Unidade de Saúde da Família (USF) que atuo é uma ESF do tipo urbana 

localizada em Pedro Ivo, no bairro Santa Fé e é vinculada ao SUS. Não possuímos 

vinculação com nenhuma instituição de ensino. Na USF atua uma EqSF com uma 

Equipe de Saúde Bucal (ESB). Quanto aos recursos humanos, contamos com um 

médico clinico geral, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um odontólogo, 

uma Auxiliar de Saúde Bucal, uma servente e 06 ACS. Não temos disponível em 

nossa unidade  o atendimento de outras especialidades, mas essa demanda é 

suprida através de agendamento pelo SUS, em que os pacientes são encaminhados 

para outros municípios.  

Pelo fato de ter sido construída recentemente, a USF tem uma boa 

infraestrutura. É formada por um consultório médico, que não possui banheiros; um 

consultório odontológico; recepção com arquivos de prontuários; sala de espera com 

espaço para 15 pessoas; sala de procedimentos, utilizada também para as vacinas; 

sala de puericultura; sala de reunião; uma sala para depósito de material de limpeza 

e uma cozinha. Possuímos apenas dois banheiros, que não estruturados para 

pacientes com necessidades especiais, sendo que destinamos um para os 

profissionais da UBS e outro para uso dos pacientes. Não possuímos sala de 

nebulização, não existe um adequado local para os medicamentos e não temos 

espaço destinado para o depósito de lixo. Além disso, faltam outras estruturas, como 

a sala de lavagem e descontaminação de material e o depósito para lixo 

contaminado.   
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Os aspectos positivos que temos em nossa estrutura são a ventilação, 

iluminação adequada e medidas sanitárias em relação a piso e paredes. Também 

temos o mobiliário adequado, bem como instrumental e equipamento em condições 

satisfatórias de uso. O material de consumo médico e odontológico é disponibilizado 

em quantidade suficiente para o mês. A ESB tem os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) necessários e também possui materiais para atividades educativas/ 

preventivas de saúde bucal, o que facilita suas intervenções em escolas e na 

comunidade em geral.  

Em relação aos medicamentos, não temos todo o estoque previsto, a gestão 

de saúde decidiu centralizar a entrega de medicamentos pela farmácia existente na 

secretaria de saúde. Além disso, existe outra farmácia na cidade conveniada com ao 

SUS que fornece o cadastramento para entrega de medicamento contando com os 

principais medicamentos que a nossa população utiliza, porém não em quantidade 

suficiente, situação que já está sendo contornada pela secretaria de saúde.  

Nossa USF fornece nas terças-feiras as vacinas do esquema básico de 

vacinação vigente no Brasil. O restante da semana as vacinas são fornecidas no 

centro de saúde, de forma centralizada. Em nossa USF realizamos exame 

citopatológico, teste de glicemia capilar e recentemente os exames sorológicos para 

as gestantes. Os demais exames complementares são feitos em 3 laboratórios 

conveniados ao SUS e previstos para esse fim, mas há muita demora na realização, 

o que dificulta nosso trabalho.  

Em nossa USF fizemos pequenos procedimentos à população, bem como 

atendemos casos de urgência/emergência, caso for preciso, realizando os 

encaminhamentos sempre que necessário, nos guiando pelos protocolos do 

Ministério da Saúde existentes. Isso também é válido para outros tipos de 

encaminhamentos nas redes de saúde. Não acompanhamos o paciente na 

internação hospitalar, mas na internação domiciliar conseguimos fazer o 

acompanhamento.   Nossa equipe também realiza busca ativa de pacientes faltosos, 

especialmente gestantes e crianças menores de um ano. Além disso, fazemos visita 

domiciliar, sendo que temos um registro dos moradores de nossa área de 

abrangência que precisam da nossa atenção no domicílio. Todos os profissionais da 

UBS participam do gerenciamento dos insumos. Nas reuniões mensais construímos 

a agenda de trabalho, organizamos o processo de trabalho, discutimos casos, 
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planejamos ações, monitoramos e analisamos os indicadores de informações em 

saúde. 

Nossa equipe é adequada ao tamanho da população da área de 

abrangência. Temos um total de população de 3089 habitantes, sendo 1.458 do 

sexo masculino e 1.631 do sexo feminino, distribuídos em 810 famílias cadastradas. 

Quanto a distribuição da população por sexo e faixa etária, se aproxima a do 

Caderno de Ações Programáticas (CAP), temos 41 pacientes menores de um ano, 

146 menores de 5 anos, 596 de 5-14 ano, 1911 de 15-59 anos e 395 usuários com 

60 anos ou mais.   

Em nossa UBS, se coloca em prática o acolhimento por cada um dos 

integrantes da equipe, sempre que for necessário, mas é feito com dificuldade 

porque não existe uma sala com a privacidade adequada para a realização dessa 

ação. Nosso atendimento por demanda espontânea não é excessivo, sendo que 

esses pacientes são atendidos na segunda à tarde e quinta pela manhã, mas 

considero necessário trabalhar com a comunidade oferecendo todas as informações 

sobre o nosso planejamento para as consultas, ação que se conquista com uma boa 

comunicação com os ACS e a população em geral. Na recepção, no processo de 

acolhimento, se classificam e priorizam os casos de acordo com o grau de urgência 

e sempre são atendidos pelo médico ou enfermagem. Quando precisam ser 

encaminhados é realizado a comunicação prévia com o SAMU. 

Em relação a atenção à saúde das crianças, temos uma cobertura muito 

próxima das estimativas do CAP, mas ainda não realizamos a cobertura de toda 

nossa população menor de um ano. Segundo o CAP, a estimativa de crianças 

menores de 1 ano na área de abrangência é de 46 crianças. Nesse momento, a 

equipe tem acompanhado 41 crianças, um percentual de 89%, segundo a estimativa 

do CAP. Em nossa unidade fazemos consultas de puericultura todas às terças-feiras 

pela manhã utilizando, para isso, os protocolos de atendimento para esta faixa etária 

preconizados pelo Ministério de Saúde. Os atendimentos são registrados no 

prontuário individual e nas cadernetas de saúde da criança. Existem arquivos 

específicos para os registros dos atendimentos com a finalidade de verificar crianças 

faltosas, procedimentos atrasados, identificar crianças de alto risco e avaliar a 

qualidade do programa. As demandas de crianças com problemas agudos são 

atendidas no momento que procuram. Contamos com as consultas de nutrição e 

psicologia quando são solicitadas, as outras especialidades não são realizadas os 
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atendimentos no município, exceto pediatria que é realizado o atendimento com 

agendamento prévio no município.  

Nossa equipe desenvolve atividades educativas de promoção e prevenção  

com o objetivo de aumentar o conhecimento das mães sobre os cuidados  gerais 

das crianças;  saúde bucal e mental; imunização e sua importância; prevenção de 

anemias, violências, acidentes; orientações sobre  aleitamento materno, suas 

vantagens e técnicas para uma boa amamentação; promover  hábitos alimentares 

saudáveis; vigilância para realizar o teste do pezinho no tempo estabelecido para 

que os resultados sejam certos e as condutas possam ser tomadas de maneira 

precoce em caso de alguma alteração; explicar a importância da avaliação do 

crescimento e do desenvolvimento psicomotor das crianças. Com estas ações 

tentamos melhorar com o tempo os indicadores de qualidade no atendimento, já 

temos um acréscimo do número das puericulturas e as mães também estão levando 

a criança nos primeiros sete dias após do parto, além de ter contribuído para 

aumentar o conhecimento das mães sobre a saúde dos filhos. 

Em relação a atenção ao pré-natal e puerpério em nossa UBS se realizam 

as consultas para essa linha de cuidado na quarta-feira pela manhã. O atendimento 

é feito pelo médico e enfermeiro de maneira alternada e utilizamos para tal o 

protocolo do Ministério da Saúde. Os atendimentos são registrados no prontuário 

individual e formulário de pré-natal e temos um arquivo específico destinado as 

gestantes, que permite conhecer as gestantes faltosas e identificar aquelas com alto 

risco. As grávidas que chegam com problemas agudos são atendidas no mesmo dia.  

Segundo os dados do CAP, a estimativa de gestantes na área de 

abrangência é de 46 usuárias. No momento a equipe tem acompanhado 26 

gestantes, o que dá um percentual de 45% de cobertura, segundo a estimativa do 

CAP. Assim sendo, essa é uma linha de cuidado que precisa de um melhor 

planejamento e reorganização da atenção. Quanto ao puerpério, segundo o CAP 

foram realizados 46 partos nos últimos 12 meses. A EqSF tem acompanhado 21 

puérperas no último ano, alcançando um percentual de 46%, segundo a estimativa 

do CAP. 

Na USF é feito o atendimento odontológico das gestantes. As consultas com 

especialistas (Ginecologista, Psiquiatra, nutricionista) são feitas segundo as 

necessidades das gestantes, por agendamento. Nas consultas com as gestantes na 

USF se frisa a prevenção e educação em saúde, assim como as atividades de 
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grupo, que participam todos os profissionais de saúde e estão voltadas à 

alimentação, imunizações, cuidados com o recém-nascido, parto e puerpério, 

aleitamento materno exclusivo até seis meses, saúde bucal e outros temas.    

Estamos trabalhando na conscientização daquelas grávidas que se recusam a fazer 

o exame ginecológico devido ao pouco costume de ser realizado na rotina da 

atenção pré-natal. 

As gestantes não possuem o hábito de fazer a consulta odontológica. Dessa 

forma, planejamos reordenar nosso cronograma de atendimento para que exista 

coincidência com as consultas de odontologia e o dia da consulta de pré-natal, pois 

o atendimento odontológico não é realizado todos os dias da semana e acreditamos 

que desta forma vamos garantimos que as gestantes possam realizar a avaliação da 

saúde bucal. 

Quanto aos exames complementares no atendimento ao pré-natal, são 

realizados os exames sorológicos no primeiro, segundo e terceiro trimestre, 

garantidos pelo Ministério da Saúde. Os restantes dos exames são realizados nos 

laboratórios que são vinculados ao SUS e nesse sentido a nossa equipe tem 

apresentado dificuldade pela demora para agendamento e entrega de resultados. As 

ultrassonografias obstétricas são feitas em outra cidade e os agendamentos são 

demorados pela falta de vagas. Tentamos sensibilizar a gestão para ambas 

dificuldades para que possamos melhorar essa situação. 

A equipe desenvolve atividades com foco na captação precoce e visitas 

domiciliares às puérperas, dentro do prazo previsto. Também se faz um trabalho 

com as mulheres em idade fértil para a identificação de fatores de risco que pode 

influir na situação de saúde delas e atividades de promoção e educação em saúde 

com a participação ativa de todos os profissionais de nossa USF.  

Em relação à prevenção do câncer de colo de útero e controle do câncer 

de mama, a EqSF realiza atividades de promoção e prevenção dessas doenças, tais 

como a orientação às mulheres quanto ao uso de preservativo em todas as relações 

sexuais; ações que orientem sobre os malefícios do tabagismo e do consumo 

excessivo de álcool; estimulação para a prática regular de atividade física; 

prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DTS's), que são doenças que 

constituem riscos no desenvolvimento desses tipos de câncer. Além disso, são feitas 

ações de educação da mulher para o reconhecimento dos sinais e sintomas do 

câncer de mama e em relação ao autoexame.  
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Em nossa USF realiza-se a coleta de amostras para exame citopatológico de 

colo de útero, as segundas-feiras, pela tarde e é realizada pela enfermeira. 

Entretanto, não temos um dia destinado ao rastreamento do câncer de mama, o que 

acontece de forma organizada, utilizando geralmente os dias de demanda 

espontânea. Todos os exames realizados são registrados no livro de registro, que 

possui carências de dados. Existe um arquivo específico e o prontuário para 

registrar este tipo de controle, mas não é revisado periodicamente. Como fonte de 

dados para o controle, se utiliza os prontuários e se faz a anotação quando a 

paciente traz os resultados. O planejamento, gestão, coordenação, avaliação e 

monitoramento do programa se faz no nível da equipe e em reunião mensal com 

participação da equipe completa, analisando os indicadores e buscando ações de 

saúde e métodos de trabalho que permitam melhorar o controle dos mesmos. 

Segundo os dados do CAP, em nossa área de abrangência existe um total 

de 748 mulheres de 25 a 64 anos. No momento a equipe tem realizado o 

acompanhamento de 607 usuárias de 25 a 64 anos para a prevenção do câncer de 

colo de útero, o que alcança um percentual de 81%, segundo a estimativa do CAP. 

Já a estimativa para as mulheres de 50 a 69 anos é de 231usuárias. No momento a 

equipe tem realizado o acompanhamento de 216 para prevenção do câncer de 

mama o que representa 94% de cobertura, segundo o CAP.  

Em relação à atenção aos usuários com Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e Diabetes mellitus (DM) realizam-se consultas de Hiperdia em que participa 

a equipe de saúde fazendo acompanhamentos aos pacientes na promoção e 

educação em saúde para alcançar mudanças para estilos de vida saudável, controle 

do peso corporal, avaliação da pressão arterial. Os atendimentos das duas doenças 

são registrados nos prontuários clínicos individuais de cada paciente e são 

destinados três turnos na semana para a realização destas consultas. Na 

oportunidade, fazem-se atividades de promoção e educação em saúde sobre 

alimentação saudável, importância dos exercícios físicos, assistir a consulta, sobre 

os fatores de risco modificáveis para um estilo de vida saudável, fazendo avaliação 

adequada e integral dos fatores de riscos cardiovasculares, renais e outros. Com a 

presença da equipe odontológica houve uma melhora na atenção e avaliação 

integral. Contudo, temos dificuldades para o encaminhamento destes pacientes a 

alguns outros níveis de saúde por qualquer motivo como, hospitalização e 

seguimentos a especialidades, já que demora muito as inter consultas.  
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Segundo o CAP, a estimativa do número de hipertensos com 20 anos ou 

mais é de 620 pessoas. No momento a equipe tem acompanhado 335 hipertensos, 

uma cobertura estimada de 54%, segundo o CAP. Quanto aos diabéticos, o número 

de usuários com 20 anos ou mais segundo o CAP é de é de 177 pessoas. A equipe 

tem acompanhado 99 diabéticos, uma cobertura de 56%, segundo o CAP. Para a 

equipe, a atenção as gestantes e puérperas, bem como os hipertensos e diabéticos, 

são as que precisam de um maior planejamento e reorganização. Pensando nisso, a 

EqSF já está realizando a busca de novos casos de HAS e DM em todos pacientes 

maiores de 20 anos em consultas ou visitas domiciliares. 

As ações do Hiperdia são monitoradas mensalmente para conhecer os 

pacientes faltosos e analisar a qualidade da atenção. Tendo consciência das nossas 

deficiências, nossa equipe já formou o grupo de pacientes hipertensos e diabéticos, 

onde fazemos palestras com a participação da nutricionista e educador físico, 

fornecendo conhecimento acerca da alimentação saudável, prática de exercício 

físico, entre outros temas, estimulando a mudanças dos estilos de vida. 

Em relação à saúde dos idosos, se realiza atendimento neste grupo 

conforme está estabelecido pelo Ministério da Saúde. Acontece em dois dias, 

durante um turno, para os idosos da área de abrangência, onde participa toda a 

equipe de saúde. Os atendimentos com problemas de saúde agudos são feitos no 

mesmo dia, dando sua prioridade, segundo as caraterísticas clínicas e magnitude do 

caso. Realizam-se ações de saúde onde se explicam temas relacionados à 

prevenção e promoção das doenças e que ajudam a melhorar a qualidade de vida, 

tais como imunizações, promoção de atividade física, hábitos alimentares saudáveis, 

promoção de saúde bucal e mental, problemas clínicos gerais, tabagismo, 

obesidade. Não existem protocolos para regular o acesso dos idosos a outros níveis 

do sistema de saúde, nem encaminhamento deles. Os atendimentos são registrados 

nos prontuários clínicos. Não contamos com um arquivo específico para os registros 

do atendimento. Realizamos a avalição da Capacidade Funcional Global dos 

pacientes e durante as consultas e visitas domiciliares e explicamos a seus 

familiares como reconhecer sinais de risco relacionados aos problemas de saúde de 

maior prevalência neste grupo.  

Temos uma cobertura da atenção aos idosos de 100%, porém, os 

indicadores de qualidade ainda precisam melhorar. A estimativa do CAP está de 

acordo com os dados da UBS, sendo que temos cadastrados os 329 idosos 
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estimados. Entretanto, desses 329, apenas 178 estão com o acompanhamento em 

dia, um percentual de 54%. Penso que podemos trabalhar as atividades neste grupo 

com acolhimento e acompanhamento adequado de cada paciente, de acordo com a 

sua doença, realizando promoção e educação em saúde em consultas e visitas 

domiciliares. Além disso, melhorar na atenção odontológica, identificação dos riscos 

de fragilidade dos pacientes idosos e a pesquisa dos pacientes faltosos. 

Em relação a saúde bucal, possuímos uma ESB modalidade 1, composta 

por dentista e ASB. Apesar disso, o atendimento odontológico não é realizado em 

todos os turnos. No que se refere aos aspectos clínicos, são realizadas exodontias, 

restaurações, limpezas e adequações do meio bucal a todas as linhas de cuidado 

prioritárias dentro do SUS. Além disso, a equipe odontológica também participa de 

ações multidisciplinares e também realiza procedimentos educativos e preventivos, 

como palestras, orientações e escovação supervisionada. 

Os maiores desafios que a EqSF identificou com a análise situacional foi a 

falta de organização, planejamento e a sistematização do trabalho, a qualidades das 

consultas, bem como dificuldades na estrutura na USF, dificuldades na marcação 

com as especialidades e realização dos exames. As linhas de cuidado que 

necessitam de melhor apoio são a das gestantes e puérperas, bem como os 

hipertensos e diabéticos, pois estão com uma cobertura mais baixa, de acordo com 

o CAP. 

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

Situacional 

Desde o início do trabalho até então, podemos notar mudanças em alguns 

aspectos. Há incremento das atividades e ações de saúde para promoção e 

prevenção nas comunidades, a qualidade do preenchimento dos registros tem 

melhorado para obter dados na atenção básica e percebemos que, apesar que 

ainda termos atividades a serem feitas, nossa USF tem melhorado. Além disso, 

temos uma equipe unida, que ajuda em cada tarefa que nós propomos e que 

colabora para um bom desenvolvimento das mesmas. 

Comparando a resposta dada para a pergunta “Qual a situação da ESF/APS 

em seu serviço” na segunda semana de ambientação e este Relatório da Análise 

Situacional, evidentemente a resposta da segunda semana do curso foi muito 

superficial, já que não contava com elementos necessários para fazer uma avaliação 
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detalhada com todos os aspectos da situação na UBS. Além disso, permitiu obter 

conhecimentos sobre as estratégias para realizar melhorias no trabalho, elevando a 

qualidade de vida dos pacientes. Com os conhecimentos adquiridos durante estes 

Questionários e o CAP, devemos trabalhar para alcançar mudanças positivas na 

atenção básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

2 Análise Estratégica 

2.1 Justificativa  

No Brasil a mortalidade infantil e a mortalidade materna ainda são um 

problema de saúde pública. A ação programática na linha de cuidado de pré-natal e 

puerpério tem a importância de promover o cuidado materno e infantil, fazendo o 

acompanhamento durante a gestação e puerpério, conforme as condutas definidas 

em protocolo, a fim de evitar a morbimortalidade da mãe e da criança. O Ministério 

da Saúde, com os objetivos de qualificar as morbimortalidade materno-infantil no 

Brasil, institui a Rede Cegonha com a finalidade de estruturar e organizar a atenção 

à saúde materna infantil no País já implantada, gradativamente, em todo o território 

nacional. Nessa rede se aborda desde a organização do processo de trabalho, do 

serviço de saúde e aspectos do planejamento, além de questões relacionadas ao 

acompanhamento da gravidez de risco habitual e de suas possíveis intercorrências, 

promoção da saúde, gestação em situações especiais, assistência ao parto, até as 

questões legais relacionadas à gestação, ao parto/nascimento e ao puerpério 

(BRASIL, 2012).  

Pensando na prevenção de agravos, identificação situações de risco, 

buscando atuar de forma precoce nas intercorrências na linha de cuidado do pré-

natal e puerpério e tendo consciência das irregularidades do acompanhamento as 

gestantes e puérperas os profissionais de saúde da ESF Santa Fé sentiram a 

necessidade de realizar uma intervenção em saúde para essa população. A EqSF 

diagnosticou, através da análise situacional, as gestantes e puérperas como um dos 

grupos mais vulneráveis e que precisa ter um acompanhamento precoce, oportuno e 

adequado para assegurar o desenvolvimento favorável da gestação, permitindo o 

parto de um recém-nascido saudável, assim como o acompanhamento das suas 

mães abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas.  
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Dessa forma, a intervenção será desenvolvida na USF Santa Fé localizada na 

Avenida Pedro Ivo, no bairro Santa Fé, do município Pedro II, estado do Piauí. Essa 

USF atende aproximadamente 900 famílias e 3089 pessoas. Nossa equipe é 

formada por uma médica do Programa Mais Médicos (PMM), enfermeira, técnico de 

enfermagem, odontólogo, ASB e 06 ACS.  A unidade conta com toda a estrutura 

necessária, como consultório médico, consultório de enfermagem, consultório 

odontológico, recepção, sala de procedimentos, sala de puericultura, sala de 

reunião, copa, almoxarifado, banheiros para trabalhadores e pacientes. 

Nossa área de saúde tem uma população-alvo estimada segundo o CAP de 

46 gestantes. A UBS tem, no momento, 21 gestantes cadastradas e acompanhadas, 

sendo uma cobertura de 45%, conforme estimativa do CAP. Esse grupo da 

população tem a característica de ainda não conhecer a necessidade e vantagens 

do início precoce do pré-natal. Muitas vezes chegam à consulta com idade 

gestacional bem avançada, sem fazer exames, e não voltam nas datas agendadas. 

A qualidade da atenção não pode ser considerada adequada enquanto não se 

garanta a realização de todos os exames na frequência recomenda, a consulta 

planejada da avaliação odontológica e o exame ginecológico trimestral. Essas são 

situações que merecem correções num esforço da equipe e da gestão para 

contornar problemas, melhorando as condições e qualidade da atenção integral nos 

próximos meses.  

A intervenção poderá ampliar a cobertura do atendimento e a qualidade da 

atenção em muitos aspectos, fazer com que a equipe toda trabalhe de forma unida, 

tentando dar um atendimento mais integral. Espera-se, no final desse trabalho, 

apresentar mecanismos que garantam um maior acolhimento dos usuários à 

unidade de saúde e que, por meio destes, seja possível estabelecer um vínculo 

maior dos profissionais que fazem o posto de saúde com os usuários atendidos e 

fazê-los compreender a importância do programa para a sua saúde e os agravos 

que estão expostos se não controlarem os fatores de risco. Espera-se diminuir, 

assim, as diferenças existentes entre o estado de conhecimento atual e o desejado 

em relação ao tema, aumentar a estabilidade da solução dos problemas, 

consequentemente, o aperfeiçoamento da atenção especializada, ao integrar os 

diferentes fatores comunitários e a família na prevenção e promoção em saúde. 
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2.2 Objetivos e metas 

2.2.1 Objetivo geral 

Melhorar a atenção ao pré-natal e puerpério da UBS Santa Fé, Pedro II, PI. 

2.2.2 Objetivos específicos e metas do pré-natal 

Objetivo 01: ampliar a cobertura de pré-natal. 

Meta 1.1: alcançar 90% de cobertura do programa de pré-natal. 

 

Objetivo 02: melhorar a qualidade de atenção ao pré-natal. 

Meta 2.1: garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre de 

gestação. 

Meta 2.2: realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes. 

Meta 2.3: realizar pelo menos um exame das mamas em 100% das gestantes. 

Meta 2.4: garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames laboratoriais de 

acordo com o protocolo. 

Meta 2.5: garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme o protocolo. 

Meta 2.6: garantir a 100% das gestantes a vacina antitetânica em dia. 

Meta 2.7: garantir a 100% das gestantes a vacina contra hepatite B em dia. 

Meta 2.8: realizar a avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das gestantes durante o pré-natal. 

Meta 2.9: realizar a primeira consulta odontológica programática para 100% das 

gestantes cadastradas. 

 

Objetivo 03: Melhorar a adesão ao pré-natal. 

Meta 3.1: realizar a busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas de pré-

natal. 

 

Objetivo 04: Melhorar o registro do programa de pré-natal. 

Meta 4.1: manter registro na ficha espelho de pré-natal/ vacinação em 100% das 

gestantes. 
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Objetivo 05: Realizar avaliação de risco nas gestantes. 

Meta 5.1: avaliar o risco gestacional em 100% das gestantes. 

 

Objetivo 06: Promover a saúde no pré-natal. 

Meta 6.1: garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a gestação; 

Meta 6.2: promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes; 

Meta 6.3: orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido 

(teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir); 

Meta 6.4: orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção pós-parto; 

Meta 6.5: orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de 

álcool e drogas na gestação; 

Meta 6.6: orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

 

2.2.3 Objetivos específicos e metas do puerpério 

Objetivo 1: Melhorar a cobertura da atenção ao puerpério. 

Meta 1.1: garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de pré-natal e 

puerpério da unidade de saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto.  

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade de atenção ao puerpério. 

Meta 2.1: examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no programa; 

Meta 2.2: examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no programa; 

Meta 2.3: realizar exame ginecológico em 100% das puérperas cadastradas no 

programa; 

Meta 2.4: avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

programa;  

Meta 2.5: avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no programa;  

Meta 2.6: prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de anticoncepção. 

 

Objetivo 3: Melhorar a adesão das puérperas. 

Meta 3.1: realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram a 

consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 
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Meta 4.1: manter o registro do acompanhamento do programa em 100% das 

puérperas. 

 

Objetivo 5: Realizar promoção da saúde em 100% das puérperas cadastradas no 

programa  

Meta 5.1: orientar 100% das puérperas cadastradas no programa sobre os cuidados 

com o recém-nascido,  

Meta 5.2: orientar 100% das puérperas cadastradas no programa sobre aleitamento 

materno exclusivo; 

Meta 5.3: orientar 100% das puérperas sobre planejamento familiar. 

 

2.3 Metodologia 

A ação programática será desenvolvida na Unidade de Saúde Santa Fé, no 

município Pedro II, estado do Piauí, Brasil. É uma proposta de intervenção na 

atenção primária à saúde que será implementada ao logo de quatro meses no ano 

2015. Durante o período a ação será monitorada e avaliada, e os resultados serão 

objeto de avaliação ao final da intervenção. A dinâmica é implementar as ações 

planejadas na rotina do serviço da UBS, avaliar e corrigir dificuldades/limitações, 

visando o aprimoramento da ação programática e a sua continuidade.  

A população alvo será todas as gestantes e puérperas residentes na área de 

abrangência. O parâmetro é o número de gestantes e puérperas estimado por meio 

do Caderno de Ações Programáticas. O critério de inclusão é ser gestante ou 

puérpera residente no território da equipe. O critério de saída é gestante ou puérpera 

que deixe de residir na comunidade, ou gestação interrompida (exemplo aborto). 

2.3.1 Detalhamento das ações 

Para o pleno desenvolvimento e alcance das metas e objetivos da nossa 

intervenção, algumas ações serão desenvolvidas e estão detalhadas a seguir. 

 

Detalhamento das ações referentes ao pré-natal 

Objetivo 01: Ampliar a cobertura de pré-natal. 

Meta 1.1: alcançar pelo menos 90 % de cobertura do programa de pré-natal. 
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AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ação: Monitorar a cobertura do pré-natal periodicamente (pelo menos 

mensalmente). 

Detalhamento: será realizado o monitoramento da cobertura do pré-natal 

semanalmente pela médica, utilizando as fichas clínicas das gestantes, as fichas 

espelho e a planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ação: Acolher as gestantes. Cadastrar todas as gestantes da área de cobertura da 

unidade de saúde. 

Detalhamento: as gestantes serão acolhidas de forma humanizada e resolutiva por 

todos os membros da equipe assim que chegarem a UBS e serão cadastradas por 

meio dos ACS nas visitas domiciliares.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

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

sobre as facilidades de realizá-lo na unidade de saúde. Esclarecer a comunidade 

sobre a prioridade de atendimento às gestantes ou mulheres com atraso menstrual. 

Detalhamento: a médica e os ACS vão esclarecer a comunidade, em atividades 

coletivas na sala de espera e demais espaços sociais, sobre a importância da 

realização do pré-natal, sobre as facilidades de realizá-lo na unidade de saúde e 

sobre a prioridade de atendimento às gestantes ou mulheres com atraso menstrual.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ação: Capacitar a equipe no acolhimento às gestantes. Capacitar os ACS na busca 

daquelas que não estão realizando pré-natal em nenhum serviço. Ampliar o 

conhecimento da equipe sobre o Programa de Humanização ao Pré-natal e 

nascimento (PHPN). 

Detalhamento: durante as reuniões de equipe, serão realizadas capacitações pela 

enfermeira e pela médica a respeito do acolhimento às gestantes; capacitar os ACS 

na busca daquelas gestantes que não estão realizando pré-natal em nenhum serviço 

e ampliado o conhecimento da equipe sobre o Programa de Humanização ao Pré-

natal e nascimento (PHPN). 

 

Objetivo 02: melhorar a qualidade do atendimento ao pré-natal 
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Meta 2.1: garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre da 

gestação.  

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar periodicamente o ingresso das gestantes no pré-natal ainda no 

primeiro trimestre de gestação. 

Detalhamento: a primeira ação será monitorar periodicamente o ingresso das 

gestantes no pré-natal, ainda no primeiro trimestre de gestação, sendo que esta 

ação será feita nas reuniões com a equipe, de forma semanal, por meio da 

realização do cadastro dos ACS e preenchimento da ficha espelho pela médica. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Acolher as mulheres com atraso menstrual. Acolher as gestantes.  Garantir 

com o gestor a disponibilização do teste rápido de gravidez na UBS. Cadastrar todas 

as gestantes da área de cobertura da unidade de saúde. 

Detalhamento: serão acolhidas por toda a equipe as mulheres com atraso menstrual 

e as gestantes que procuraram o ESF já na primeira consulta. Será garantido com o 

gestor a disponibilização do teste rápido de gravidez na UBS e cadastradas todas as 

gestantes da área de cobertura por meio dos ACS. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO: 

Ações: Esclarecer a comunidade sobre a importância de iniciar as consultas de pré-

natal imediatamente após o diagnóstico de gestação. Divulgar para a comunidade a 

disponibilidade de teste rápido de gravidez na UBS para mulheres com atraso 

menstrual. 

Detalhamento: na sala de espera será esclarecida a comunidade sobre a 

importância de iniciar as consultas de pré-natal após o diagnóstico da gestação e 

divulgado para a comunidade a disponibilidade de teste rápido de gravidez na UBS 

para mulheres com atraso menstrual. Para conseguir esta ação precisamos engajar 

aos gestores sobre a importância da disponibilidade de teste rápido de gravidez na 

UBS, ação que será feita por meio de uma reunião com a gestão.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe no acolhimento às mulheres com atraso menstrual. 

Capacitar a equipe na realização e interpretação do teste rápido de gravidez. 

Ampliar o conhecimento da equipe sobre o Programa de Humanização ao Pré-natal 

e nascimento (PHPN). 
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Detalhamento: será capacitada a equipe durante as reuniões semanais sobre o 

acolhimento das mulheres com atraso menstrual e na interpretação do teste rápido 

de gravidez, ampliando o conhecimento da equipe sobre o programa de 

humanização ao pré-natal e nascimento (PHPN). Atividade que será desenvolvida 

pela médica e enfermeira. 

  

Meta 2.2: realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar a realização de pelo menos um exame ginecológico por trimestre 

em todas as gestantes. 

Detalhamento: será monitorada a realização de pelo menos um exame ginecológico 

por trimestre nas gestantes, por meio da anotação que a médica fará da realização 

desse exame nas fichas espelho e a digitação desse dado na planilha de coleta de 

dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO: 

Ações: Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame ginecológico. 

Detalhamento: serão estabelecidos sistemas de alerta com auxílio das ACS para a 

realização do exame ginecológico, por meio do exame das fichas espelho durante as 

reuniões de equipe. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame 

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

Detalhamento: na sala de espera e nas consultas clínicas a médica irá esclarecer a 

comunidade sobre a necessidade de realizar o exame ginecológico durante o pré-

natal e a segurança do mesmo. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe para realizar o exame ginecológico nas gestantes.                                               

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto a realização do 

exame ginecológico. 

Detalhamento: nas reuniões semanais a equipe esta será capacitada para realizar 

exame ginecológico nas gestantes, além de identificar sistemas de alerta nas fichas 
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quanto à realização de exame ginecológico. Essa ação será realizada pela médica e 

enfermeira. 

 

Meta 2.3: realizar pelo menos um exame das mamas em 100% das gestantes. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

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

gestantes. 

Detalhamento: a médica, com auxílio dos ACS fará o monitoramento do exame das 

mamas por meio do exame das fichas espelho e  a digitação desses dados na 

planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO: 

Ações: Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame de mama. 

Detalhamento: serão estabelecidos sistemas de alerta para fazer o exame das 

mamas por meio do exame semanal das fichas das gestantes nas reuniões de 

equipe, com auxílio dos ACS. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

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

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

Detalhamento: será esclarecida a comunidade sobre necessidade de realizar o 

exame de mama durante a gestação para facilitar a amamentação por meio de 

ações coletivas, palestras e visitas dos ACS.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

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

Capacitar a equipe para identificação de sistemas de alerta quanto à realização do 

exame de mamas. 

Detalhamento: a equipe será capacitada para realizar o exame de mama nas 

gestantes, além de identificar sistemas de alerta quanto à realização de exame das 

mamas nas reuniões semanais. 

 

Meta 2.4: garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames laboratoriais de 

acordo com protocolo. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  
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Ações: Monitorar a solicitação dos exames laboratoriais previstos no protocolo para 

as gestantes. 

Detalhamento: será monitorada a solicitação dos exames previstos no protocolo por 

meio da revisão do preenchimento das fichas espelhos e a digitação desses dados 

pela médica na planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Estabelecer sistemas de alerta para a solicitação de exames de acordo com 

o protocolo. 

Detalhamento: serão estabelecidos sistemas de alerta nas fichas para a solicitação 

de exames laboratoriais previstos no protocolo para as gestantes. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização dos exames 

complementares de acordo com o protocolo durante a gestação. 

Detalhamento: a equipe esclarecerá a comunidade, durante as consultas clínicas 

médicas, sobre a periodicidade mensal e sobre importância de realização de 

exames laboratoriais durante a gestação. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA: 

Ações: Capacitar a equipe para solicitar os exames de acordo com o protocolo para 

as gestantes. 

Detalhamento: nas reuniões a equipe a mesma será capacitada pela médica para a 

solicitação dos exames de acordo com protocolo das gestantes. 

 

Meta 2.5: garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme protocolo. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

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

gestantes. 

Detalhamento: será monitorado em cada consulta a prescrição de suplemento 

vitamínico em todas as gestantes por meio da revisão das anotações nas fichas 

espelho. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Garantir acesso facilitado ao sulfato ferroso e ácido fólico. 
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Detalhamento: será garantido o acesso ao sulfato ferroso e ácido fólico em cada 

consulta, pois a equipe já possui essas medicações disponíveis na unidade. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Esclarecer a comunidade sobre a importância da suplementação de ferro/ 

ácido fólico para a saúde da criança e da gestante. 

Detalhamento: será esclarecida a comunidade sobre importância de receber essas 

medicações durante a gestação tanto para saúde da gestante como para crianças 

durante as consultas clínicas. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA: 

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

gestantes. 

Detalhamento: durante nossas reuniões semanais a equipe será capacitada pela 

médica sobre a prescrição de ferro/ácido fólico para as gestantes. 

 

Meta 2.6: garantir a 100% das gestantes a vacinação antitetânica em dia. 

Meta 2.7: garantir a 100% das gestantes a vacinação contra a hepatite B em dia. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar a vacinação antitetânica e contra hepatite B das gestantes. 

Detalhamento: será monitorada a realização das vacinas contra o tétano e hepatite 

B por meio do exame das anotações nas fichas espelho, durante as reuniões 

semanais e no momento da digitação dos dados na planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Estabelecer sistemas de alerta para a realização da vacina antitetânica e 

contra hepatite B. Realizar controle de estoque e vencimento das vacinas. Realizar 

controle da cadeia de frio. 

Detalhamento: será estabelecido sistema de alerta das vacinas através de consultas 

aos cartões de vacinação das gestantes pela equipe de enfermagem. Realizaremos 

o controle de estoque e vencimento das vacinas e o controle da cadeia de frio pela 

equipe de enfermagem. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Esclarecer a gestante sobre a importância da realização da vacinação 

completa. 
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Detalhamento: nas consultas clínicas as gestantes serão orientadas pela médica 

sobre a importância da realização da vacinação completa na gestação. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe sobre a realização de vacinas na gestação. 

Detalhamento: a equipe será capacitada nas reuniões sobre a vacinação na 

gestação pela enfermeira. 

 

Meta 2.8: realizar a avaliação na necessidade de atendimento odontológico em 

100% das gestantes durante o pré-natal. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar a avaliação da necessidade de tratamento odontológico das 

gestantes. 

Detalhamento: Como a saúde bucal faz parte do todo, para melhorar a qualidade ao 

pré-natal vamos monitorar a avaliação da necessidade do tratamento odontológico 

das gestantes, ação essa que será coordenada pela equipe odontológica da UBS, 

por meio de anotações na ficha espelho. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Organizar acolhimento das gestantes. Cadastrar na unidade de saúde 

gestantes da área de abrangência. Oferecer atendimento prioritário às gestantes. 

Organizar agenda de saúde bucal para atendimento das gestantes. 

Detalhamento: a equipe de saúde bucal será a responsável pela organização da 

agenda, pelo acolhimento das gestantes, o cadastramento e por oferecer 

atendimento prioritário, deixando dias específicos de atendimento a essa população.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Informar a comunidade sobre importância de avaliar a saúde bucal de 

gestantes 

Detalhamento: será informada a comunidade sobre a importância de avaliar a saúde 

bucal das gestantes durante as consultas clínicas e atividades educativas na sala de 

espera. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe para realizar avaliação da necessidade de tratamento 

odontológico em gestantes. 
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Detalhamento: a equipe será capacitada pelo dentista para realizar avaliação da 

necessidade de tratamento odontológico em gestantes desde a primeira consulta.  

 

Meta 2.9: garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% das 

gestantes cadastradas. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar a realização da primeira consulta odontológica 

Detalhamento: será avaliada a realização da primeira consulta odontológica por 

meio da revisão das anotações na ficha espelho no momento da digitação na 

planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Organizar a agenda para garantir a primeira consulta odontológica. Garantir 

com o gestor o fornecimento do material necessário para o atendimento 

odontológico. Garantir junto ao gestor o oferecimento de serviços diagnósticos. 

Detalhamento: será garantido com o gestor o fornecimento do material necessário 

para o atendimento odontológico e oferecimento de serviços diagnósticos. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO: 

Ações: Esclarecer a comunidade sobre a importância de realizar a consulta com o 

(a) dentista. 

Detalhamento: será esclarecida a comunidade sobre importância de as gestantes 

realizar a consulta com o dentista, também da importância da boa saúde bucal para 

prevenir complicações durante a gestação. Ação que será realizada nas visitas dos 

ACS e nas consultas médicas. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA: 

Ações: Capacitar os profissionais da unidade de saúde de acordo com os Cadernos 

de Atenção Básica do Ministério. Treinar a equipe para realizar diagnósticos das 

principais doenças bucais da gestação, como a cárie e as doenças periodontais. 

Detalhamento: a equipe será treinada para realizar diagnósticos das principais 

doenças bucais da gestação, como as cáries e as doenças periodontais. 

 

Objetivo 03: melhorar a adesão das gestantes 

Meta 3.1: realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas de pré-

natal.  
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AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no 

protocolo de pré-natal adotado pela unidade de saúde. 

Detalhamento: será monitorado o cumprimento da periodicidade das consultas 

previstas no protocolo de pré-natal adotado pela unidade, semanalmente, nas 

reuniões com a equipe, por meio do exame da planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Organizar visitas domiciliares para busca de gestantes faltosas. Organizar a 

agenda para acolher a demanda de gestantes provenientes das buscas. 

Detalhamento: serão organizadas visitas domiciliares para busca de gestantes 

faltosas e organizaremos com a recepção a agenda para acolher a demanda de 

gestantes provenientes das buscas, deixando dias específicos para essa demanda. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Informar a comunidade sobre a importância do pré-natal e do 

acompanhamento regular. Ouvir a comunidade sobre estratégias para não ocorrer 

evasão das gestantes do programa de Pré-natal (se houver número excessivo de 

gestantes faltosas). 

Detalhamento: através dos ACS a comunidade será informada sobre a importância 

do pré-natal e do acompanhamento regular e será ouvida sobre estratégias para não 

ocorrer evasão das gestantes.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Treinar os ACS para abordar a importância da realização do pré-natal. 

Detalhamento: os ACS serão treinados para abordar a importância da realização do 

pré-natal nas visitas domiciliares por meio de capacitação nas reuniões de equipe. 

 

Objetivo 4: melhorar o registro das informações 

Meta 4.1: manter o registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação em 100% das 

gestantes. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar o registro de todos os acompanhamentos da gestante. Avaliar 

número de gestantes com ficha de acompanhamento/espelho atualizada (registro de 
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BCF, altura uterina, pressão arterial, vacinas, medicamentos, orientações e exames 

laboratoriais. 

Detalhamento: será monitorado o registro de todos os acompanhamentos da 

gestante e avaliar o número de gestantes com ficha de acompanhamento /espelho 

atualizada, por meio do exame das fichas espelho e preenchimento da planilha de 

coleta de dados semanalmente pelos ACS e a médica. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Preencher o SISPRENATAL e ficha de acompanhamento. Implantar ficha-

espelho da carteira da gestante ou ficha de acompanhamento. Organizar local 

específico para armazenar as fichas de acompanhamento/espelho. 

Detalhamento: será preenchido o SISPRENATAL e a ficha de acompanhamento; 

implantado a ficha de acompanhamento e já conseguimos um local apropriado para 

armazenar as fichas de acompanhamento/espelho das gestantes.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

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

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

necessário. 

Detalhamento: cada gestante será esclarecida pela médica, nas consultas clínicas, 

sobre seu direito de manutenção dos registros de saúde no serviço, inclusive sobre 

possibilidade de solicitação de segunda via se necessário. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Treinar o preenchimento do SISPRENATAL e ficha de 

acompanhamento/espelho. 

Detalhamento: a equipe será treinada para o preenchimento do SISPRENATAL e 

ficha de acompanhamento/espelho nas reuniões semanais, pela enfermeira. 

 

Objetivo 5: realizar avaliação de riscos nas gestantes. 

Meta 5.1: avaliar risco gestacional em 100% das gestantes. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

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

Monitorar o número de encaminhamentos para o alto risco. 
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Detalhamento: será monitorado o registro na ficha espelho do risco gestacional por 

trimestre e o número de encaminhamentos para o alto risco, por meio do exame das 

fichas espelho pela médica.  

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Identificar na ficha de acompanhamento/espelho as gestantes de alto risco 

gestacional. Encaminhar as gestantes de alto risco para serviço especializado. 

Garantir vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial 

e/ou hospitalar. 

Detalhamento: será identificado na ficha de acompanhamento /espelho as gestantes 

de alto risco gestacional, encaminhado as gestantes de alto risco para o serviço 

especializado e garantido o vínculo de acesso à unidade de referência para 

atendimento ambulatorial e/ou hospitalar. Ação de responsabilidade da médica. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

adequado referenciamento das gestantes de risco gestacional. 

Detalhamento: será mobilizada a comunidade para demandar junto aos gestores 

municipais adequado referenciamento das gestantes de risco gestacional. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

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

risco gestacional em cada trimestre e manejo de intercorrências. 

Detalhamento: os profissionais que realizam o pré-natal para a classificação do risco 

gestacional serão capacitados em cada trimestre e sobre o manejo de 

intercorrências, com a utilização dos protocolos, durante a reunião de equipe. 

 

Objetivo 06: promover a saúde no pré-natal 

Meta 6.1: garantir a 100% das gestantes  orientação nutricional durante a gestação 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar a realização de orientação nutricional durante a gestação. 

Detalhamento: será monitorada a realização da orientação nutricional durante a 

gestação por meio do exame das anotações das fichas espelho e da digitação desse 

dado na planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  
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Ações: Estabelecer o papel da equipe na promoção da alimentação saudável para a 

gestante. 

Detalhamento: na reunião de equipe será estabelecido o papel de cada profissional 

na promoção da alimentação saudável a gestante. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Compartilhar com a comunidade e com as gestantes orientações sobre 

alimentação saudável. 

Detalhamento: nas atividades educativas será compartilhado com a comunidade e 

com as gestantes orientações sobre alimentação saudável durante as consultas 

clínicas e atividades na sala de espera. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA: 

Ações: Capacitar a equipe para fazer orientação nutricional de gestantes e 

acompanhamento do ganho de peso na gestação. 

Detalhamento: a equipe será capacitada pela médica e enfermeira para fazer 

orientação nutricional de gestantes e acompanhamento do ganho de peso na 

gestação. 

 

Meta 6.2: promover o aleitamento materno junto a100% das gestantes. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar a duração do aleitamento materno entre as nutrizes que fizeram 

pré-natal na unidade de saúde. 

Detalhamento: será monitorada a duração do aleitamento materno entre as nutrizes 

que fizeram pré-natal na unidade de saúde por meio do exame das anotações nas 

fichas espelho. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

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

dificuldades da amamentação. Propiciar a observação de outras mães 

amamentando. 

Detalhamento: será proporcionado um encontro de gestantes e nutrizes e conversas 

sobre facilidades e dificuldades da amamentação, propiciando a observação de 

outras mães amamentando. Ação que será feita por toda a equipe na UBS.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  
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Ações: Conversar com a comunidade, a gestante e seus familiares sobre o que eles 

pensam em relação ao aleitamento materno. Desmistificar a ideia de que criança 

"gorda" é criança saudável. Construir rede social de apoio às nutrizes. 

Detalhamento: será conversado com a comunidade, a gestante, e seus familiares 

sobre o que eles pensam em relação ao aleitamento materno, desmistificar a ideia 

de que criança “gorda” é saudável e construir uma rede social de apoio as nutrizes, 

com apoio de toda a equipe 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: capacitar a equipe para fazer promoção do aleitamento materno. 

Detalhamento: nas reuniões de equipe será realizada a capacitação para a 

promoção do aleitamento materno. 

 

Meta 6.3: orientar 100% das gestantes sobre o cuidado com o recém-nascido (teste 

do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

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

durante o pré-natal. 

Detalhamento: será monitorada a orientação sobre os cuidados com recém-nascidos 

recebidos durante o pré-natal nas consultas clínicas da médica, por meio de 

anotações nas fichas espelho. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Detalhamento: será estabelecido o papel da equipe na realização de orientações 

sobre os cuidados com recém-nascidos, durante uma reunião com todos os 

profissionais. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Orientar a comunidade em especial gestantes e seus familiares sobre os 

cuidados com o recém- nascido. 

Detalhamento: será capacitada a equipe para orientar os usuários do serviço em 

relação aos cuidados com recém-nascidos e orientar as gestantes e seus familiares 

sobre esses cuidados. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA 
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Ações: Capacitar a equipe para orientar os usuários do serviço em relação aos 

cuidados com o recém-nascido. 

Detalhamento: nas reuniões de equipe será realizada a capacitação para a os 

cuidados do recém nascido pela médica. 

 

Meta 6.4: orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar a orientação sobre anticoncepção após o parto recebida durante o 

pré-natal. 

Detalhamento: será monitorada a orientação sobre anticoncepção após parto por 

meio do exame das anotações feitas nas fichas espelho e digitação desse dado na 

planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre 

anticoncepção após o parto. 

Detalhamento: será estabelecido o papel da equipe na realização na orientação 

sobre anticoncepção pós-parto durante as reuniões semanais. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

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

anticoncepção após o parto. 

Detalhamento: será orientada a comunidade, em especial as gestantes e seus 

familiares, sobre anticoncepção após parto nas consultas clínicas, pela médica. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

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

anticoncepção após o parto. 

Detalhamento: a equipe será capacitada para orientar os usuários do serviço em 

relação à orientação após o parto. 

 

Meta 6.5: orientar 100% das gestantes sobre os fatores de risco do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas na gestação. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  
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Ações: Monitorar as orientações sobre os riscos do tabagismo e do consumo de 

álcool e drogas recebidas durante a gestação. Monitorar o número de gestantes que 

conseguiu parar de fumar durante a gestação. 

Detalhamento: através das fichas espelhos serão monitoradas as orientações sobre 

os riscos do tabagismo e do consumo de álcool e drogas recebidas durante a 

gestação pela médica. Além disso, será monitorado o número de gestantes que 

conseguiram parar de fumar nas consultas mensais. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

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

a gestação. 

Detalhamento: na reunião de equipe será definido o papel de cada profissional no 

combate do tabagismo durante a gestação. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

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

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

Detalhamento: nas atividades educativas e nas consultas será orientada a 

comunidade, em especial as gestantes e seus familiares, sobre os riscos do 

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

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

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

Detalhamento: na reunião de equipe, os profissionais serão capacitados para apoiar 

as gestantes que quisessem para de fumar. 

 

Meta 6.6: orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar as atividades educativas individuais. 

Detalhamento: serão monitoradas as atividades educativas individuais nas consultas 

odontológicas e médicas. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Organizar tempo médio de consultas com a finalidade de garantir orientações 

em nível individual. 

Detalhamento: a equipe de saúde bucal organizará o tempo médio das consultas 

com a finalidade de garantir orientações em nível individual. 
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ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Orientar as gestantes sobre a importância da prevenção e detecção precoce 

da cárie dentária e dos principais problemas de saúde bucal na gestação 

Detalhamento: serão orientadas as gestantes sobre a importância da prevenção e 

detecção precoce da cárie dentária e dos principais problemas de saúde bucal na 

gestação. Ação que será desenvolvida pela ESB. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe para oferecer orientações de higiene bucal. 

Detalhamento: será capacitada a equipe nas reuniões para que possam oferecer 

orientações em nível individual. 

 

Detalhamento das ações referentes ao Puerpério 

Objetivo1: Melhorar a cobertura da atenção ao puerpério. 

Meta 1.1: garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de pré-natal e 

puerpério da unidade de saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto.  

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar a cobertura do puerpério periodicamente 

Detalhamento: será avaliada a cobertura do puerpério periodicamente por meio do 

exame das anotações feitas nas fichas espelho e da planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Acolher todas as puérperas da área de abrangência; cadastrar todas as 

mulheres que tiveram parto no último mês. 

Detalhamento: serão acolhidas por toda a equipe no serviço todas as puérperas da 

área de abrangência, cadastrando todas as mulheres que tiveram parto no último 

mês, com auxílio dos ACS.  

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade o significado de puerpério e a importância da 

sua realização preferencialmente nos primeiros 30 dias de pós-parto. 

Detalhamento: será explicado para a comunidade, pela médica, o significado do 

puerpério e a importância da sua realização preferencialmente nos primeiros trinta 

dias de pós-parto nas consultas clínicas e atividades educativas.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  
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Ações: Capacitar a equipe para orientar as mulheres, ainda no pré-natal, sobre a 

importância da realização da consulta de puerpério e do período que a mesma deve 

ser feita; Orientar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no cadastramento das 

mulheres que tiveram parto no último mês. 

Detalhamento: será capacitada a equipe, pela médica, mas reuniões, para orientar 

as mulheres, ainda no pré-natal sobre a importância da consulta de puerpério e do 

período que deve ser feita e orientado os ACS no cadastramento das puérperas que 

tiveram o parto no último mês. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade de atenção ao puerpério. 

Meta 2.1: examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no programa. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar o número de puérperas que tiveram as mamas examinadas durante a 

consulta de puerpério 

Detalhamento: será avaliado o número de puérperas que tiveram as mamas 

examinadas durante a consulta de puerpério, por meio da revisão das anotações na 

ficha espelho e a digitação desses dados, pela médica, na planilha de coleta de 

dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Solicitar que o (a) recepcionista da Unidade separe a ficha de 

acompanhamento  das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta. Assim, o profissional  não se esquecerá de examinar as 

mamas da puérpera. 

Detalhamento: será solicitado que a recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de roteiro para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de examinar as 

mamas da puérpera. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade que é necessário examinar as mamas durante a 

consulta de puerpério. 

Detalhamento: nas consultas e nas atividades em sala de espera a médica explicará 

para a comunidade que é necessário examinar as mamas durante a consulta de 

puerpério. 



42 
 

 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para 

realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do "exame das mamas". 

Detalhamento: vamos capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério de 

Saúde para realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do exame das 

mamas. Ação que será desenvolvida na reunião de equipe pela médica. 

 

Meta 2.2: examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no programa. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar o número de puérperas que tiveram o abdome examinado durante a 

consulta de puerpério 

Detalhamento: será avaliado o número de puérperas que tiveram o abdome 

examinado durante a consulta de puerpério, por meio da revisão das anotações 

feitas na ficha espelho e a digitação desses dados pela médica na planilha de coleta 

de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Solicitar que o(a) recepcionista da Unidade separe a ficha de 

acompanhamento  das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta. Assim, o profissional  não se esquecerá de examinar o 

abdome da puérpera. 

Detalhamento: será solicitado que a recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de roteiro para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de examinar o 

abdome da puérpera. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade que é necessário examinar o abdome durante a 

consulta de puerpério 

Detalhamento: nas consultas e nas atividades em sala de espera será explicado 

pela médica, para a comunidade, que é necessário examinar o abdome durante a 

consulta de puerpério. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  
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Ações: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde  para 

realizar a consulta de puerpério  e revisar a semiologia do "exame do abdome" em 

puérperas. 

Detalhamento: será capacitada a equipe de acordo com o protocolo do Ministério de 

Saúde para realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do exame do 

abdome em puérperas. Ação desenvolvida pela médica nas reuniões de equipe. 

 

Meta 2.3: realizar exame ginecológico em 100% das puérperas cadastradas no 

programa. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar o número de puérperas que tiveram o exame ginecológico realizado 

durante a consulta de puerpério 

Detalhamento: será avaliado o número de puérperas que tiveram o exame 

ginecológico realizado durante a consulta de puerpério, por meio d revisão das 

anotações feitas na ficha espelho e a digitação desse dado na planilha de coleta de 

dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Solicitar que o(a) recepcionista da Unidade separe a ficha de 

acompanhamento  das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta. Assim, o profissional  não se esquecerá de realizar o 

exame ginecológico da puérpera 

Detalhamento: será solicitado que a recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de roteiro para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de realizar o 

exame ginecológico. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade que é necessário realizar o exame ginecológico 

durante a consulta de puerpério 

Detalhamento: nas consultas e nas atividades em sala de espera será explicado 

pela médica, para a comunidade, que é necessário fazer o exame ginecológico. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  



44 
 

 

Ações: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde  para 

realizar a consulta de puerpério  e revisar a semiologia do "exame ginecológico" em 

puérperas. 

Detalhamento: a equipe será capacitada pela médica nas reuniões de equipe, de 

acordo com o protocolo do Ministério de Saúde, para realizar a consulta de 

puerpério e revisar a semiologia do exame ginecológico em puérperas. 

 

Meta 2.4: avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

programa. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar as puérperas que tiveram avaliação do seu estado psíquico durante a 

consulta de puerpério 

Detalhamento: será avaliado o número de puérperas que tiveram avaliação do 

estado psíquico durante a consulta de puerpério, por meio da revisão das anotações 

feitas na ficha espelho e a digitação desses dados na planilha de coleta de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Solicitar que o(a) recepcionista da Unidade separe a ficha de 

acompanhamento  das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta. Assim, o profissional  não se esquecerá de avaliar o 

estado psíquico da puérpera. 

Detalhamento: será solicitado que a recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de roteiro para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de avaliar o 

estado psíquico da puérpera. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade que é necessário avaliar o estado psíquico da 

puérpera durante a consulta de puerpério. 

Detalhamento: nas consultas e nas atividades em sala de espera a médica vai 

explicar para a comunidade que é necessário avaliar o estado psíquico durante a 

consulta de puerpério. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  
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Ações: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para 

realizar a consulta de puerpério e revisar a semiologia do "exame psíquico ou do 

estado mental" em puérperas. 

Detalhamento: a equipe será capacitada, nas reuniões, pela médica, de acordo com 

o protocolo do Ministério de Saúde, para realizar a consulta de puerpério e revisar a 

semiologia do exame psíquico ou do estado mental em puérperas. 

 

Meta 2.5: avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no programa. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar as puérperas que tiveram avaliação de intercorrências durante a 

consulta de puerpério 

Detalhamento: será avaliado o número de puérperas que tiveram avaliação de 

intercorrências durante a consulta de puerpério, por meio da revisão das anotações 

feitas na ficha espelho e a digitação desse dado pela médica na planilha de coleta 

de dados. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Solicitar que o(a) recepcionista da Unidade separe a ficha de 

acompanhamento  das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de "roteiro " para a consulta. Assim, o profissional  não se esquecerá de avaliar as 

intercorrências da puérpera. 

Detalhamento: será solicitado que a recepcionista da unidade separe a ficha de 

acompanhamento das puérperas que serão atendidas no dia, pois a mesma servirá 

de roteiro para a consulta, assim, o profissional não se esquecerá de avaliar 

intercorrências. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade as intercorrências mais frequentes no período 

pós-parto e a necessidade de avaliação das mesmas pelos profissionais da 

Unidade. 

Detalhamento: nas consultas e nas atividades em sala de espera a médica vai 

explicar para a comunidade as intercorrências mais frequentes no período pós-parto 

e necessidades de avaliação das mesmas pelos profissionais da unidade. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  
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Ações: Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para 

realizar a consulta de puerpério e revisar as principais intercorrências que ocorrem 

neste período. 

Detalhamento: a equipe será capacitada, nas reuniões, pela médica, ,de acordo com 

o protocolo do Ministério de Saúde para realizar a consulta de puerpério e revisar as 

principais intercorrências que ocorrem nesse período. 

 

Meta 2.6: prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de anticoncepção. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar a puérperas que tivera prescrição de anticoncepcionais durante a 

consulta de puerpério. 

Detalhamento: será avaliado as puérperas que tiveram prescrição de 

anticoncepcionais pela revisão das anotações feitas nas fichas espelho e a digitação 

desse dado na planilha de coleta de dados pela médica. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Organizar a dispensação mensal de anticoncepcionais na Unidade para as 

puérperas que tiveram esta prescrição na consulta de puerpério; 

Detalhamento: será organizado a dispensação mensal de anticoncepcionais na 

unidade para as puérperas que tiveram esta prescrição na consulta de puerpério. 

Ação organizada pela enfermeira. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Explicar para a comunidade a facilidade de acesso aos anticoncepcionais. 

Detalhamento: a médica vai explicar para a comunidade a facilidade de acesso aos 

anticoncepcionais nas consultas médicas. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Capacitar a equipe nas orientações de anticoncepção e revisar com a equipe 

médica os anticoncepcionais disponíveis na rede pública, bem como suas 

indicações. 

Detalhamento: a enfermeira vai capacitar a equipe nas orientações de 

anticoncepção e será revisado com a médica os anticoncepcionais disponíveis na 

rede pública, bem como suas indicações. 

 

Objetivo 3: Melhorar a adesão das puérperas. 
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Meta 3.1: realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram a 

consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar e avaliar periodicamente o número de gestantes que faltaram a 

consulta de puerpério. 

Detalhamento: será monitorado e avaliado mensalmente o número de gestantes que 

faltaram a consulta de puerpério por meio da revisão das anotação da ficha espelho 

e digitação na planilha de coleta de dados pela médica. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Organizar visitas domiciliares para busca das puérperas faltosas; Organizar a 

agenda para acolher as puérperas faltosas em qualquer momento; Organizar a 

agenda para que sejam feitas, no mesmo dia, a consulta do primeiro mês de vida do 

bebê e a consulta de puerpério da mãe; 

Detalhamento: será organizado pelos ACS as visitas domiciliares para busca das 

puérperas faltosas por micro área e a agenda priorizada para esses casos para 

melhorar adesão e acolher as puérperas faltosas em qualquer momento. A 

recepcionista organizará a agenda para que fosse feita, no mesmo dia, a consulta do 

primeiro mês de vida do bebe e a consulta de puerpério da mãe. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Orientar a comunidade sobre a importância da realização da consulta de 

puerpério no primeiro mês de pós-parto; Buscar com a comunidade estratégias para 

evitar a evasão destas mulheres às consultas; 

Detalhamento: a médica vai orientar a comunidade nas consultas sobre a 

importância da realização da consulta de puerpério no primeiro mês pós-parto e os 

ACS vão buscar com a comunidade estratégias para evitar a evasão destas 

mulheres às consultas. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA: 

Ações: Orientar os (as) recepcionistas da Unidade para agendarem a consulta do 

primeiro mês de vida do bebê e a do puerpério da mãe para o mesmo dia; Treinar a 

equipe para abordar a importância da realização do puerpério ainda no período pré-

natal. 

Detalhamento: será orientado as recepcionistas da unidade para agendarem a 

consulta do primeiro mês de vida do bebê e a do puerpério da mãe para o mesmo 
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dia. Treinaremos a equipe para abordar a importância da realização do puerpério 

ainda no período de pré-natal nas reuniões.   

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Meta 4.1: manter o registro do acompanhamento do programa em 100% das 

puérperas. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Monitorar e avaliar periodicamente o registro de todas as puérperas. 

Detalhamento: será realizado o monitoramento e avaliação semanal do registro de 

todas as puérperas cadastradas no programa por meio da revisão das fichas 

espelho e digitação dos dados planilha de coleta de dados pela médica. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Implantar ficha de acompanhamento  para o puerpério ou ocupar um espaço 

na ficha espelho do pré-natal para as informações do puerpério; Ter local específico 

e de fácil acesso para armazenar as fichas de acompanhamento; Definir as pessoas 

responsáveis pelo monitoramento a avaliação do programa, bem como aquelas que 

manusearão a planilha de coleta de dados; Definir a periodicidade do monitoramento 

e da avaliação do programa. 

Detalhamento: será ocupado um espaço na ficha espelho do pré-natal para as 

informações do puerpério. Além disso, já foi escolhido o local específico e de fácil 

acesso para armazenar as fichas de acompanhamento. Também serão definidas em 

reunião de equipe as pessoas responsáveis pelo monitoramento e avaliação do 

programa, bem como aquelas que vão digitar as informações na planilha de coleta 

de dados, além de definir a periodicidade do monitoramento e da avaliação do 

programa. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Esclarecer a comunidade sobre o direito de manutenção dos registros de 

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

necessário. 

Detalhamento: será esclarecida a comunidade pelos ACS sobre o direito de 

manutenção dos registros de saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de 

solicitação de segunda via se necessário.  

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  
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Ações: Apresentar a ficha espelho para a equipe e treinar o seu preenchimento. 

Apresentar a Planilha de Coleta de Dados e treinar os responsáveis pelo seus 

preenchimento. 

Detalhamento: para conseguir a qualificação, será apresentada a ficha espelho para 

a equipe e treinado o seu preenchimento, além de apresentar a Planilha de Coleta 

de Dados e treinar os responsáveis pelo seu preenchimento durante a reunião de 

equipe. 

 

Objetivo 5: Realizar promoção da saúde em 100% das puérperas cadastradas no 

programa  

Meta 5.1: orientar 100% das puérperas cadastradas no programa sobre os cuidados 

com o recém-nascido. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar periodicamente o percentual de puérperas que foram orientadas 

sobre os cuidados com o recém-nascido 

Detalhamento: será avaliado semanalmente pelo exame das fichas espelho e 

digitação na planilha de coleta de dados o percentual de puérperas que foram 

orientadas sobre os cuidados com o recém-nascido. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Estabelecer o papel de cada membro da equipe nas questões de promoção 

a saúde; buscar materiais para auxiliar nas orientações do cuidado com o recém-

nascido (imagens, boneca, banheira...); fazer reuniões com a equipe e com o 

conselho local de saúde (se houver) para  pensar estratégias de orientação  sobre 

cuidados com o recém-nascido para a comunidade. 

Detalhamento: será estabelecido o papel de cada membro da equipe nas questões 

de promoção a saúde; buscado materiais para auxiliar nas orientações com os 

cuidados do recém-nascido; será feito reuniões com a equipe e com o conselho local 

de saúde para pensar estratégias de orientação sobre cuidados com o recém-

nascido. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Orientar a comunidade sobre os cuidados com o recém-nascido. 

Detalhamento: será orientada a comunidade nas consultas médicas sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 
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QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA: 

Ações: Revisar com a equipe os cuidados com o recém-nascido e treiná-los na 

orientação destes cuidados às puérperas e à comunidade. 

Detalhamento: será revisado com a equipe os cuidados com o recém-nascido e 

treinado também na orientação destes cuidados às puérperas e a comunidade. 

 

Meta 5.2: orientar 100% das puérperas cadastradas no programa sobre aleitamento 

materno exclusivo. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar periodicamente o percentual de puérperas que foram orientadas 

sobre aleitamento materno exclusivo 

Detalhamento: será avaliado semanalmente pelo exame da planilha de coleta de 

dados o percentual de puérperas que foram orientadas sobre aleitamento materno 

exclusivo. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO:  

Ações: Estabelecer o papel de cada membro da equipe nas questões de promoção 

a saúde; buscar folders, cartazes sobre aleitamento materno exclusivo para fixar na 

sala de espera; fazer reuniões com a equipe e com o conselho local de saúde (se 

houver) para  pensar estratégias de orientação  sobre aleitamento materno exclusivo 

Detalhamento: será estabelecido o papel de cada membro da equipe nas questões 

de promoção a saúde; buscado folders, cartazes sobre aleitamento materno 

exclusivo para fixar na sala de espera; serão organizadas reuniões com a equipe e 

com o conselho local de saúde para pensar estratégias de orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO: 

Ações: Orientar a comunidade sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo. 

Detalhamento: a médica vai orientar a comunidade nas consultas sobre aleitamento 

materno exclusivo. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Revisar com a equipe o protocolo do Ministério da Saúde sobre Aleitamento 

Materno Exclusivo e treinar a equipe para realizar orientações a puérpera. 
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Detalhamento: será revisado com a equipe o protocolo do Ministério da Saúde sobre 

aleitamento materno exclusivo e treinado a equipe para realizar orientações à 

puérpera. 

 

Meta 5.3: orientar 100% das puérperas sobre planejamento familiar. 

AÇÕES ESPECIFICADAS E DETALHADAS POR EIXO: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

Ações: Avaliar periodicamente o percentual de puérperas que foram orientadas 

sobre planejamento familiar. 

Detalhamento: será avaliado semanalmente pela médica, através do exame da 

planilha de coleta de dados, o percentual de puérperas que foram orientadas sobre 

planejamento familiar. 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO: 

Ações: Estabelecer o papel de cada membro da equipe nas questões de promoção 

a saúde; fazer reuniões com a equipe e com o conselho local de saúde (se houver) 

para pensar estratégias de orientação sobre planejamento familiar para a 

comunidade. 

Detalhamento: será estabelecido o papel de cada membro da equipe nas questões 

de promoção a saúde; serão realizadas reuniões com a equipe e com o conselho 

local de saúde para pensar estratégias de orientação sobre planejamento familiar 

para a comunidade. 

ENGAJAMENTO PÚBLICO:  

Ações: Orientar a comunidade sobre a importância do planejamento familiar. 

Detalhamento: a médica vai orientar a comunidade nas consultas sobre a 

importância do planejamento familiar. 

QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA CLÍNICA:  

Ações: Revisar com a equipe as formas de anticoncepção disponibilizadas pela 

rede, bem como a legislação. Treinar a equipe para orientação sobre planejamento 

familiar às puérperas e a comunidade. 

Detalhamento: será revisado com a equipe as formas de anticoncepção 

disponibilizadas pela rede, bem como a legislação. Será treinado com a equipe a 

orientação sobre planejamento familiar a puérpera e a comunidade. 
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2.3.2 Indicadores 

Indicadores do pré-natal 

Referente ao objetivo 01: Ampliar a cobertura de pré-natal. 

Meta 1.1: alcançar 90 % de cobertura do programa de pré-natal. 

Indicador 1.1: Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal e 

Puerpério. 

Numerador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade de 

saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal e Puerpério. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde 

Referente ao objetivo 02: melhorar a qualidade de atenção ao pré-natal. 

Meta 2.1: garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre de 

gestação. 

Indicador 2.1: Proporção de gestantes com ingresso no Programa de Pré-Natal  no 

primeiro trimestre de gestação. 

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

gestação.               

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.2: realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes. 

Indicador 2.2: Proporção de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por 

trimestre. 

Numerador: Número de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por 

trimestre. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.3: realizar pelo menos um exame das mamas em 100% das gestantes. 

Indicador 2.3: Proporção de gestantes com pelo menos um exame de mamas 

durante o pré-natal. 

Numerador: Número de gestantes com pelo menos um exame de mamas. 
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Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.4: garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames laboratoriais de 

acordo com o protocolo. 

Indicador 2.4: Proporção de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais de acordo com o protocolo 

Numerador: Número de gestantes com solicitação de todos os exames laboratoriais 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.5: garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme o protocolo. 

Indicador 2.5: Proporção de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico. 

Numerador: Número de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico 

conforme protocolo. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.6: garantir a 100% das gestantes a vacina antitetânica em dia. 

Indicador 2.6: Proporção de gestantes com vacina antitetânica em dia       

Numerador: Número de gestantes com vacina antitetânica em dia; 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.7: garantir a 100% das gestantes a vacina contra hepatite B em dia. 

Indicador 2.7: Proporção de gestantes com vacina contra hepatite B em dia 

Numerador: Número de gestantes com vacina contra hepatite B em dia; 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.8: realizar a avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das gestantes durante o pré-natal. 
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Indicador 2.8: Proporção de gestantes com avaliação da necessidade de 

atendimento odontológico. 

Numerador: Número de gestantes com avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Meta 2.9: realizar a primeira consulta odontológica programática para 100% das 

gestantes cadastradas. 

Indicador 2.9: Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática.   

Numerador: Número de gestantes com primeira consulta odontológica programática 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 

 

Referente ao objetivo 03: Melhorar a adesão ao pré-natal. 

Meta 3.1: realizar a busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas de pré-

natal. 

Indicador 3.1: Proporção de busca ativa realizada às gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 

Numerador: Número de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal e 

Puerpério da unidade de saúde buscadas ativamente pelo serviço. 

Denominador: Número de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal e 

Puerpério da unidade de saúde faltosas às consultas de pré-natal 

 

Referente ao objetivo 04: Melhorar o registro do programa de pré-natal. 

Meta 4.1: manter registro na ficha espelho de pré-natal/ vacinação em 100% das 

gestantes. 

Indicador 4.1: Proporção de gestantes com registro na ficha de 

acompanhamento/espelho de pré-natal. 

Numerador: Número de fichas de acompanhamento/espelho de pré-natal com 

registro adequado 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal. 
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Referente ao objetivo 5: Realizar avaliação de risco nas gestantes. 

Meta 5.1: avaliar o risco gestacional em 100% das gestantes. 

Indicador 5.1: Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional. 

Numerador: Número de gestantes com avaliação de risco gestacional. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Referente ao objetivo 6: Promover a saúde no pré-natal. 

Meta 6.1: garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a gestação; 

Indicador 6.1: Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional.    

Numerador: Número de gestantes com orientação nutricional. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Meta 6.2: promover o aleitamento materno junto a 100% das gestantes; 

Indicador 6.2: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento 

materno. 

Numerador: Número de gestantes com orientação sobre aleitamento materno. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Meta 6.3: orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido 

(teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir); 

Indicador 6.3: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os cuidados 

com o recém-nascido. 

Numerador: Número de gestantes com orientação sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Meta 6.4: orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção pós-parto; 

Indicador 6.4: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após o parto. 
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Numerador: Número de gestantes com orientação sobre anticoncepção após o 

parto. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Meta 6.5: orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de 

álcool e drogas na gestação; 

Indicador 6.5: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os riscos do 

tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Numerador: Número de gestantes com orientação sobre os riscos do tabagismo e do 

uso de álcool e drogas na gestação. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Meta 6.6: orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

Indicador 6.6: Proporção de gestantes que receberam   orientação sobre higiene 

bucal 

Numerador: Número de gestantes que receberam orientações sobre higiene bucal. 

Denominador: Número de gestantes residentes na área de abrangência da unidade 

de saúde e cadastradas no Programa de Pré-natal.   

 

Indicadores do Puerpério 

Referente ao objetivo 1: Melhorar a cobertura da atenção ao puerpério. 

Meta 1.1: garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de pré-natal e 

puerpério da unidade de saúde consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto.  

Indicador 1.1: Proporção de puérperas com consulta até 42 dias após o parto. 

Numerador: Número de gestantes com consulta de puerpério até 42 dias após o 

parto. 

Denominador: Número total de puérperas no período. 

 

Referente ao objetivo 2: Melhorar a qualidade de atenção ao puerpério. 

Meta 2.1: examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no programa. 

Indicador 2.1. Proporção de puérperas que tiveram as mamas examinadas   

Numerador: Número de puérperas que tiveram as mamas examinadas.    
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Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Meta 2.2: examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no programa. 

Indicador 2.2: Proporção de puérperas que tiveram o abdome avaliado. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram o abdome examinado.        

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Meta 2.3: realizar exame ginecológico em 100% das puérperas cadastradas no 

programa. 

Indicador 2.3: Proporção de puérperas que realizaram exame ginecológico. 

Numerador: Número de puérperas que realizaram exame ginecológico. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Meta 2.4: avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

programa 

Indicador 2.4: Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram o estado psíquico avaliado. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

  

Meta 2.5: avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no programa. 

Indicador 2.5: Proporção de puérperas com avaliação para intercorrências. 

Numerador: Número de puérperas avaliadas para intercorrências. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

  

Meta 2.6: prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de anticoncepção. 

Indicador 2.6: Proporção de puérperas que receberam prescrição de algum método 

de anticoncepção. 

Numerador: Número de puérperas que receberam prescrição de métodos de 

anticoncepção. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Referente ao objetivo 3: Melhorar a adesão das puérperas. 

Meta 3.1: realizar busca ativa em 100% das puérperas que não realizaram a 

consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 
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Indicador 3.1: Proporção de puérperas que não realizaram a consulta de puerpério 

até 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço. 

Numerador: Número de puérperas que não realizaram a consulta de puerpério até 

30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço. 

Denominador: Número de puérperas identificadas pelo Pré-Natal ou pela 

Puericultura que não realizaram a consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

 

Referente ao objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Meta 4.1: manter o registro do acompanhamento do programa em 100% das 

puérperas. 

Indicador 4.1: Proporção de puérperas com registro na ficha de acompanhamento do 

Programa 

Numerador: Número de fichas de acompanhamento de puerpério com registro 

adequado.       

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

Referente ao objetivo 5: Realizar promoção da saúde em 100% das puérperas 

cadastradas no programa  

Meta 5.1: orientar 100% das puérperas cadastradas no programa sobre os cuidados 

com o recém-nascido. 

Indicador 5.1: Proporção de puérperas que receberam orientação sobre os cuidados 

do recém-nascido 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre os cuidados do 

recém-nascido. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

  

Meta 5.2: orientar 100% das puérperas cadastradas no programa sobre aleitamento 

materno exclusivo. 

Indicador 5.2: Proporção de puérperas queque receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo    

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre aleitamento materno 

exclusivo 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período 
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Meta 5.3: orientar 100% das puérperas sobre planejamento familiar. 

Indicador 5.3: Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

planejamento família. 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre planejamento familiar 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no programa no período. 

 

2.3.3 Logística 

A intervenção de atenção pré-natal e puerpério tem como referência o 

Caderno de atenção básica de pré-natal de baixo risco, do Ministério da Saúde, 

2012. A equipe usa uma ficha de coleta de dados na rotina de atendimento do posto 

de saúde e com a qual os profissionais estão bastante habituados. Contudo, será 

utilizada na intervenção a ficha espelho que foi fornecida pelo curso, por estar 

melhor estruturada e conter todos os dados necessários à intervenção. Adaptamos 

nessa ficha os dados referentes ao acompanhamento odontológico para que as 

informações ficassem reunidas em um único local. 

A organização do registro específico da ação programática será uma ação 

conjunta do enfermeiro responsável pela UBS com o médico responsável pela 

intervenção. E inclui a revisão do registro, com a identificação das gestantes 

cadastradas no último mês, examinando ao mesmo tempo as fichas espelhos e 

planilha de coleta de dados para confirmar os atrasos a consultas, vacinas, exames 

laboratoriais. Bem como, verificando falhas no registro, como inadequações no 

preenchimento das informações dos exames clínicos e ginecológicos. 

Quanto às ações referentes ao eixo do monitoramento e avaliação, o 

enfermeiro terá como responsabilidade a revisão semanal das fichas das gestantes, 

sistematizando todas as informações das fichas espelhos para a planilha de coleta 

de dados para o monitoramento da intervenção. A atividade permitirá a identificação 

de gestantes faltosas às consultas, de exames não solicitados e a busca de 

possíveis puérperas, fazendo um balanço de cada mês na reunião da equipe. Os 

ACS farão a busca ativa das usuárias com menstruações atrasadas, gestantes 

faltosas a consulta e mulheres em período de puerpério. 

As ações referentes ao eixo de organização e gestão do serviço serão 

realizadas por toda a equipe de saúde. O cadastramento das usuárias ficará sob 

responsabilidade dos ACS e os mesmos farão isso durante as visitas domiciliares. 
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Assim que uma gestante ou puérpera for cadastrada, já terá a sua consulta 

agendada para que receba todas as ações referentes a intervenção. No dia que a 

consulta tiver marcada, ou então quando procurarem o serviço espontaneamente, as 

gestantes e puérperas serão acolhidas, será tirado suas dúvidas e as usuárias serão 

encaminhadas para as atividades planejadas. Caso alguma usuária faltar as 

consultas, receberão a visita do ACS e já terão outro dia agendado, para que não se 

perca o vínculo e o acompanhamento. Os critérios de prioridade no atendimento 

serão implementados na rotina da UBS. As gestantes e puérperas serão atendidas 

no mesmo turno que procurarem a unidade. As mulheres com atraso da 

menstruação serão atendidas no mesmo turno pelo enfermeiro, visando a captação 

precoce da gestante. O atendimento clínico será revezado entre a médica e a 

enfermeira, sendo que quando houverem exames e medicações a serem prescritas 

a médica será responsável pelas consultas. Gestantes ou puérperas com problemas 

agudos serão atendidas no mesmo turno com preferência no atendimento. E as 

gestantes com acompanhamento de pré-natal devem sair do atendimento com o 

agendamento da próxima consulta. 

As ações referentes ao eixo do engajamento público serão realizadas por 

toda a equipe com o intuito de mobilizar a comunidade e envolve-la na intervenção. 

A educação da comunidade sobre a importância do pré-natal, do acompanhamento 

regular, e da consulta de puerpério no primeiro mês de pós-parto, entre outras 

orientações, será realizada a cada momento a equipe tenha interação com os 

usuários, família e comunidade. Começa na sala de espera com a informação direita 

para a usuária, por meio de informes escritos. A rádio local pode ser outro meio de 

comunicação com a população. A intenção é conseguir a adesão e apoio da 

comunidade para obter êxito na intervenção, mobilizando a participação ativa de 

voluntários, lideranças, grupos organizados e famílias. 

A equipe está envolvida na intervenção, participando de todas as etapas, 

desde a realização da análise da situação de saúde da área. Em conjunto a equipe 

conversou sobre a situação de saúde da comunidade, decidindo o foco de 

intervenção. Nas reuniões são explicadas as ações e funções de cada membro da 

equipe, importância da participação ativa dos agentes de saúde, por isso a 

capacitação iniciou com atenção pré-natal e puerpério, segundo caderno básico do 

ministério da saúde.  
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As capacitações e treinamentos referentes ao eixo de qualificação da 

prática clínica serão continuadas em cada reunião da equipe, realizadas na própria 

UBS. Em acordo com a temática, cada membro da equipe poderá contribuir com a 

capacitação da equipe. Todas essas atividades de qualificação terão intuito de 

promover trocas de conhecimento e levar informações a todos os membros da 

equipe. Para realizar essas capacitações será necessário utilizar computador com 

acesso a internet, data-show, papel, cartazes, caneta, macro modelos odontológicos 

e os protocolos do Ministério da Saúde.  
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2.3.4 Cronograma 

 ATIVIDADES                                                            SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Capacitação da equipe de saúde da UBS sobre 
protocolos de atenção a gestantes e puérperas. 

                

Estabelecimento do papel de cada profissional na ação 
Programática. 

                

Cadastramento a todas as gestantes e puérperas.                 

Contato com lideranças comunitárias para falar sobre a 
importância da ação programática de pré-natal e 
puerpério solicitando apoio para a captação de 
gestantes e para as demais estratégias que serão 
implementadas. 

                

Atendimento clinica a gestantes e puérperas, e 
encaminhamentos a consultas de alto risco em caso 
necessário, mantendo vínculos com hospitais de 
referência. 

                

Capacitação dos ACS para realização de busca ativa de 
gestantes e puérperas. 

                

Busca ativa das gestantes e puérperas faltosas às 
consultas. 

                

Atendimento clínico em saúde bucal às gestantes e 
puérperas, organizando a agenda para que seja feito 
sem dificuldades. 

                

Monitoramento da intervenção.                 

Fazer monitoramento dos encaminhamentos as 
gestantes de alto risco, e puérperas com complicações. 
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3 Relatório da Intervenção 

3.1 Ações previstas e desenvolvidas 

Todos os membros da equipe, desde o começo de nossa intervenção, 

encontravam-se aptos para iniciar o trabalho, assim como, cada um deles estava 

pronto para cumprir com todas suas atribuições com dedicação, amor, entrega 

participação ativa e responsabilidade. Assim, todos juntos encararam os desafios e 

contratempos que poderiam aparecer durante o desenvolvimento e o decorrer da 

intervenção.  

O tema escolhido pela equipe de saúde para intervir foi atenção ao pré-natal e 

puerpério. Decidiu-se trabalhar este grupo populacional em virtude de ser um dos 

grupos mais vulneráveis e que necessita de um olhar diferenciado, oportuno e 

adequado para assegurar o desenvolvimento favorável da gestação, permitindo o 

parto de um recém-nascido saudável, assim como o acompanhamento das suas 

mães abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas 

durante o puerpério. A equipe que atuou durante a intervenção é composta de um 

médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um odontólogo, um ASB e 6 

ACS. Todos participaram ativamente nas atividades desenvolvidas, visando o bem 

estar da população alvo. Os atendimentos foram ofertados de segunda a quinta 

feira, pela manhã e à tarde, a grande maioria de maneira agendada, no entanto 

todos os usuários que buscavam atendimento por demanda espontânea eram 

atendidos no mesmo turno.  

Esta intervenção esteve prevista, inicialmente, para ser realizada em 16 

semanas, mas por motivos de afastamento prolongado das férias e, no meu caso, 

problemas ao voltar das férias por falta de lugar para morar no município e 

condições desfavoráveis com a internet, a intervenção atrasou e em virtude do 
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tempo, optou-se por desenvolver a intervenção em 12 semanas, ou seja, três 

meses.  

A grande maioria das ações listadas e detalhadas foram realizadas 

integralmente e com êxito pelos integrantes da equipe. As consultas clínicas 

individuais do pré-natal e acompanhamento do puerpério foram realizadas em 

conjunto pela enfermeira e pela médica. O cadastramento foi realizado com sucesso 

pelos ACS, durante as visitas domiciliares e, nesse sentido, o trabalho dos ACS foi 

fundamental, pois muitas vezes foi necessário realizar o trabalho fora do turno 

normal devido ao foto de algumas usuárias estarem trabalhando. Os ACS foram 

fundamentais também para a realização das visitas domiciliares e busca das 

gestantes e puérperas.  

A organização das ações referentes a promoção de saúde foram feitas 

durante as reuniões de equipe e cada profissional pode contribuir com sugestões e 

ideias novas e criativas para abordar os temas elencados. Os familiares foram 

envolvidos nas atividades educativas, o que foi muito positivo para a propagação 

das ações, pois se percebeu que a gestação é um processo que envolve não só a 

gestante como também o marido e o contexto familiar e tudo isso contribuiu para 

garantir harmonia para a evolução favorável da gravidez.  

Todas as ações previstas para a qualificação da prática clínica, que foram as 

capacitações e treinamentos, foram realizadas. Para iniciar o processo da 

intervenção, foi realizada uma reunião com os integrantes da equipe de saúde com o 

objetivo de organizar de forma detalhada e consecutiva as ações que seriam 

realizadas. Essa reunião, que foi conduzida pelo médico e enfermeira, participaram 

as técnicas de enfermagem, odontólogo e ASB e os ACS. Neste momento foram 

expostas as ideias e o propósito para com este trabalho. Foi enfatizado aos ACS 

que os mesmos teriam uma participação muito importante no decorrer das 

atividades, pois são os profissionais que diariamente estão na comunidade e têm 

maior afinidade com a população e com os líderes comunitários, além disso, 

aproveitou-se para realizar uma capacitação sobre o Protocolo de Pré-natal e 

Puerpério, cujos responsáveis por repassar as informações foram o médico e 

enfermeira da equipe. A ocasião foi propícia para estabelecer o papel de cada 

profissional na ação programática. Aos ACS foi dada a tarefa de buscar e cadastrar 

todas as gestantes da área adstrita no programa, sendo orientado a elas o 

preenchimento do cabeçalho da ficha espelho. Também foi orientado o 
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preenchimento da ficha espelho aos demais membros da equipe, para que toda a 

vez que uma gestante nova viesse para receber atendimento de imediato fosse 

cadastrada pelos profissionais. Além disso, foi mencionada a importância de anexar 

este documento ao prontuário da paciente para uma melhor avaliação e 

acompanhamento das usuárias. Ao longo da intervenção e mesmo agora, com a 

finalização dela, as reuniões e capacitação tiveram continuidade, o que foi bastante 

positivo para a equipe, já que conseguimos nos manter unidos e planejar melhor as 

tarefas a serem desenvolvidas. 

Durante o período, tivemos encontros de capacitação quase todas as 

semanas onde abordamos os temas relacionados com o bom desenvolvimento de 

nossa intervenção, tais como a atenção ao pré-natal integral guiando-nos pelo 

protocolo de pré-natal e puerpério do Ministério da Saúde. Tratamos de questões 

referentes ao preenchimento das fichas espelhos e das planilhas de coleta de 

dados, sobre aleitamento materno, cuidados do recém-nascido, prejuízos 

ocasionados pelo tabagismo e álcool, uso de anticoncepcional pós-parto, entre 

outros temas. Sempre tentando ter a presença de todo a equipe.  Em todas as 

semanas foi realizada a mesma rotina de atendimento clínico e cuidado. A gestante 

chegava na UBS, era acolhida pela equipe, em especial pela recepcionista, a qual 

procurava o prontuário da gestante e a encaminhava para ser consultada pelo 

médico ou enfermeira. Durante a consulta era realizado a entrevista, um exame 

físico completo, avaliado a pressão arterial, altura uterina, realizado as manobras de 

Leopold, realizado orientações e esclarecimento de dúvidas, avaliado as vacinas, 

exames e tudo era registrado na ficha espelho pelo profissional responsável pelo 

atendimento.  

Foi realizado a busca ativa para as gestantes e puérperas faltosas a consulta, 

bem como as buscas de gestantes para a possível captação delas no primeiro 

trimestre da gestação. Também não houve problemas com a imunização das 

gestantes. Todas receberam avaliação odontológica e na maioria a primeira consulta 

odontológica, além de receber as orientações relacionadas a uma adequada 

nutrição, aleitamento materno, sobre o cuidado com o recém-nascido, sobre 

anticoncepção após o parto, sobre os riscos do tabagismo e do uso do álcool e 

drogas na gestação, sobre higiene bucal, enfim, todas essas ações foram 

alcançadas com êxito pela equipe.  
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A utilização da ficha espelho também foi um sucesso na UBS, pois foi 

possível coletar informações importantes a respeito da gestação e puerpério e que, 

anteriormente a intervenção, não acontecia, ou constavam de maneira superficial ou 

incompleta.  Anteriormente a intervenção não era feito a avaliação de puerpério, 

também não era rotina solicitar e registrar exame da secreção vaginal e ecografia 

obstétrica e com a ficha espelho isso foi possível. 

Uma atividade que foi desenvolvida sem maiores dificuldades foi o grupo de 

gestante, ele foi desenvolvido semanalmente. Aproveitamos esse momento para 

orientar as gestantes e puérperas com relação a importância da assistência a 

consulta, higiene e cuidados durante a gravidez e ao recém-nascido, sobre as 

vantagens da amamentação exclusiva até os primeiros seis meses de vida, 

planejamento familiar, saúde bucal, assim como sua assistência a consulta com o 

dentista. Foi abordado o tema da alimentação saudável, prevenção de acidentes, 

sobre o efeito prejudicial do álcool, drogas e tabagismo durante a gravidez e 

puerpério, importância da vacinação na gestação e da ingestão de suplementos de 

ferro. Em cada encontro abordaram-se problemas de saúde frequentes na gravidez 

como, por exemplo, anemia, infecções vaginais e urinárias, hipertensão arterial entre 

outros temas de importância para elas como se é prejudicial ou não ter relações 

sexuais durante a gravidez e outras inquietudes. Esses encontros foram feitos com o 

objetivo de ter melhor interação e compreensão com as gestantes e seus familiares. 

As gestantes participaram muito. O grupo foi conduzido pela médica e a enfermeira 

da equipe, mas também participaram os ACS, líderes da comunidade e recebemos o 

apoio de outras especialidades como a nutricionista.  Esta atividade foi feita sempre 

com as gestantes, mas em algumas semanas tivemos a presença das puérperas.  

Com relação ações do puerpério, não enfrentamos muitas dificuldade na 

realização da primeira consulta até os 42 dias após o parto. Nas demais ações, 

excetuando o exame ginecológico, todas foram realizadas sem dificuldades. 

De forma geral a intervenção foi realizada de forma satisfatória. 

Apresentamos dificuldades com a realização do exame ginecológico, tanto nas 

gestantes, quanto nas puérperas. Outra dificuldade enfrentada foi que algumas 

gestantes não davam importância à consulta com o odontólogo, mas após as 

orientações realizadas pela equipe todas começaram a participar e aceitar este 

cuidado. 
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3.2 Ações previstas e não desenvolvidas 

Devido indisponibilidade das vacinas no posto, não foi possível realizar 

controle de estoque e vencimento das mesmas, nem da cadeia de frio. Quanto ao 

puerpério só não foi possível organizar a dispensação mensal de anticoncepcionais 

na Unidade para as puérperas que tiveram está prescrição devido à pouca 

disponibilidade em nossas farmácias. 

3.3 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 

Para realizar a coleta dos dados quantitativos foram utilizados como 

instrumentos a ficha espelho e a planilha de coleta de dados. Já os diários da 

intervenção foram as ferramentas utilizadas para a coleta dos dados qualitativos. 

Com relação à coleta de dados nas planilhas, tive algumas dificuldades para 

preenchê-la, pois não tinha clara a ideia de ir excluindo as gestantes que haviam 

dado a luz, mas considero que estas planilhas são um complemento muito 

importante para o alcance dos objetivos da intervenção e para a melhor organização 

do trabalho no atendimento não só a este grupo de usuárias, mas de uma forma 

geral a todos outras linhas de cuidado. 

 

3.4 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 

Esta intervenção decorreu pelo caminho certo e conseguimos desenvolver 

nosso trabalho de forma planejada, organizada para não atrapalhar as consultas 

agendadas, o cronograma de trabalho da equipe, os atendimentos de livre demanda 

e as emergências e urgências que ocorreram em nossa UBS.  

Algo positivo desta intervenção é que mesmo concluindo a intervenção com 

relação ao curso de especialização, continuaremos com o desenvolvimento destas 

ações, pois percebemos que este método nos ajuda a obter uma avaliação mais 

completa da evolução da gestação e do puerpério. Além da continuidade do 

trabalho, seguiremos pesquisando de forma ativa todas as gestantes e puérperas da 

área para ter conhecimento da estimativa a cada ano. 
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4 Avaliação da intervenção 

4.1 Resultados 

A intervenção estava prevista para ser desenvolvida em 16 semanas, porém 

por motivos inerentes ao curso de especialização relacionados com o atraso nas 

férias dos alunos estrangeiros, acabou sendo desenvolvida em 12 semanas. O 

objetivo principal da intervenção foi melhorar a atenção a saúde das gestantes e 

puérperas da área de abrangência da UBS Santa Fé, no município Pedro II/ Piauí.  

A população total da área adstrita é de 3089 pessoas e a estimativa de 

gestantes na área de abrangência é de 46 usuárias, segundo o CAP. A seguir serão 

descritos os objetivos trabalhados ao longo dos três meses de intervenção com suas 

respectivas metas e evolução ao longo do período, considerando os aspectos 

qualitativos e quantitativos.  

Resultados referentes a atenção ao pré-natal 

Resultados referentes ao objetivo de ampliar a cobertura da ação programática 

Meta 1.1: Alcançar 90% de cobertura do programa de pré-natal. 

Indicador 1.1: Proporção de gestantes cadastradas no programa de pré-natal. 

No primeiro mês da intervenção foram cadastradas 20 gestantes (57,1%), no 

segundo mês foram 26 (74,3%) e no terceiro mês alcançamos as 35 gestantes, ou 

seja 100% de cobertura dessas usuárias, ultrapassando a meta pactuada. Esses 

dados encontram-se ilustrados na figura 01. É importante ressaltar que através da 

intervenção foi possível cadastrar todas as gestantes da área de abrangência.  

A equipe conseguiu alcançar essa meta graças ao esforço das ACS, que se 

empenharam em procurar e cadastrar as gestantes que não estavam comparecendo 

ao serviço, fazendo o reconhecimento dessas usuárias. Qualitativamente, esse 

resultado é muito importante para o conhecimento dessa população pela equipe de 
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saúde, o que facilita o acompanhamento total das gestantes, que são uma 

população vulnerável e prioritária dentro do SUS.  

 

Figura 1 – Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal na UBS Santa 

Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar a qualidade da atenção ao pré-

natal. 

Meta 2.1: Garantir a 100% das gestantes o ingresso no primeiro trimestre da 

gestação. 

Indicador 2.1: Proporção de gestantes com ingresso no primeiro trimestre da 

gestação. 

No primeiro mês da intervenção 17 gestantes (85%) tiveram ingresso no 

primeiro trimestre da gestação. No segundo mês foram 19 (73,1%) e no terceiro 24 

(68,6%), conforme ilustra a figura 02. Não foi possível alcançar a meta de 100% 

pactuada para esse indicador devido ao costume das gestantes realizarem o pré-

natal no hospital da cidade. Muitas gestantes foram resgatadas e cadastradas, mas 

com o andamento e continuidade das ações, pretendemos melhorar esse indicador, 

fazendo com que 100% delas sejam cadastradas no primeiro trimestre para que 

tenham um cuidado integral pela equipe. 
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Figura 2 – Proporção de gestantes com ingresso no primeiro trimestre de gestação no 

Programa de Pré-natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel. 

Meta 2.2: Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 100% das 

gestantes. 

Indicador 2.2: Proporção de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por 

trimestre. 

Para este indicador também não foi possível alcançar 100% de cobertura. O 

trabalho da médica e da enfermeira da equipe foi incansável, mas mesmo assim 

foram muitas as dificuldades enfrentadas pela resistência das gestantes em realizar 

o exame por motivo de pré-conceitos e tabus, mesmo com as orientações 

repassadas enfatizando a importância deste exame para a evolução favorável da 

gestação, bem como o atendimento de partos prematuros e outras complicações ao 

longo do período, muitas gestantes se recusaram em realizar o exame. 

Assim sendo, no primeiro mês foram examinadas 9 gestantes (45%), no 

segundo mês 10 (38,5%) e no terceiro mês 10 gestantes (28,6%), conforme ilustra a 

figura 3. 
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Figura 3 – Proporção de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por trimestre no 

Programa de Pré-natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/ UFPel. 

Meta 2.3: Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das gestantes. 

Indicador 2.3: Proporção de gestantes com pelo menos um exame de mamas 

durante o pré-natal. 

Apesar deste indicador não ter atingido a meta de 100% nos três meses de 

intervenção, os resultados foram positivos. No primeiro mês 20 gestantes (100%) 

receberam esse exame, no segundo mês foram 23 gestantes (88,5%) e no terceiro 

mês 31 gestantes (88,6%), conforme demonstra a figura 4. 

A maioria das pacientes sempre foi muito cooperativa na realização deste 

exame, entretanto, ainda há aquelas que se recusem em fazê-lo, mesmo sendo 

orientadas para tal, o que prejudicou o alcance da meta de 100%. 

 

Figura 4 – Proporção de gestantes com pelo menos um exame de mamas durante o pré-

natal no Programa de Pré-natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 
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Meta 2.4: Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames laboratoriais de 

acordo com o protocolo. 

Indicador 2.4: Proporção de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais de acordo com o protocolo. 

No primeiro mês as gestantes tiveram a solicitação dos exames segundo o 

protocolo, no segundo mês foram 26 e no terceiro mês 35, alcançando a meta de 

100%. 

Não foi encontrado maiores dificuldades para o alcance dessa meta, pois os 

exames estavam garantidos pela secretaria de saúde e as gestantes foram 

sensibilizadas quanto a importância destes, já que são fundamentais para o bom 

andamento da gestação. 

 

Meta 2.5: Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico conforme o protocolo. 

Indicadores 2.5: Proporção de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e ácido 

fólico. 

No primeiro mês as 20 gestantes receberam a prescrição da suplementação 

com sulfato ferroso, no segundo mês foram 26 e no terceiro mês as 35 gestantes 

receberam essa suplementação, alcançando a meta de 100% nos 3 meses.  

Essa suplementação é fundamental para o plano desenvolvimento do bebê e 

para a prevenção da anemia, por isso esse resultado é importante para a equipe. 

 

Meta 2.6: Garantir a 100% das gestantes a vacinação antitetânica em dia. 

Indicadores 2.6: Proporção de gestantes com vacina antitetânica em dia. 

No primeiro mês 20 gestantes (100%) estavam com a vacina antitetânica em 

dia, no segundo mês foram 25 gestantes (96,2%) e no terceiro mês 32 gestantes 

(91,4%), conforme ilustra a figura 5.  

Essa meta não foi alcançada devido ao fato de as vacinas não estarem 

disponíveis na UBS e só temos a disponibilidade de um dia na semana para 

aplicação de vacinas em nosso posto.  
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Figura 5 – Proporção de gestantes com vacina antitetânica em dia no Programa de Pré-

natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 

Meta 2.7: Garantir a 100% das gestantes a vacinação contra Hepatite B em dia. 

Indicadores 2.7: Proporção de gestantes com vacina contra Hepatite B em dia. 

No primeiro mês as 20 gestantes (100%) estavam com a vacinação conta a 

hepatite B em dia. No segundo mês foram 25 gestantes (96,2%) e no terceiro mês 

31 gestantes (88,6%), conforme a figura 6. 

As razões para o não alcance da meta de 100% pactuada foram as mesmas 

que para a realização da vacinação contra o tétano. 

 

Figura 6 – Proporção de gestantes com vacina contra a hepatite B em dia no Programa de 

Pré-natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 

Meta 2.8: Realização da avaliação de necessidade de atendimento odontológico em 

100% das gestantes durante o pré-natal. 
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Indicadores 2.8: Proporção de gestantes com avaliação de necessidade de 

atendimento odontológico. 

No primeiro mês da intervenção as 20 gestantes receberam a avaliação da 

necessidade de atendimento odontológico. No segundo mês foram 26 e no terceiro 

mês as 35 gestantes foram avaliadas, alcançando a meta pactuada nos 3 meses da 

intervenção. 

Para o alcance dessa meta foi muito importante o trabalho desenvolvido pela 

equipe de saúde bucal, composta pelo odontólogo e sua ASB, que desde o início 

participaram de todas as atividades da equipe de saúde e registraram todas as 

usuárias para seu posterior atendimento odontológico.   

Meta 2.9: Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% das 

gestantes cadastradas. 

Indicadores 2.9: Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática. 

No primeiro mês 15 gestantes (75%) receberam a primeira consulta 

odontológica programática. No segundo mês foram 14 gestantes (53,8%) e no 

terceiro mês 15 gestantes (42,9%), conforme ilustra a figura 7. 

A equipe apresentou dificuldades em desempenhar essa meta devido à falta 

de atendimento odontológico em todos os turnos, o que influenciou nos resultados.  

 

Figura 7 – Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica programática no 

Programa de Pré-natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel. 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar a adesão das gestantes ao 

projeto. 

Meta 3.1: Buscar 100% das gestantes faltosas às consultas programadas. 
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Indicador 3.1: Proporção de gestantes faltosas que receberam busca ativa. 

No primeiro mês da intervenção não houve gestantes faltosas. No segundo 

mês, 02 gestantes faltaram e no terceiro 18 faltaram, sendo que tanto no segundo 

quanto no terceiro mês todas as faltosas receberam a busca ativa realizada pelos 

ACS, alcançando a meta pactuada de 100% nos dois meses finais da intervenção, 

conforme ilustra a figura 8.  

 

Figura 8 - Proporção de gestantes faltosas as consultas que receberam busca ativa no 

Programa de Pré-natal na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar o registro das gestantes 

Meta 4.1: Manter registro específico de 100% das gestantes. 

Indicador 4.1: Proporção de gestantes com registro na ficha de 

acompanhamento/espelho de pré-natal. 

No primeiro mês as 20 gestantes tiveram o registro adequado na ficha 

espelho. No segundo mês foram 26 gestantes e no terceiro mês 35 (tiveram o 

registro adequado, alcançando a meta de 100% nos 3 meses da intervenção. A boa 

porcentagem alcançada para esse indicador foi possível graças a disponibilidade da 

ficha espelho na UBS em quantidade suficiente e a sensibilização dos profissionais 

quanto a importância dos registros. Nos primeiros meses devido à pouca experiência 

dos profissionais no manuseio das fichas tivemos alguma dificuldade, mas foi 

suprida ao longo da intervenção. 

Resultados referentes ao objetivo de realizar avaliação de risco nas gestantes 

Meta 5.1: Realizar avaliação de risco em 100% das gestantes. 

Indicador 5.1: Proporção das gestantes com avaliação de risco. 
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Durante os 3 meses da intervenção, todas as gestantes participantes 

receberam a avaliação do risco gestacional, ou seja, no primeiro mês 20 gestantes, 

no segundo mês 26 gestantes e no terceiro mês as 35 gestantes receberam essa 

avaliação.  

Esse resultado é de suma importância para o planejamento do pré-natal, 

visto que as gestantes de risco devem ser submetidas a um atendimento 

especializado. Só foi possível alcançar essa meta devido ao comprometimento da 

equipe e a realização dos exames com a qualidade requerida. 

 

Resultados referentes ao objetivo de promover a saúde das gestantes 

Metas 6.1: Garantir a 100% das gestantes a orientação nutricional durante a 

gestação. 

Indicador 6.1: Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional.     

Nos 3 meses da intervenção, todas as gestantes (20 no primeiro mês, 26 no 

segundo e 35 no terceiro mês) receberam orientações sobre alimentação saudável, 

alcançando a meta pactuada de 100%. 

Essas orientações se tornam importantes para a prevenção da obesidade e 

para a adequação de bons hábitos nessa fase da vida. 

Meta 6.2: Promover o aleitamento materno a 100% das gestantes 

Indicador 6.2: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento 

materno. 

Nesse caso todas as gestantes também receberam a orientação quanto ao 

aleitamento materno, através das ações de promoção de saúde e por meio de 

orientações em nível individual. Assim sendo, as 20 gestantes foram orientadas 

quanto a importância do aleitamento materno no primeiro mês, 26 no segundo mês e 

35 no terceiro mês alcançando a meta de 100%. 

Isto foi possível graças ao empenho de toda a equipe no que tange a 

sensibilização das gestantes atendidas na UBS, repassando tais informações 

durante as consultas, nas visitas domiciliares e nos encontros com gestantes que 

foram realizados cada mês. 

Meta 6.3: Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido 

(teste do pezinho, decúbito dorsal para dormir). 

Indicador 6.3: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os cuidados 

com o recém-nascido.    
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Todas as gestantes foram orientadas quanto aos cuidados com o recém-

nascido, durante os 3 meses do projeto de intervenção (20 gestantes no primeiro 

mês, 26 no segundo mês e 35 no terceiro mês). Esse resultado é de extrema 

importância, pois esses cuidados, apesar de básicos e simples, são de 

desconhecimento da maioria das mães e é responsabilidade da equipe auxiliar 

nesse sentido. 

Meta 6.4: Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção pós-parto. 

Indicador 6.4: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após o parto. 

Todas as gestantes foram orientadas quanto à anticoncepção pós-parto 

durante o período da intervenção, ação essencial para promover o planejamento 

familiar. Dessa forma, no primeiro mês 20 gestantes foram orientadas quanto a 

anticoncepção, no segundo foram 26 gestantes e no terceiro mês 35 gestantes. 

Essas orientações foram feitas pela médica e enfermeira nas consultas clínicas. 

Meta 6.5: Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e uso do 

álcool e drogas na gestação. 

Indicador 6.5: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os riscos do 

tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Todas as gestantes cadastradas nos 3 meses do projeto receberam 

orientações e atividades de promoção em saúde sobre os riscos do tabagismo, 

álcool e drogas na gestação. Assim sendo, as 20 gestantes do primeiro mês foram 

orientadas, as 26 e 35 do segundo e terceiro mês também receberam essa 

orientação. 

Meta 6.6: Orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

Indicador 6.6: Proporção de gestantes que receberam orientação sobre higiene 

bucal.     

Durante a intervenção, todas as gestantes receberam orientações sobre 

higiene bucal. No primeiro mês as 20 gestantes foram orientadas, no segundo mês 

26 e no terceiro 35 gestantes receberam essa orientação, alcançando a meta de 

100% pactuada. 

Isto foi possível por meio do engajamento da equipe de saúde bucal no 

programa repassando informações a cada gestante, tanto durante os atendimentos 

individuais, quanto nos atendimentos coletivos. 
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Resultados referentes ao puerpério 

Resultados referentes ao objetivo de ampliar a cobertura da ação 

programática: 

Meta 1.1: Ampliar a cobertura de atenção ao puerpério da área da unidade de saúde 

para 100%. 

Indicador 1.1: Proporção de puérperas cadastradas no programa do puerpério. 

Durante a intervenção havia 6 puérperas residentes na área no primeiro mês 

da intervenção, destas foram consultadas até os 42 dias após o parto 4 puérperas, 

obtendo uma cobertura de 66.7%. No segundo mês, de 9 puérperas residentes na 

área, 9 foram consultadas, e no terceiro mês, de um total de 15 puérperas da área, 

15 receberam avaliação até os 42 dias após o parto, obtendo uma cobertura de 

100% nos dois últimos meses, conforme ilustra a figura 08.  

Esse resultado reflete o esforço das ACS e da equipe como um todo na 

captação das puérperas, algo que não acontecia antes da intervenção. 

 

Figura 09 – Proporção de puérperas com consulta até 42 dias após o parto no Programa de 

Puerpério na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPEL 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar a qualidade da atenção ao 

Puerpério 

Meta 2.1: Realizar o exame das mamas em 100% das puérperas. 

Indicadores 2.1: Proporção de puérperas que tiveram as mamas examinadas.  

Foi possível durante os três meses de intervenção, avaliar as mamas de 4, 9 

e 15 puérperas cadastradas e acompanhadas na UBS em cada mês da intervenção, 

respectivamente, ou seja, a cobertura de 100% para este indicador foi alcançada. 
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Esse resultado é importante qualitativamente para proporcionar as 

puérperas um acompanhamento integral, prevenindo lesões e alterações nas 

mamas. 

Meta 2.2: Realizar exame do abdome em 100% das puérperas. 

Indicadores 2.2: Proporção de puérperas que receberam exame do abdome. 

Obteve-se 100% de cobertura para este indicador ao longo dos três meses 

de intervenção, ou seja, no primeiro mês as 4 puérperas receberam o exame do 

abdome, no segundo mês as 9 e no terceiro mês as 15 puérperas foram 

examinadas.  

Meta 2.3: Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas. 

Indicadores 2.3: Proporção de puérperas que receberam exame ginecológico. 

Não foi possível alcançar o 100% de cobertura em este indicador ao longo 

dos três meses de intervenção, pois muitas puérperas ainda recusam a realização 

deste exame, além do fato de algumas consultas terem sido feitas no domicílio, o 

que impossibilita o exame.  Assim sendo, no primeiro mês 3 puérperas receberam o 

exame ginecológico (75%), no segundo mês foram 3 puérperas (33,3%) e no 

terceiro mês 7 usuárias (46,7%), conforme ilustra a figura 09. 

 

Figura 10 – Proporção de puérperas que receberam exame ginecológico no Programa de 

Puerpério na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 

Meta 2.4: Avaliar estado psíquico em 100% das puérperas. 

Indicadores 2.4: Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico. 



80 

 

Durante os três meses de intervenção em todas as puérperas foi realizada a 

avaliação de seu estado psíquico pelo médico e enfermeira, alcançando 100% para 

este indicador. Assim sendo, no primeiro mês foram avaliadas 4 puérperas, no 

segundo mês 9 e no terceiro mês 15 puérperas. 

Essa avaliação é muito importante para o acompanhamento emocional da 

usuária, visto todas as mudanças que acontecem na vida da mãe após a chegada 

do bebê e que podem levar a quadros depressivos. 

Meta 2.5: Realizar avaliação para intercorrências em 100% das puérperas. 

Indicadores 2.5: Proporção de puérperas com avaliação para intercorrências. 

Essa meta também pode ser alcançada em 100% nos 3 meses de 

intervenção, sendo avaliadas 4 puérperas no primeiro mês, 9 no segundo e 15 no 

terceiro mês.  Todas as avaliadas tiveram avaliação positiva, não tendo nenhuma 

intercorrência. 

Meta 2.6: Realizar prescrição de algum método de anticoncepção em 100% das 

puérperas. 

Indicadores 2.6: Proporção de puérperas com prescrição de algum método de 

anticoncepção. 

No primeiro mês 3 puérperas tiveram prescrição de anticoncepção pós parto 

(75%), no segundo mês foram 8 puérperas com essa prescrição (88,9%) e no 

terceiro mês 14 puérperas (93,3%), conforme ilustra a figura 10. 

 

Figura 11 – Proporção de puérperas com prescrição de algum método de anticoncepção no 

Programa de Puerpério na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 
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Resultados referentes ao objetivo de melhorar a adesão das puérperas ao 

projeto 

Meta 3.1: Avaliar puérperas faltosas a consulta de revisão até 30 dias e que 

receberam busca ativa. 

Indicadores 3.1: Proporção de puérperas faltosas à consulta que receberam busca 

ativa. 

No primeiro mês tivemos 2 puérperas faltosas que receberam busca ativa, 

no segundo mês foram 3 e no terceiro 4 faltosas, todas com a busca realizada pelos 

ACS, alcançando a meta pactuada de 100%. 

É essencial que a equipe esteja preparada para realizar a busca das 

puérperas, pois após terem o bebê elas tendem a abandonar o serviço de saúde, o 

que não é bom para o seu acompanhamento e monitoramento. 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar o registro das puérperas 

Meta 4.1: Realizar o registro de forma adequada em 100% das puérperas. 

Indicadores 4.1: Proporção de puérperas com registro adequado. 

Durante estes três meses de intervenção 100% das puérperas tiveram seus 

registros de forma adequada por todos os integrantes da equipe. Isto foi possível 

graças a sensibilização da equipe para com a importância dos registros dos 

atendimentos em ficha espelho.  

Ter o registro adequado é um resultado importante porque faz com que a 

equipe consiga a fidedignidade dos dados e, assim, um melhor monitoramento da 

linha de cuidado. 

Resultados referentes ao objetivo de promover a saúde nas puérperas. 

Meta 5.1: Realizar atividades de promoção em saúde quanto aos cuidados com o 

recém-nascidos nas puérperas. 

Indicadores 5.1: Proporção de puérperas que receberam orientação sobre os 

cuidados ao recém-nascido. 

Desde que começou a intervenção foi realizado atividades de promoção de 

saúde em relação aos cuidados com os recém-nascidos para todas as puérperas da 

UBS, alcançando, nos 3 meses a meta de 100%.  

Essas ações foram realizadas nas consultas do puerpério e em visitas 

domiciliares e são de extrema importância devido à falta de informação das 

puérperas nesse sentido. Assim sendo, no primeiro mês as 4 puérperas foram 
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orientadas quanto aos cuidados com o recém-nascido, no segundo mês foram 9 

puérperas e no terceiro mês 15 puérperas. 

Meta 5.2: Oferecer orientação sobre o aleitamento materno exclusivo a 100% das 

puérperas. 

Indicadores 5.2: Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Quanto à orientação sobre o aleitamento materno exclusivo, desde o início 

da gestação as pacientes recebem essas informações. No puerpério não é diferente, 

pois todas as puérperas receberam orientação sobre o aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês, dando cumprimento a esta meta em 100% nos três 

meses de intervenção do projeto.  

A importância desse resultado se dá no sentido que o aleitamento materno é 

essencial para a saúde e desenvolvimento do bebê. 

Meta 5.3: Realizar em 100% das puérperas orientação sobre o planejamento 

familiar. 

Indicadores 5.3: Proporção de puérperas com orientação sobre planejamento 

familiar. 

No primeiro mês 3 puérperas (75%) receberam orientação quanto ao 

planejamento familiar. No segundo mês foram 7 puérperas (77,8%) e no terceiro 

mês 14 (93,3%), conforme demonstra a figura 11. 

As puérperas que não receberam a orientação foi porque tiveram a 

histerectomia no momento do parto. 

 

Figura 12 – Proporção de puérperas com orientações sobre planejamento familiar no 

Programa de Puerpério na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 
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4.2 Discussão 

O desenvolvimento da intervenção propiciou a ampliação da cobertura da 

atenção à saúde às gestantes e puérperas da área de abrangência, a melhora dos 

registros e do arquivo específico, a ampliação do exame das mamas e ginecológico, 

efetuando um atendimento mais completo e integral.  

Com a intervenção as ações do engajamento público ganharam espaço na 

UBS, com a participação de gestantes e família no melhoramento da assistência às 

consultas do pré-natal, puerpério e odontológicas, além de melhorar a 

conscientização da importância de realizar as vacinas em tempo, situação que 

permanecia sem resposta da população antes da intervenção. 

  A intervenção exigiu da equipe  maior capacitação para 

seguir as recomendações do Ministério da Saúde relativa ao atendimento do pré-

natal e puerpério. Esta intervenção propiciou o trabalho em equipe, a integração, da 

médica com odontólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ASB.  

Este trabalho integrado resultou em atendimentos de qualidade, 

monitoramento e avaliação das ações planejadas com a constante capacitação dos 

profissionais da equipe, trazendo a integração dos ACS, desenvolvendo habilidades 

para a manutenção dos registros, a realização das visitas domiciliares e busca ativa 

das faltosas.  

Antes da intervenção os atendimentos deste grupo eram centrados na médica 

e enfermeira do posto, não existia um trabalho sistematizado para o atendimento. A 

implementação da intervenção reviu as atribuições da equipe viabilizando a melhoria 

da atenção. Além disso, registro e o agendamento melhoraram o planejamento da 

agenda para a atenção à demanda espontânea e outras ações programáticas que 

precisavam de nosso serviço. 

A implementação da ação programática foi importante para os usuários 

porque melhorou a adesão das gestantes e família ao programa, assistindo com 

maior regularidade as consultas programadas, avaliando sua confiança na equipe de 

saúde. Conseguimos fazer o exame ginecológico que era motivo de muita rejeição 

entre as usuárias, promovendo, dessa forma, melhorias nos cuidados da saúde. 

Para a equipe, a intervenção promoveu a união de todos e fez com que 

aprendêssemos a trabalhar de uma forma integrada, com cada profissional tendo 

muito claro a sua importância dentro da ação programática. Assim sendo, o serviço 
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também foi beneficiado, pois a maior integração dos profissionais proporcionou uma 

maior organização do processo de trabalho, beneficiando o serviço como um todo. 

Com a conclusão da intervenção, a equipe está integrada, com o papel de 

cada um bem estabelecido. Ainda devemos superar algumas das dificuldades para 

que a intervenção realmente vire rotina dentro do serviço. Para isso vamos ampliar o 

trabalho de conscientização da comunidade sobre a importância dos atendimentos 

nestas duas etapas na vida. 

Levando em conta que os resultados finais da intervenção cumpriram com as 

expectativas, pretendemos manter a mesma rotina do trabalho, insistir no 

engajamento público e promover a compreensão e conscientização dos cuidados da 

saúde pessoal, familiar e da comunidade, os três andares para o cuidado integral da 

saúde. 
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5 Relatório da intervenção para gestores 

  

 Ao Secretário Municipal de Saúde: 

 

O presente relatório tem como finalidade descrever a intervenção que foi 

realizada na UBS Santa Fé Pedro II, PI, com o objetivo de melhorar a atenção ao 

pré-natal e puerpério da área de abrangência durante um período de 12 semanas. A 

escolha da ação programática pela equipe foi realizada a partir de uma análise da 

situação da saúde que detectou dificuldades nos atendimentos das gestantes e 

puérperas.  

Durante o período da intervenção foram planejadas e organizadas diversas 

ações pertencentes a aos 4 eixos estruturantes do curso de especialização em 

saúde da família da UFPel/ UNASUS. Assim sendo, foram desenvolvidas ações no 

eixo de monitoramento e avaliação; organização e gestão do serviço; engajamento 

público e qualificação da prática clínica. Todos os profissionais atuantes na UBS 

Santa Fé participaram da intervenção e contribuíram para o sucesso da mesma. 

Além disso, a população pode participar e conhecer as atividades e vocês, gestores, 

também contribuíram para com a intervenção. 

Todas as ações realizadas seguiram as recomendações e protocolos do 

Ministério da Saúde. O serviço se organizou para estabelecer como rotina uma 

atenção ao pré-natal e puerpério de melhor qualidade. Melhoramos a qualidade dos 

atendimentos realizados a essa linha de cuidado, tendo em conta que a proporção 

de gestantes com pelo menos um exame ginecológico e de mama por trimestre 

melhorou. As gestantes receberam prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico; a 

adesão ao pré-natal e puerpério foi mais eficaz; o registro do programa foi atualizado 

e otimizado; a equipe realizou a avaliação de risco nas gestantes e promovemos a 

saúde materna e a saúde bucal.  
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 Quanto a cobertura alcançada, no primeiro mês da intervenção foram 

cadastradas 20 gestantes (57,1%), no segundo mês foram 26 (74,3%) e no terceiro 

mês alcançamos as 35 gestantes, ou seja, 100% de cobertura dessas usuárias, 

ultrapassando a meta pactuada. Esses dados encontram-se ilustrados na figura 01. 

 

Figura 1 – Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal 

na UBS Santa Fé, Pedro II, PI, 2015. 

Fonte: Planilha de coleta de dados pré-natal da UNASUS/UFPel 

 

Durante a intervenção haviam 6 puérperas residentes na área no primeiro 

mês da intervenção, destas foram consultadas até os 42 dias após o parto 4 

puérperas, obtendo uma cobertura de 66.7%. No segundo mês, de 9 puérperas 

residentes na área, 9 foram consultadas, e no terceiro mês, de um total de 15 

puérperas da área, 15 receberam avaliação até os 42 dias após o parto, obtendo 

uma cobertura de 100% nos dois últimos meses. 

Como pode perceber, essa intervenção promoveu frutos muito produtivos, 

com o envolvimento do todos os profissionais de saúde e o apoio da gestão. 

Gostaríamos de continuar contando com o auxílio da secretaria de saúde para a 

incorporação de todas as ações na rotina do serviço e, além disso, poder 

desenvolver intervenções semelhantes em outras linhas de cuidado. 
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6 Relatório da Intervenção para a comunidade 

No período de 9 de abril a 29 de junho de 2015, a equipe de saúde do ESF 

Santa Fé, Pedro II, Piauí realizou uma intervenção direcionada às gestantes e 

puérperas da área de abrangência. Essa intervenção teve como objetivo principal 

melhorar a atenção à saúde das gestantes e puérperas. Muitos de vocês, membros 

da comunidade participaram ou tiveram conhecimento das ações que foram 

desenvolvidas nessa linha de cuidado e, nesse momento, queremos relatar a vocês 

os principais resultados alcançados e as atividades principais realizadas. 

Durante as 12 semanas de intervenção foram realizadas diversas ações em 

4 eixos determinados pelo curso de especialização em saúde da família da UFPel/ 

UNASUS. Os eixos foram o de monitoramento e avaliação, em que organizamos a 

coleta e sistematização dos dados para termos conhecimento dos indicadores e 

para planejarmos ações futuras; o de organização e gestão do serviço em que nós, 

membros da equipe, reorganizamos as funções de cada profissional, reorganizamos 

o acolhimento, as consultas, os agendamentos, as visitas domiciliares, as ações de 

educação em saúde e prevenção, dentre outras ações. No eixo de engajamento 

público tivemos grande colaboração de vocês membros da comunidade na 

divulgação da intervenção e também foi o eixo em que conversamos mais 

diretamente com as gestantes, puérperas e a comunidade em si sobre tudo que se 

referia a linha de cuidado. No eixo de qualificação da prática clínica todos os 

profissionais da UBS receberam treinamentos e capacitações a respeito do pré-natal 

e puerpério e, apesar de serem ações direcionadas aos membros da equipe, todos 

os usuários ganham, pois com maior conhecimento a respeito a atenção em saúde 

proporcionada por cada profissional ganha em qualidade e resolutividade. 

Esta intervenção teve grande importância porque melhorou os cuidados com 

a saúde das gestantes e puérperas, priorizando o atendimento com consultas mais 

completas por meio do exame físico integral, a realização de exames de sangue e 
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ginecológico e a vacinação preconizada. O serviço se organizou para garantir o 

atendimento de saúde bucal dessas mulheres, sem precisar fazer filas. A equipe fez 

vigilância constante de riscos na gravidez e puerpério e encaminhamento a centro 

especializado em caso de necessidade. Com todo isso buscamos melhores 

resultados para a saúde da mãe e da criança. 

Antes da intervenção, observamos que as gestantes e puérperas eram 

atendidas sem acompanhamento correto, inclusive sem ter em conta os riscos 

durante a gestação, como a pressão alta. As gestantes e puérperas é quem 

procuravam o atendimento no posto, geralmente faltavam a consultas, e o serviço 

não tinha como rotina a consulta para a mãe após o parto. As puérperas só eram 

atendidas se apresentassem algum problema, como rachadura dos mamilos ou dor 

nos seios. 

Hoje os trabalhadores da equipe de saúde estão capacitados, cada um sabe 

qual é a sua responsabilidade cumprindo com suas tarefas. A equipe está mais 

unida, sabendo exatamente o que cada um tem que fazer. Nesse momento a 

gestantes têm a oportunidade de conversar com vários profissionais sobre temas 

importantes e adquirir conhecimentos necessários para cuidar da sua saúde e do 

seu filho.  

Estamos caminhando para mudar a nossa atitude, com a aproximação entre 

trabalhadores e comunidade, aumentar o compromisso com a saúde da população 

em uma unidade organizada que planeja o seu trabalho. Hoje a equipe acompanha 

e cuida as gestantes e puérperas. Quando uma grávida falta à consulta marcada, a 

equipe se preocupa em verificar os motivos, marcando nova consulta, com a visita 

do ACS. Mulheres com atraso menstrual podem ser atendidas a qualquer dia, e 

qualquer hora, assim, buscamos iniciar o pré-natal logo no início da gravidez. Os 

ACS fazem um trabalho muito mais detalhado e cuidadoso, recebendo melhor as 

gestantes e puérperas, buscando as faltosas às consultas, identificando vacinação 

não realizada na caderneta de gestante, e lembrando as usuárias das consultas 

marcadas, evitando as faltas. 

Os bons resultados alcançados indicam que estamos no caminho correto, 

embora a gente tenha reparos a fazer para melhorar o serviço que ofertamos para a 

população. A equipe deseja seguir com uma rotina de trabalho organizada e que 

escute cada vez mais os usuários e a população local. Pretendemos continuar 

ganhando espaço dentro da comunidade com atividades que aproximem mais as 
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pessoas do serviço de saúde, para que cada dia compreendam a importância das 

consultas do pré-natal e puerpério, dando participação ativa nas tarefas da saúde, 

até conseguir total consciência da responsabilidade no cuidado da sua saúde.  
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7 Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 

Foi muito difícil enfrentar um curso rigoroso e em outro idioma, diante da 

condição singular de ser especialista em medicina da família há mais de 15 anos. 

Era contraditório investir num curso de especialização o qual já se tinha o título, 

poderia ter sido um curso sim, mas não de especialização, esse era meu 

pensamento. Mesmo com a experiência em outros cursos à distância- modalidade 

que tem vantagem de diminuir perdas em recursos com respeito aos presenciais, 

além da autonomia de cada aluno, capaz de programar seu próprio tempo e ritmo de 

estudo - sentia ansiedade, pensei que não me adaptaria as formas e aos diversos 

exercícios do curso, tinha muitas expectativas referentes a eles, pensando que 

poderia aprender.  

A cada passo que dava dentro do curso ia aprendendo ou aprofundando 

elementos de conhecimento médico e geral do Brasil, aos poucos minhas 

expectativas iam se realizando e até mesmo sendo superadas. Muitas dificuldades 

foram encontradas e enfrentadas durante este longo caminho, principalmente as 

situações de acesso à internet em cidades de interior que muitas vezes são críticas; 

só que a vontade de seguir foi mais forte que todas as barreiras e dificuldades que 

encontramos, e que não foram poucas.  

Com os preparativos para a intervenção, a equipe foi se integrando no 

trabalho, contava com eles em cada dúvida ou dados para o curso. Depois de 

iniciada a intervenção houve maior organização da equipe de saúde, o engajamento 

público ia melhorando aos poucos, assim como houve uma melhoria na qualidade 

dos atendimentos oferecidos a nossos usuários, entre os membros da equipe cada 

um conhecia seu papel, com integração com o restante dos profissionais. Penso que 

toda a equipe de certa forma participava do curso, o desenvolvimento das atividades 

era sempre dependente deles e me perguntavam como estava a satisfação do 
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professor com as tarefas. Foi bom ver como se interessaram pelos resultados, 

durante a intervenção existia um clima de união que ajudou muito. Com o curso e a 

necessidade de conhecer dados, mudar estratégias de trabalho para atingir às 

metas a equipe conheceu outros métodos de trabalho, juntos exploramos quantas 

coisas poderíamos fazer no mesmo espaço, no mesmo horário. 

Gostei dos casos clínicos interativos, eram sempre reflexões sobre as 

doenças muito frequentes nas áreas de abrangência, ajudando a aperfeiçoar os 

conhecimentos. 

Como especialista em Medicina da família conhecia como agir na 

comunidade para atingir a diferentes metas propostas, mas o curso deu a 

possibilidade de conhecer a situação de saúde no Brasil, as morbidades mais 

frequentes, seus protocolos de atendimento, aperfeiçoar meus conhecimentos 

científicos e investigativos, interagir com outros colegas, professores e equipe ao 

mesmo tempo, aproveitar cada um da equipe e fazer um conjunto de esforços numa 

mesma direção. 
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Anexo A - Documento do comitê de ética 
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Anexo B - Planilha de coleta de dados 
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Anexo C - Ficha espelho 
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Anexo D - Termo de responsabilidade livre e esclarecida para uso de 

fotografias 

Eu, (Escreva seu nome aqui), (coloque sua profissão e número do conselho função aqui) e/ou 

membros da Equipe sob minha responsabilidade, vamos fotografar e/ou filmar você individualmente 

ou em atividades coletivas de responsabilidade da equipe de saúde. As fotos e/ou vídeos são para 

registar nosso trabalho e poderão ser usadas agora ou no futuro em estudos, exposição de trabalhos, 

atividades educativas e divulgação em internet, jornais, revistas, rádio e outros. As fotos e vídeo 

ficarão a disposição dos usuários.  

Assumo os seguintes compromissos com a pessoa que autorizar a utilização de sua imagem: 

1. Não obter vantagem financeira com as fotos e vídeo; 

2. Não divulgar imagem em que apareça em situação constrangedora;  

3. Não prejudicar e/ou perseguir nenhuma das pessoas que não autorizar o uso das fotos; 

4. Destruir as fotos e/ou vídeo no momento que a pessoa desejar não fazer mais parte do 

banco de dados; 

5. Em caso de fotos e/ou vídeo constrangedor, mas fundamental em estudos, preservar a 

identidade das pessoas envolvidas; 

6. Esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada ao arquivo de fotos e/ou opiniões. 

 

 

__________________________________________________ 

Nome 

 

Contato: 

Telefone: (  ) 

Endereço Eletrônico: 

Endereço físico da UBS: 

Endereço de e-mail do orientador:  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________________________________, 

Documento_________________________ declaro que fui devidamente esclarecido sobre o banco 

de dados (arquivo de fotos e/ou declarações) e autorizo o uso de imagem e/ou declarações 

minhas e/ou de pessoa sob minha responsabilidade, para fim de pesquisa e/ou divulgação que 

vise melhorar a qualidade de assistência de saúde à comunidade. 

__________________________________ 

Assinatura do declarante 

 


