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Resumo 
  
RODRIGUEZ, Aliuska Herrera. Melhoria da atenção ao Pré-natal e Puerpério na 
UBS Adauto Basílio do Município de Mazagão/AP. Ano. 2016.81f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Curso de Especialização em Saúde da Família) - 
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2016. 
 
A atenção de qualidade ao pré-natal e puerpério é fundamental para a redução das 
taxas de mortalidade materna e neonatal, por isso, os profissionais de saúde devem 
organizar ações que possam diminuir as ocorrências de problemas de saúde que 
possam afetar tanto as mães com seus bebês. Sendo assim, foi realizada uma 
intervenção no programa de pré-natal e puerpério da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Adauto Basílio com objetivo geral melhorar a atenção ao Pré-natal e 
Puerpério. A área de abrangência da UBS possui zonas ribeirinhas, onde o 
deslocamento é feito por barco o que dificulta o aceso da comunidade. A intervenção 
teve uma duração de 12 semanas, iniciando em outubro de 2015 e finalizando em 
janeiro de 2016. Durante a intervenção foram realizadas ações programáticas com a 
intenção de ampliar a cobertura, melhorar a adesão, o seguimento e o atendimento 
das gestantes e puérperas pertencentes a área da UBS. Baseados no protocolo de 
atendimento para essa demanda populacional, novas metas foram determinadas, e 
ações nos eixos de organização e gestão do serviço, qualificação da prática clínica, 
engajamento público e monitoramento e avaliação foram realizadas. Ao final das 12 
semanas foi atingida uma cobertura de 51.9% da população alvo (27 gestantes das 
52 estimas na UBS), sendo que atingimos a meta de 100% em todos os indicadores 
de qualidade. Com relação às consultas de puerpério, captamos 100% das 
puérperas e realizamos consulta antes dos 42 dias após parto. Todas as mulheres 
tiveram exame clínico completo, realizaram exames complementares, receberam 
imunização adequada e prescrição de acido fólico e sulfato ferroso, além disso, 
tiveram seus registros completos e receberam orientações de promoção da saúde. 
Esta intervenção teve um impacto muito grande na comunidade, pois permitiu 
ampliar a cobertura e melhorar a qualidade da atenção as gestantes e puérperas da 
área de abrangência. Também foi de grande valia para o serviço, pois movimentou 
os profissionais, que se capacitaram e reorganizaram suas práticas, incorporando 
todas as ações a rotina do UBS.  
 
 
Palavras-chave: atenção primária à saúde; saúde da família; Pré-natal, Puerpério, 
Saúde bucal. 
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Apresentação 

 

O presente trabalho foi realizado no Curso de Especialização em Saúde da 

Família, modalidade a distância (EaD) da Universidade Aberta do SUS (UNASUS) 

em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Além de outras 

atividades, no curso foi realizada uma intervenção na Unidade Básica de Saúde 

Adauto Basílio, no Município de Mazagão, estado do Amapá no período de 12 

semanas. O objetivo foi melhorar a atenção ao pré-natal e puerpério das mulheres 

pertencentes à área de abrangência da UBS. O volume contempla a análise 

situacional com a descrição da situação das ações programáticas na UBS Adauto 

Basílio. A análise estratégica apresenta o projeto de intervenção com as ações 

detalhadas. Contempla também o relatório da intervenção, os resultados, os 

relatórios para a gestão e comunidade. Por fim apresenta a reflexão crítica sobre o 

processo pessoal de aprendizagem da especializanda. 



10 

 

1. Análise Situacional 
 

1.1 Situação da ESF/APS em meu serviço 
 

Na minha UBS fica situada em um município de Mazagâo, que fica a 

margem direita do rio Vila Nova, ao sul do estado do Amapá, tem como limites o 

município de Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari e 

Victoria do Jari. Apresenta uma população de 17.030 habitantes, com uma 

população atendida pela UBS de 994 famílias totalizando 5200 pessoas. A divisão 

politica obedece a seguinte direção: Mazagão Velho e Carvão, com respeito ao 

saneamento a maioria dos habitantes não é beneficiado pelo sistema de 

abastecimento de agua tratada. A coleta de lixo domiciliar é bastante precária, o que 

tem contribuído para disseminação de doenças no local tales como Dengue, Malária 

entre outras. A população dispõe, contudo de serviços de energia elétrica durante 24 

horas, em quanto a saúde a comunidade conta com atendimento de serviço publico 

do estado e com apoio da prefeitura municipal, embora os postos funcionam em 

precárias condições. O período chuvoso vai de janeiro a julho traindo consigo o alça 

de determinada doenças como malária, dengue, enfermidades diarreicas agudas e 

outras. As temperaturas máximas que predominam são de 38 graus centigrados e 

as mínimas de 22.  Nossa UBS conta com a presença de 10 salas, curativos, 

farmácia, vacinas, cozinha, banheiro para os pacientes, sala do medico com 

banheiro dentro, sala dos prontuários, enfermeira, odontologia, sala de espera. 

Todas as salas anteriormente mencionadas contam com a mínima estrutura para 

realizar o atendimento dos pacientes, devo citar que na sala dos curativos trabalha 

um medico fazendo consulta. A pesar de ter 2 médicos trabalhando na UBS só 

existe a presença de uma só equipe de saúde, que tem muito boas relações com a 

comunidade, pois fazemos visitas domiciliares aos pacientes que são 

impossibilitados para acudir  a nossas consultas na UBS, por determinada doença 

que impede a locomoção.  Não só fazemos visitas domiciliares como também 

desenvolvemos outras atividades, como palestras sobre determinadas doenças que 

são características na região e que a maioria da população desconhece os principais 

sintomas e sobretudo complicações. Além de incentivar a população para limpeza 

do quintal onde moram, para assim diminuir o risco dessas doenças, também temos 

criado grupos de Diabéticos e Hipertensos para a realização de caminhadas e 
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atividades físicas, damos palestras as gestantes sobre o riscos para mãe e o bebe 

de dar a luz na residência onde moram, sobre a importância da realização dos 

exames laboratoriais, de doenças apresentadas durante a gravidez. Realizamos 

palestras educativas com os adolescentes sobre doenças de transmissão sexual e o 

uso adequado da camisinha, já que é uma população onde as adolescentes iniciam 

sua atividade sexual de forma precoce. Também são realizadas atividades para um 

melhor cuidado de nossa saúde bucal. Todas as ações descritas anteriormente são 

realizadas por um equipe de saúde que fica integrado por, 1 medico, 1 enfermeira, 1 

técnica de enfermagem, 2 ACS, 1 odontologa,1 assistente dental. Nosso processo 

de trabalho esta determinado de segunda a quinta-feira, pois na sexta-feira 

ocupamos todo o dia para o curso. Trabalhamos no turno da manhã e tarde, tanto na 

UBS como na comunidade com a realização das visitas domiciliares. Todo este 

trabalho antes mencionado é realizado em equipe, para assim melhorar e elevar a 

qualidade de vida da população onde trabalhamos. A comunidade está bem inter-

relacionada com as atividades oferecidas na nossa unidade de saúde.   

 

 

1.2 Relatório da Análise Situacional 
 

Na minha UBS fica situada em um município de Mazagão, que fica a 

margem direita do rio Vila Nova, ao sul do estado do Amapá, tem como limites o 

município de Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari e 

Victoria do Jari. O município possui aproximadamente 17.030 habitantes, e 

população atendida pela UBS é de aproximadamente 5200 pessoas e 994 famílias. 

A divisão política obedece a seguinte direção: Mazagão Velho e Carvão. Com 

respeito ao saneamento a maioria dos habitantes não é beneficiada pelo sistema de 

abastecimento de água tratada. A coleta de lixo domiciliar é bastante precária, o que 

tem contribuído para disseminação de doenças no local, tais como Dengue, 

Malária,entre outras. A população dispõe de serviços de energia elétrica durante 24 

horas. A comunidade conta com atendimento de serviço de saúde público do estado 

e com apoio da prefeitura municipal, embora as UBS funcionem em condições 

precárias. O período chuvoso vai de janeiro a julho trazendo consigo o alça de 

determinadasdoenças como malária, dengue, enfermidades diarreicas agudas e 



12 

 

outras. As temperaturas máximas que predominam são de 38 graus e as mínimas 

de 22 graus. 

Em nosso município contamos com a presença de quatro Unidades Básicas 

de Saúde (UBS)com equipe completa, incluindo laboratório, coleta de malária e etc, 

e outras três sem equipes completas e laboratório. Não tem disponibilidade de 

serviço hospitalar, pois não tem a presença de médico em um hospital presente no 

município, só tem a presença de enfermeiros. Em nosso município não temos a 

disponibilidade da realização de exames complementares, já que existe um só 

laboratório e a população tem que pagar para poder realizá-los. Minha unidade de 

saúde é urbana têm vinculo com instituições de ensino, além de predominar o 

modelo de atenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) com a parecença de só 

uma equipe de saúde, integrada por um medico uma enfermeira, dois técnicos de 

enfermeira, uma equipe de odontologia e quatro Agentes Comunitários de Saúde.  

Tendo em conta a estrutura física da minha UBS não ficou adequadamente 

construída estruturalmente, para a satisfação integral das necessidades dos 

usuários, existe apenas uma sala de atendimento médico com as mínimas 

condições para prestar atendimento á população, o outro medico presta serviço na 

sala do curativo, que também é utilizada como a sala de nebulização com as 

menores condições para prestar atendimento. Na área de enfermagem não existe a 

presença de todos os materiais precisos e necessários para o melhor atendimento 

da população, há falta luvas descartáveis, autoclave e estufa para esterilização, a 

enfermagem tem que levar esses materiais para esterilizar em outras UBS. A 

inexistência de muitos de insumos prejudica também o atendimento as nossas 

gestantes já que não podemos prestar serviços como a realização de exames 

laboratoriais, pois são pagos e em muitas ocasiões, elas não tem condições de 

paga-los. Temos a presença de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, e 

além de nossas gestantes existem pessoas com diabetes, hipertensão, cardiopatias, 

entre outros que tem dificuldades com a realização dos exames laboratoriais, já que 

toda a população do município não tem as mesmas condições econômicas. 

Nenhuns desses problemas estão dentro da governabilidade de nossa equipe para 

ser resolvidos.  

Com relação às atribuições dos profissionais, tem algumas atribuições que 

nossa equipe não realiza como reuniões para avaliar e discutir ações e resultados 

de nosso trabalho. Isto nos dificulta, porque não sabemos como estamos 
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trabalhando e o que podemos modificar para melhorar. Não participamos do 

gerenciamento dos insumos que chegam a nossa unidade para o desenvolvimento 

de nosso trabalho. Não realizamos em nossa unidade procedimentos cirúrgicos, já 

que não é uma unidade de pronto socorro. Cada profissional realiza as suas 

atribuições, o médico e o enfermeiro são responsáveis pela saúde dos indivíduos, 

por atividades programadas e dar atenção a demanda espontânea, como também 

encaminhar os usuários para outros pontos de atendimento quando for preciso, 

sempre mantendo suas responsabilidades pelo acompanhamento do plano 

terapêutico dos usuários, contribuindo, realizando e participando das atividades de 

educação permanente de todos os membros da equipe. Os ACS são responsáveis 

pelo cadastro atualizado de todas as pessoas de suas micro áreas, como também 

por orientar a todas as famílias sobre os serviços de saúde disponíveis, acompanhar 

por meio de visitas domiciliares todas as famílias e indivíduos sobre sua 

responsabilidade, desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção das 

doenças por meio de visitas domiciliares. 

Nossa equipe de saúde atende uma população de 5200 habitantes, com 

uma relação adequada entre a idade e sexo, nossa equipe completa dá conta da 

população adstrita, embora esse número de pessoas seja maior do que o 

recomendado pelo Ministério da Saúde, pois contamos com uma médica de apoio. A 

equipe lida de forma organizada com a demanda espontânea e para viabilizar o 

serviço utilizamos o agendamento dos usuários tanto pela manhã como pela tarde, 

tendo preferência o pessoal do interior que chegam em busca de nosso 

atendimento, realizamos visitas domiciliarias contínuas com nossos ACS, dando 

prioridade aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, oucom dificuldade de 

chegar ao serviço.  

Recentemente a equipe realizou a leitura dos protocolos do Ministério da 

Saúde, preencheu questionários e também o Caderno de Ações Programáticas 

(CAP), ambos elaborados pelo curso de Especialização em Saúde da Família, que 

permitiram avaliações e reflexões da real situação da UBS.  

Em relaçãoà saúde da criançatemos cadastradas em nosso serviço 23 

crianças menores de 1 ano, o que corresponde a 21% de cobertura do programa, 

baseado na estimativa de 110 crianças (nesta faixa etária)do Caderno de Ações 

Programáticas (CAP). Das 23 crianças, 19 (83%) criançasrealizaram primeira 

consulta de puericultura nos primeiros sete dias de vida, estão com consultas em dia 
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de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, foram monitoradas quanto ao 

crescimento e desenvolvimento na última consulta, estão com vacinas em dia, 

receberam orientação para aleitamento materno exclusivo e prevenção de 

acidentes; 10 (43%) estão em atraso da consulta agendada em mais de sete dias; 5 

(22%) realizaram o teste do pezinho; 2 (9%)realizaram a triagem auditiva e nenhuma 

criança recebeu avaliação de saúde bucal.  As consultas são realizadas de forma 

espontânea e também através dos agendamentos, onde procuramos acompanhar 

mensalmente as crianças. Um dos motivos que dificultamnosso trabalho é que as 

crianças que moram no interior procuram o serviço apenas quando estão doentes, e 

quando chegam, muitas vezes,já está com alto nível de desnutrição, anemia, 

doenças parasitárias entre outras.  

Com relação ao pré-natal, segundo o CAP, estima-se que em nossa área 

tenha 52 gestantes, porém possuímos 15 gestantes representando uma cobertura 

de 29%. Das 15 gestantes, todas receberam solicitação de exames laboratoriais na 

primeira consulta, possuem prescrição de sulfato ferroso conforme protocolo, e 

receberam orientação para aleitamento materno exclusivo; 12 gestantes (80%) estão 

com as vacinas em dia e consultas em dia de acordo com o calendário do Ministério 

da Saúde; 10 gestantes (67%) foram avaliadas quanto a saúde bucal; 5 gestantes 

(33%) iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e nenhuma tinha exame 

ginecológico por trimestre.   

A pós a primeira consulta realizamos o agendamento das consultas durante 

toda a gravidez, além da indicação de todos os exames que a mulher precisa 

durante toda a gravidez. Umas das coisas que dificulta o atendimento adequado das 

gestantes é que muitas delas moram no interior, geralmente realizamos a captação 

e voltamos a olhar a mulher quando ela já tem o bebê nos braços, pois asparteiras 

realizam o parto nodomicilio. Esta população é de baixa renda e muitas destas 

famílias não têm condições de pagar os exames que são indicados durante a 

gravidez, muitas mulheres não realizam um ultrassom obstétrico. Além disso, esta 

população tem um nível educacional muito baixo e temos muitas adolescentes que 

ficam grávidas com 12 anos de idade, adolescentes que não tem o desenvolvimento 

biológico adequado de seu organismo, para gerar uma criança dentro dela de forma 

adequada.  

Com relação ao puerpério, estima-se 110 puérperas, sendo que temos 

cadastradas na UBS12 puérperas,representando 11% de cobertura.  Algumas são 



15 

 

conscientes quanto a importância do acompanhamento e outras não, as que 

realizam a consultarecebem o exame clínico e recebem orientações. Realizamos 

palestras nas comunidades com relação à gravidez durante adolescência e quando 

ficam grávidas fazemos tudo o que esta ao nosso alcance para ter como resultado 

uma criança sem nenhum tipo de doença e com bom peso.  

Se tratando do controle do câncer de colo de útero, estima-se que existam 

em nossa área de abrangência 1100 mulheres entre 25 e 64 anos. Em 

acompanhamento na UBS temos 753 mulheres, o que representa uma cobertura de 

68%. Das 753 mulheres todas receberam avaliação de risco para câncer de colo de 

útero, orientação sobre prevenção de CA de colo de útero e DST e tiveram seus 

exames coletados com amostras satisfatórias; 250 mulheres (33%) estavam com 

exame citopatológico para câncer de colo de útero em dia; 150 mulheres (20%) 

estavam exame citopatológico para câncer de colo de útero com mais de 6 meses 

de atraso e nenhuma mulher apresentava exame alterado. .  

Podemos dizer que muitas mulheres da área de abrangência da UBS, que 

tem melhor condição financeira vão à busca do encaminhamento para a realização 

do exame (PCCU) em serviço particular, pois em nossa UBS, o resultado do exame 

demora muito a chegar e tem vezes que o resultadonão chega, além disso, nem 

sempre temos o material disponível para a coleta do exame. Esses entraves 

contribuem para a baixa adesão das mulheres ao programa da UBS. Para os 

resultados de exames alterados coletados em nossa UBS, realizamos a busca 

dessas mulheres, eencaminhamos para o atendimentoespecializado.  Em nossa 

unidade realizamos palestras sobre a importância da realização do PCCU, além das 

consequências que pode trazer a saúde da mulher a não realização do exame.  

Quanto a prevenção do câncer de mama, das 227 mulheres estimadas nesta 

faixa etária, temos cadastradas 150 mulheres, que corresponde a uma cobertura de 

66%. Das 150 mulheres, todas receberam orientações sobre a prevenção do câncer 

de mama e avaliação de risco; 50 mulheres (33%) estavam com mamografia em dia 

e 75 mulheres (50%) estavam com a mamografia em atraso (mais de 3 meses). 

Normalmente, para as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, aproveitamos o 

momento que elas vêm ao serviço para coletar o citopatológico e solicitamos 

também a mamografia e realizamos as orientações de promoção da saúde. 

Com relação à Hipertensão e Diabetes, segundo o CAP estima-se 916 

pessoas com hipertensão e262 pessoas com diabetes e em nossa UBS temos 
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cadastradas 864 pessoas (94%) com hipertensão e 520 pessoas com diabetes, o 

que supera a estimativa. Com relaçãoà hipertensão, todas as pessoas estavam com 

os exames complementares periódicos em dia, receberam orientação sobre prática 

de atividade física regular e alimentação saudável; 500 pessoas (58%) realizaram 

estratificação de risco cardiovascular por critério clínico; 400 pessoas (46%) estavam 

com atraso da consulta agendada em mais de 7 dias e apenas 200 (23%) estavam 

com avaliação da saúde bucal em dia.  Já as pessoas cadastradascom diabetes, 

todas estavam com realização de estratificação de risco cardiovascular por critério 

clínico, com orientação sobre prática de atividade física regular e alimentação 

saudável; 400 pessoas (77%) estavam com exames complementares periódicos em 

dia; 150 pessoas (29%) estavam com atraso da consulta agendada em mais de 7 

dias; 100 pessoas (19% ) estavam com exame físico dos pés nos últimos 3 meses. 

com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso nos últimos 3 meses e com 

medida da sensibilidade dos pés nos últimos 3 meses.  

Nossa UBS realiza um atendimento organizado a este grupo,já que fazemos 

as consultas conforme o protocolo, visitas domiciliares, indicamos exames 

correspondentes, mas não temos a disponibilidade de equipamento para realizar 

exame de glicemia em nossa UBS, isso nos afeta de forma negativa, já que muitas 

destas pessoas não têm condições de pagar os exames de rotina.  

 Quanto à atenção a saúde da pessoa idosa, a PCD estima 267 idosos em 

nossa área de abrangência, porém, temos cadastrados em nossa UBS 395 idosos, 

superando essa estimativa. Todos os idosos cadastrados receberam orientação 

nutricional para hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular; 356 (90%) 

possuem caderneta da pessoa idosa; 295 (75%) têm o acompanhamento em dia e 

apresentam hipertensão; 245 (62%) apresentam diabetes; 225 (57%) estão com a 

avaliação de saúde bucal em dia150 (38%) receberam Avaliação Multidimensional 

Rápida e avaliação de risco para morbimortalidade e 100(25%) foram Investigados 

quanto a fragilização na velhice. Essa população recebe acompanhamento na UBS 

e aqueles com dificuldade de locomoção recebem acompanhamento no domicilio. 

Além disso, realizamos palestras na comunidade, com orientações importantes para 

que a família possa prestar cuidados adequados ao idoso.  

Quanto à saúde bucal, é realizado atendimento por duas equipes de 

odontologia, as mesmas possuem um cronograma de trabalho para dar atendimento 

a toda a população incluindo alguns grupos prioritários como gestantes,  além de 
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lidar muito bem com a demanda espontânea, já que na maioria das vezes contamos 

com muito poucos, ou nenhum insumo para cobrir as necessidades odontológicas 

da maioria da população. 

 Enfim, podemos falar que ainda temos um grande desafio, frente 

anecessidade de mudanças em diversas ações programáticas desenvolvidas em 

nossa UBS, sobre tudo na realização de ações de promoção da saúde  

conscientizando a comunidade, melhorando cada vez mais a saúde da população. 

 

1.3Comentáriocomparativo entre o texto inicial e o Relatório da Análise 
Situacional 

 

Fazendo uma comparação entre os textos, podemos perceber que antes de 

iniciar o curso tínhamos não tínhamos uma visão da realidade da UBS, pensávamos 

que tudo estava sendo realizado da melhor forma.Às vezes, quando chegamos em 

um lugar para trabalhar temos uma primeira impressão, que nem sempre é a 

verdadeira, e quando aprofundamos a analise da situação, verificamos que tem 

muitos problemas e fragilidades, e que a realidade não era aquilo que a gente 

pensava, e isso foi constatado, após o preenchimento do Caderno de Ações 

Programáticas (CAP), dos questionários, e das reflexões realizadas.  

Com a realização daanálise situacional da UBS, conseguimos fazer uma 

melhor avaliação das dificuldades apresentadas e começar nosso trabalho bem 

direcionado. Avançamos em alguns pontos, já temos um controle mais adequado da 

quantidade de idosos, hipertensos, diabéticos.  
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2Análise Estratégica 

2.1 Justificativa 

A atenção ao Pré-Natal e Puerpério é parte fundamental nas ações 

realizadas na Atenção Básica. Nos últimos anos, os índices de mortalidade materna 

e mortalidade infantil no Brasil apresentaram queda significativa, mas ainda 

persistem abaixo do adequado. Os grandes motivosdas mortes relacionam-se 

diretamente à atenção pré-natal, assistência ao parto e puerpério, o que poderia ser 

evitado.  Para modificar esse cenário e melhorar a atenção prestada às gestantes e 

puérperas, faz-se necessária a reorganização do processo de trabalho das equipes 

a fim de garantir uma boa condição de saúde tanto para a mulher quanto para o 

recém-nascido, elevando a cobertura do acompanhamento do pré-natal e a 

qualidade da assistência prestada (BRASIL, 2012).  

Minha UBS esta constituída por nove departamentos, encontrando-se, a sala 

de vacinas, consultório medico, banheiros, farmácia, sala de curativos, sala de 

odontologia, cozinha, sala da enfermeira, recepção, com as condições mínimas para 

a realização de atendimentos médicos e de qualquer profissional. A equipe esta 

constituída por umamédica, uma enfermeira, quatro agentes comunitários de saúde 

(ACS), uma dentista, atendendo um total de 5200 pacientes que constitui a 

população adstrita, com uma quantidade de 26 grávidas e 5puerperas em toda 

nossa área. 

Na minha unidade de saúde de oferecemos atendimento aos diversos 

grupos populacionais, e damos prioridade às doenças crônicas não transmissíveis, 

idosos, crianças, pessoas com deficiências, acamados, e sobre tudo as grávidas e 

puérperas.  A melhoriada qualidade de vida de toda população depende diretamente 

da nossa equipe, para isso, desenvolvemos ações de promoção à saúde como 

palestras, conversas, pôster, sobre tudo informamos nossas grávidas sobre a 
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importância de um adequado acompanhamento da gravidez e da realização do 

acompanhamento do puerpério e do seu bebe. Atendemos poucas grávidas, pois 

muitas moram no interior, o que dificulta o acesso a UBS, muitas vezes iniciamos o 

pré-natal e quando elas retornam, já chegam com o recém-nascido nos braços, pois 

procuram atendimento em uma UBS de outra área, localizada na cabeceira do 

município (que fica mais próxima de suas casas), e outras procuram parteiras. 

Pensamos que a intervenção é importante para a UBS, pois com ela 

podemos movimentar a equipe e comunidade,aumentar o número de mulheres 

acompanhadas, elevar o nível de orientação sobre a importância do 

acompanhamento durante a gravidez e depois do parto, e também orientar as 

adolescentes sobre riscos de uma gravidez durante a adolescência, já que a 

maiorias das grávidas atendidas na UBS são adolescentes. Uma das dificuldades a 

ser enfrentada durante o desenvolvimento da intervenção será a falta de um 

laboratório na unidade ou na rede pública, onde as mulheres não tenham que pagar 

pelos exames trimestrais, pois a maioria das grávidas da área de abrangência da 

UBS possuiu nível econômico baixo e não têm como pagar exames em laboratórios 

privados. Com uma adequada implementação do caderno de ações programáticas 

poderemos dar um atendimento de qualidade, resultando no nascimento de um bebe 

saudável e na promoção da saúde da mãe. Não podemos deixar de comentar aqui a 

importância do papel de toda a equipe na intervenção, pois as ações realizadas por 

todos, será fundamental para que possamos atingir os objetivos e metas propostas.  

 

2.2Objetivos e metas 

2.2.1 Objetivo geral 

Melhorar a atenção ao Pré-natal e Puerpério na UBS Adauto Basílio do 

Município de Mazagão/ AP. 

2.2.2 Objetivos específicos e metas 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 1.1. Alcançar 100% de cobertura das gestantes cadastradas no 

Programa de Pré-natal e Puerpério da UBS. 
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Meta 1.2. Garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da UBS consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.1: Garantir a 100 % das gestantes o ingresso no Programa de Pré-

Natal e Puerpério 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 de mamas em 100% das 

gestantes. 

Meta 2.4.Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames 

laboratoriais de acordo com protocolo. 

Meta 2.5. Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 

Meta 2.6. Garantir a 100% das gestantes a atualização davacina contra o 

tétano e difteria, incluindo a recomendação para a coqueluche. 

Meta 2.7. Garantir que 100% das gestantes estejam com o esquema de 

vacina contra hepatite B completo. 

Meta 2.8. Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes cadastradas. 

Meta 2.9. Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.10. Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.11. Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas 

cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.12. Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas 

no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.13. Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.14. Prescrevera 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção. 

 

Objetivo 3: Melhorar a adesão ao Programa de Pré-Natal e Puerpério. 
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Meta 3.1.Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 

Meta 3.2. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não fizeram a 

consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho de pré-natal 

em 100% das gestantes. 

Meta 4.2. Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa de 

Pré-Natal e Puerpério 100% das puérperas. 

 

Objetivo 5. Realizar avaliação de risco. 

Meta 5.1. Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes. 

 
Objetivo 6. Promover a saúde no pré-natal. 

Meta 6.1. Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a 

gestação. 

Meta 6.2. Orientar o aleitamento materno a 100% das gestantes. 

Meta 6.3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Meta 6.4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o 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. 

Meta 6.7. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre os cuidados do recém-nascido. 

Meta 6.8. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre aleitamento materno exclusivo. 

Meta 6.9. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre planejamento familiar. 
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2.3 Metodologia 

Este é um trabalho que visa aprimorar e organizar as ações de pré-natal e 

puerpério na UBS Adauto Basílio do Município de Mazagão/ AP. Para a realização 

dessa intervenção, foram planejadas ações nos eixos de Monitoramento e 

Avaliação, Organização e Gestão do Serviço, Engajamento Público e Qualificação 

da Prática Clínica,levando-se em consideração as necessidades da população do 

território de abrangência, a viabilidade de aplicação das ações e a expectativa de 

obtenção de resultados. 

  

2.3.1 Detalhamento das ações 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Pré-natal e Puerpério 
Meta 1.1- Alcançar 100% de cobertura das gestantes cadastradas no 

Programa de Pré-natal e puerpério da equipe. 

Monitoramento e avaliação  

• Monitorar a cobertura do pré-natal mensalmente. 

O monitoramento da cobertura do pré-natal será realizado através da revisão 

semanal da ficha espelho. A avaliação da Planilha de Coleta de Dados (PCD) será 

realizada ao final de cada mês da intervenção. A médica ficará responsável por 

monitorar o número de gestantes que ingressa no programa.  

Organização e gestão do serviço 

• Acolher as gestantes no primeiro contato com a equipe.  

• Cadastrar todas as gestantes residentes na área de abrangência da 

equipe. 

• Priorizar o atendimento às gestantes ou mulheres com atraso 

menstrual detectadas na triagem diária e no agendamento das consultas. 

Todas as mulheres que chegarem ao serviço com queixa de atraso 

menstrual, serão acolhidas, cadastradas e terão sua consulta agendada. Como 

instrumento para o cadastramento, utilizaremos a ficha a espelho. As gestantes 

terão prioridade no atendimento e agendamento.   

Engajamento público 

• Esclarecer e orientar á comunidade sobre a importância da realização 

do pré-natal e sobre as facilidades de realizá-lo na UBS. 
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• Esclarecer a comunidade sobre a prioridade de atendimento às 

gestantes ou mulheres com atraso menstrual na triagem e no agendamento de 

consultas. 

Para esclarecer a comunidade realizaremos atividades individuais e 

coletivas de promoção à saúde direcionada a nossa comunidade. Realizaremos 

palestraseorientações durante as consultas e visitas domiciliares. Solicitaremos 

também o apoio dos lideres da comunidade para difusão das informações.  

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar a equipe no acolhimento às gestantes, puérperas e mulheres 

com atraso menstrual.  

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

natal em nenhum serviço.  

• Ampliar o conhecimento da equipe sobre a necessidade de captação 

precoce das gestantes. 

As capacitações serãorealizadas na UBS, nas segundas-feiras,após o 

termino das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Pré-natal e Puerpério 
Meta 1.2 - Garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da UBS consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto. 

Monitoramento e avaliação 

• Avaliar a cobertura do puerpério.  

O monitoramento da cobertura do puerpério será realizado através da 

revisão semanal da ficha espelho. A avaliação desse indicador que consta na 

Planilha de Coleta de Dados (PCD) será realizada ao final de cada mês da 

intervenção.  A médica ficará responsável por monitorar o número de puérperas que 

ingressa no programa. 

Organização e gestão do serviço 

• Acolher e cadastrar todas as puérperas da área de abrangência no 

primeiro contato com a equipe. 

• Cadastrar todas as mulheres que tiveram partos no último mês e 

verificar todos os recém-nascidos da área de abrangência. 
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Com a ajuda dos ACSdurante as visitas domiciliares identificaremos as 

puérperas que ainda não retornaram a UBS após o parto. Na UBS técnicos de 

enfermagem, enfermeira e médico vão acolher e cadastrar todas as 

puérperas.Essas ações deverão fazer parte da rotina da UBS.  

Engajamento público 

• Explicar para a comunidade o significado de puerpério e a importância 

da sua realização do atendimento medico preferencialmente nos primeiros 30 dias 

de pós-parto. 

Para essa ação, realizaremos palestras com apoio dos lideres da 

comunidade. Ofereceremos essa informação também na UBS durante as consultas 

de pré-natal. 

Qualificação da prática clínica 

• 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 ACS no cadastramento das mulheres que tiveram partos no 

último mês. 

As capacitações serão realizadas na UBS, nas segundas-feiras, após o 

termino das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e puerpério 
realizado na Unidade. 

Meta 2.1- Garantir a 100% das gestantes o ingresso no Programa de Pré-

Natal no primeiro trimestre de gestação.  

Monitoramento e avaliação 

• Monitorar periodicamente o ingresso das gestantes no pré-natal ainda 

no primeiro trimestre de gestação. 

O monitoramento será realizado através da revisão semanal da ficha 

espelho. A avaliação desse indicador que consta na Planilha de Coleta de Dados 

(PCD) será realizada ao final de cada mês da intervenção.  A médica ficará 

responsável pelo monitoramento.  

Organização e gestão do serviço 
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• Acolher as mulheres com atraso menstrual e as gestantes.  

• Cadastrar todas as gestantes da área de cobertura da UBS. 

•  Garantir com o gestor a disponibilização do teste rápido de gravidez na 

UBS. 

A equipe vai acolher e cadastrar as mulheres com atraso menstrual e as 

gestantes da área de cobertura da UBS no primeiro contato, dando à mulher a 

prioridadeno agendamento da consulta. Esta ação será executada de maneira 

continua durante toda a intervenção por todos os integrantes da equipe. Vamos 

também solicitar ao gestor a disponibilidade e manutenção do fornecimento de 

testes rápidos de gravidez na UBS.   

Engajamento público 

• Esclarecer a comunidade sobre a importância de iniciar as consultas de 

pré-natal imediatamente após o diagnóstico de gestação. 

Esclareceremos a comunidade através de palestras, e conversas individuais 

na UBS.   

Qualificação da prática clínica 

• 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). 

As capacitações serão realizadas na UBS, nas segundas-feiras, após o 

termino das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

Meta 2.2- Realizar pelo menos um exame ginecológico por trimestre em 

100% das gestantes. 

Meta 2.3. Realizar pelo menos um exame de mamas em 100% das 

gestantes. 

Meta 2.4. Solicitar todos os exames laboratoriais definidos pelo protocolo a 

100% das gestantes 

Monitoramento e avaliação 

• Monitorar a realização de pelo menos um exame ginecológico por 

trimestre em todas as gestantes. 
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• Monitorar a realização de pelo menos um exame de mamas em todas 

as gestantes. 

• Monitorar a solicitação dos exames laboratoriais previstos no protocolo 

para as gestantes. 

 O monitoramento dessas ações será realizadopelamédica,através da 

revisão semanal da ficha espelho. A avaliação dessas ações será realizada 

mensalmente.  

Organização e gestão do serviço 

• Estabelecer sistemas de alerta para fazer o exame ginecológico, 

exame de mamas e solicitação de exames de acordo com o protocolo. 

O sistema de alerta será estabelecido na própria ficha-espelho usando um 

bilhete fixado com um clipe, como lembrete para realização dos examesconforme 

periodicidade recomendada pelo protocolo.  

Engajamento público 

• Esclarecer a comunidade sobre a necessidade de realizar o exame 

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

• 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. 

• Esclarecer acomunidade sobre a importância da realização dos 

exames complementares de acordo com o protocolo durante a gestação. 

Realizaremos esse esclarecimento durante as consultas individuais e 

coletivamente nas palestras realizadas com a comunidade.  

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar a equipe para a identificação de sistemas de alerta quanto à 

realização do exame ginecológico, exame de mamas e laboratoriais.  

As capacitações serão realizadas na UBS, nas segundas-feiras, após o 

termino das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

Meta 2.5 - Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 

Monitoramento e avaliação 
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• Monitorar a prescrição de suplementação de ferro/ácido fólico em todas 

as gestantes. 

O monitoramento será realizadopela médica, através da revisão semanal da 

ficha espelho. A avaliação dessa ação será realizada mensalmente. 

Organização e gestão do serviço 

• Garantir acesso facilitado ao sulfato ferroso e ácido fólico. 

Prescrever como rotina o uso dessas medicações, seguindo periodicidade 

do protocolo. Solicitaremos a secretaria de saúde o fornecimento gratuito dessas 

medicações para as gestantes.  

Engajamento público 

• Esclarecer a comunidade sobre a importância da suplementação de ferro/ 

ácido fólico para a saúde da criança e da gestante. 

Realizaremos esse esclarecimento durante as consultas individuais, visitas 

domiciliares e coletivamente nas palestras realizadas com a comunidade.  

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar a equipe para orientar sobre a importância da suplementação de 

ferro/ ácido fólico para a saúde da gestante.  

A medica realizará a capacitação, de forma a atualizar-se quanto a 

prescrição e orientará o restante da equipe para a orientação sobre a importância 

dessas medicações.  

Meta 2.6 - Garantir a 100% das gestantes a atualização da vacina contra o 

tétano e difteria, incluindo a recomendação para a coqueluche. 

Meta 2.7 - Garantir que 100% das gestantes estejam com o esquema 

completo de vacina contra hepatite B.  

Monitoramento e avaliação 

• Monitorar a vacinação contra hepatite B,  tétano, difteria e coqueluche das 

gestantes. 

O monitoramento será realizadopela médica, através da revisão semanal da 

ficha espelho. A avaliação dessa ação será realizada mensalmente. 

Organização e gestão do serviço 

• Estabelecer sistemas de alerta para a realização da vacina antitetânica.  

•  Realizar controle de estoque e vencimento das vacinas. 

•  Realizar controle da cadeia de frio. 
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O sistema de alerta será estabelecido na própria ficha-espelho usando um 

bilhete fixado com um clipe, como lembrete para realização das vacinasconforme 

periodicidade recomendada pelo calendário de vacinas do Ministério da Saúde. O 

controle de estoque e vencimento das vacinas, assim como o controle da 

temperatura da geladeira será realizado pela enfermeira da UBS.  

Engajamento público 

• Esclarecer a gestante sobre a importância da realização da vacinação 

completa. 

O esclarecimento será realizado durante as consultas individuais e nas 

palestras coletivas.  

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar a equipe sobre a realização de vacinas na gestação. 

As capacitações serão realizadas na UBS, nas segundas-feiras, após o 

termino das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

Meta 2.8 - Garantir a primeira consulta odontológica programática para 

100% das gestantes.  

Monitoramento e avaliação 

• Avaliar a realização da primeira consulta odontológica. 

A avaliação será realizada pela médica, através da revisão mensal da 

Planilha de Coleta de Dados.  

Organização e gestão do serviço 

• 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. 

Conversaremos com a equipe de odontologia para adequar a agenda de 

forma a garantir a consulta odontológica a gestante. Solicitaremos ao gestor a 

garantia da manutenção dos materiais e a possibilidade da oferta de serviços 

diagnósticos.  

Engajamento público 

• Esclarecer a comunidade sobre a importância de realizar a consulta 

com o (a) dentista. 
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Realizaremos esses esclarecimentos durante as consultas e também nas 

palestras.  

Qualificação da prática clínica. 

• Treinar a equipe para realizar diagnósticos das principais doenças bucais 

da gestação, como a cárie e as doenças periodontais. 

A capacitação será feita pela odontóloga de nossa equipe, realizara a 

mesma ao final do turno pela tarde em nossa UBS, terá uma duração de duas horas, 

e será coordenada pela mesma odontóloga.  

 

Meta 2.9 - Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.10 - Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.11 Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas 

cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta2.12- Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.13 - Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.14 - Prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção de Pré-Natal e Puerpério. 

Monitoramento e avaliação 

• Avaliar o número de puérperas que tiveram as mamas, abdome, exame 

ginecológico, examinadas durante a consulta de puerpério, assim como, o estado 

psíquico, intercorrências.  

• Avaliar a puérperas que tiveram prescrição de anticoncepcionais 

durante a consulta de puerpério. 

A avaliação será realizada ao final de cada mês da intervenção, através da 

revisão da PCD. A médica ficará responsável por essa ação.  

Organização e gestão do serviço 

• 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 os 

exames, avaliações e prescrição de anticoncepcionais.  
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A recepcionista deixará as fichas separadas na recepção para facilitar o 

acesso dos profissionais.  

Engajamento público 

• Explicar para a comunidade a necessidade de todos esses exames 

durante a consulta de puerpério e facilidade de acesso aos métodos contraceptivos.  

Essas informações serão realizadas durante as consultas individuais e 

também nas palestras.  

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar a equipe de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde 

para realizar a consulta de puerpério, e revisar a semiologia dos exames físicos e 

psíquicos em puérperas, assim como, revisar as intercorrências. 

• Capacitar a equipe nas orientações de anticoncepção e revisar com a 

equipe médica os anticoncepcionais disponíveis na rede pública, bem como suas 

indicações. 

Já que em meu município não existe a presença de um especialista em 

ginecologia e obstetrícia, a médica realizará a capacitação em nossa UBS depois de 

finalizar os atendimentos da tarde, na segunda-feira,com uma duração de duas 

horas. 

Objetivo 3. Melhorar a adesão ao Programa de Pré-Natal e Puerpério. 
 
Meta 3.1 - Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas 

de pré-natal. 

Meta 3.2 - Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não fizeram a 

consulta de puerpério até 30 dias após o parto.  

Monitoramento e avaliação 

• Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no 

protocolo de pré-natal adotado pela unidade de saúde. 

• Monitorar e avaliar periodicamente o número de gestantes que faltaram 

a consulta de puerpério. 

O monitoramento será realizado pela médica, através da revisão semanal da 

ficha espelho. A avaliação dessas ações será realizada mensalmente através da 

PCD.  

Organização e gestão do serviço 
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• Organizar visitas domiciliares para busca de gestantes faltosas.  

• Organizar a agenda para acolher a demanda de gestantes 

provenientes das buscas. 

• 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. 

•  

Por meio das visitas domiciliares nos faremos a busque da dessas gestantes 

e puérperas faltosas com ajuda de nossos ACS e faremos uma organização de 

nossa agenda de trabalho para fazer o atendimento dessas pacientes. 

Engajamento público 

• 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). 

• 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. 

As informações e escutas acontecerão durante as atividades coletivas nas 

palestras realizadas na comunidade e também nas consultas individuais.  

Qualificação da prática clínica 

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

• Orientar os (as)recepcionistas da UBS 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.   

Essas ações serão realizadas na UBS, nas segundas-feiras, após o termino 

das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

Objetivo 4. Melhorar o registro do Programa de Pré-Natal e Puerpério.  
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Meta 4.1 - Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho de pré-

natal em 100% das gestantes. 

Meta 4.2 - Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa de 

Pré-Natal e Puerpério 100% das puérperas 

Monitoramento e avaliação 

• Monitorar mensalmente o registro de todos os acompanhamentos da 

gestante.  

• Avaliar o número de gestantes com ficha de acompanhamento/espelho 

atualizada (registro de BCF, altura uterina, pressão arterial, vacinas, medicamentos, 

orientações e exames laboratoriais). 

• Monitorar e avaliar periodicamente o registro de todas as puérperas. 

As fichas espelho serão revisadas e monitoradas semanalmente. A 

avaliação desse indicador será realizada mensalmente. A médica da UBS será a 

responsável por essa ação.  

Organização e gestão do serviço 

• Preencher o SISPRENATAL/SISWEB e ficha de acompanhamento 

(ficha espelho).  

• Implantar ficha-espelho da carteira da gestante ou ficha de 

acompanhamento. 

• Organizar local específico para armazenar as fichas de 

acompanhamento/espelho. 

• 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. 

Implantaremos uma ficha espelho para as gestantes e puérperas, com 

informações sobre dados pessoais, informações de gestações prévias, informações 

da gestação atual e da consulta puerperal. Essas fichas serão monitoradas 

semanalmente.  Os dados contidos na ficha espelho alimentarão a Planilha 

Eletrônica de Coleta de Dados (PCD) do programa Excel. A PCD gera 
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automaticamente indicadores e gráficos, que serão avaliados mensalmente. Tanto o 

monitoramento quanto a avaliação serão realizados pela médica da equipe. As 

fichas serão preenchidas pelos profissionais que prestarem atendimento a mulher.

 O arquivo desta ação programática será organizado por bairros, e ficará na 

recepção. 

 

Engajamento público 

• Esclarecer a gestante e comunidade sobre o seu direito de manutenção 

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

segunda via se necessário. 

O esclarecimento será realizado nas consultas individuais, nas visitas 

domiciliares e através de palestras.  

Qualificação da prática clínica 

• Treinar o preenchimento do SISPRENATAL/SISWEB e ficha de 

acompanhamento/espelho. 

• Apresentar a ficha espelho para a equipe e treinar o seu 

preenchimento. Apresentar a Planilha de Coleta de Dados e treinar os responsáveis 

pelo seu preenchimento. 

Essas ações serão realizadas na UBS, nas segundas-feiras, após o termino 

das consultas da tarde, com duração de duas horas, e será coordenada pela 

médica.  

 

Objetivo 5. Realizar avaliação de risco. 
 
Meta 5.1 - Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes. 

Monitoramento e avaliação 

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

• Monitorar o número de encaminhamentos para o alto risco. 

O monitoramento será realizado semanalmente através da revisão da ficha 

espelho.  

Organização e gestão do serviço 

• Identificar na ficha de acompanhamento/espelho as gestantes de alto risco 

gestacional.  

• Encaminhar as gestantes de alto risco para serviço especializado.  
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• Garantir vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento 

ambulatorial e/ou hospitalar. 

As fichas serão revisadas e a mulher com risco será identificada. 

Colocaremos a lápis a palavra “RISCO” na parte superior da folha, para identificar a 

mulher. A mulher encaminhada para o alto risco permanecerá acompanhada pela 

equipe.  

Engajamento público 

• Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais, 

adequado referenciamento das gestantes de risco gestacional. 

Durante as atividades coletivas conversaremos com a comunidade, e 

explicaremos a importância dessas demandas. 

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar e\ou atualizar os conhecimentos dos profissionais que realizam o 

pré-natal para classificação do risco gestacional em cada trimestre e manejo de 

intercorrências.  

A enfermeira e a médica realizarão a leitura do caderno de Atenção Básica e 

discutirão sua duvidas no final do expediente.  

 

Objetivo 6. Promover a saúde no Pré-Natal e Puerpério.  
 
Meta 6.1. Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional durante a 

gestação. 

Meta 6.2. Orientar o aleitamento materno a 100% das gestantes. 

Meta 6.3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Meta 6.4. Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o 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. 

Monitoramento e avaliação. 

• Monitorar a realização de orientação nutricional durante a gestação. 

• Monitorar a orientação do aleitamento materno durante o pré-natal. 

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

recebida durante o pré-natal. 
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• Monitorar a orientação sobre anticoncepção após o parto recebida 

durante o pré-natal. 

• 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. 

•  Monitorar as atividades educativas individuais. 

O monitoramento dessas ações será realizado através da revisão semanal 

das fichas espelho. A avaliação desses indicadores será realizada mensalmente 

pela médica.  

Organização e gestão do serviço 

• Estabelecer o papel da equipe na promoção da alimentação saudável 

para a gestante. 

•  Propiciar o encontro de gestantes e nutrizes e conversas sobre 

facilidades e dificuldades da amamentação.  

•  Propiciar a observação de outras mães amamentando. 

• Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

• Estabelecer o papel da equipe na realização de orientações sobre 

anticoncepção após o parto. 

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

durante a gestação. 

• Organizar tempo médio de consultas com a finalidade de garantir 

orientações em nível individual. 

O papel de cada profissional nestas ações, será estabelecido em reunião 

que antecederá a intervenção, assim, darão cumprimento durante cada consulta 

programada, visitas domiciliares e a través de palestras na comunidade.  

Engajamento público 

• Compartilhar com a comunidade e com as gestantes orientações sobre 

alimentação saudável. 

• 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. 
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• Orientar a comunidade em especial gestantes e seus familiares sobre 

os cuidados com o recém- nascido. 

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

anticoncepção após o parto. 

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

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

• Orientar as gestantes sobre a importância da prevenção e detecção 

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

Essas orientações serão realizadas em cada consulta programada, por meio 

das visitas domiciliares e a través de palestras na comunidade.  

 

Qualificação da prática clínica 

• Capacitar a equipe para fazer orientação nutricional de gestantes e 

acompanhamento do ganho de peso na gestação. 

•  Capacitar a equipe para fazer promoção do aleitamento materno. 

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

aos cuidados com o recém-nascido. 

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

anticoncepção após o parto. 

•  Capacitar a equipe para apoiar as gestantes que quiserem parar de 

fumar. 

• Capacitar a equipe para oferecer orientações de higiene bucal. 

Em conjunto com a nutricionista de nossa equipe daremos uma capacitação 

a nossa equipe sobre aleitamento materno e sua importância tanto para a mãe como 

pra o bebe, também falaremos sobre a importância da ganancia de um adequado 

peso durante a gravidez, entre outros assuntos abordados acima. Essa capacitação 

será realizada em nossa UBS, depois de finalizar o expediente da tarde, com 

duração de duas horas. 

 

Meta 6.7. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre os cuidados do recém-nascido 

Meta 6.8. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre aleitamento materno exclusivo 
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Meta 6.9. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre planejamento familiar 

Monitoramento e avaliação 

• Avaliar periodicamente o percentual de puérperas que foram orientadas 

sobre cuidados com o recém nascido, aleitamento materno exclusivo e planejamento 

familiar.  

O monitoramento dessas ações será realizado semanalmente através da 

revisão semanal da ficha espelho. A avaliação será realizada mensalmente.  

Organização e gestão do serviço 

• 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. 

• 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 

• 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. 

Estabeleceremos o papel de cada um em uma reunião que deverá acontecer 

antes do inicio da intervenção. Solicitaremos apoio aos nossos superiores para o 

fornecimento dos materiais que precisamos. 

Engajamento público 

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

• Orientar a comunidade sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo. 

• Orientar a comunidade sobre a importância do planejamento familiar 

As orientações serão realizadas em cada consulta programada, por meio 

das visitas domiciliares e a través de palestras na comunidade. 

Qualificação da prática clínica 

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

orientação destes cuidados às puérperas e à comunidade. 
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• Revisar com a equipe o protocolo do Ministério da Saúde sobre 

Aleitamento Materno Exclusivo e treinar a equipe para realizar orientações a 

puérpera. 

• 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. 

A equipe fará a leitura do protocolo e após discutirá os assuntos em reunião, 

na segunda-feira após o expediente de trabalho.  

 

2.3.2 Indicadores 
 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 1.1. Alcançar 100% de cobertura das gestantes cadastradas no 

Programa de Pré-natal e Puerpério da UBS. 
Indicador 1.1 Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério.                          

Numerador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS. 

 

Meta 1.2. Garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da UBS consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto. 

Indicador 1.2. 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 residentes na área no período.    

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.1: Garantir a 100 % das gestantes o ingresso no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no primeiro trimestre de gestação. 

Indicador: 2.1. Proporção de gestantes com ingresso no Programa de Pré-

natal e Puerpério no primeiro trimestre de gestação.  
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Numerador: Número total de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação.  

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS cadastradas no Programa de Pré-natale Puerpério.  

 

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 total de gestantescom pelo menos um exame 

ginecológico por trimestre.   

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

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. 

Numerador: Número total de gestantes com pelo menos um exame de 

mamas. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 2.4.Garantir a 100% das gestantes a solicitação de exames 

laboratoriais de acordo com protocolo. 

Indicador 2.4. Proporção de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais definidos pelo protocolo. 

Numerador: Número total de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 2.5.Garantir a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 
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Indicador 2.5. Proporção de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 

Numerador: Número total de gestantes com prescrição de sulfato ferroso e 

ácido fólico conforme protocolo. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 2.6. Garantir a 100% das gestantes a atualização davacina contra o 

tétano e difteria, incluindo a recomendação para a coqueluche. 

Indicador 2.6. Proporção de gestantes com a vacina contra o tétano, difteria 

e coqueluche atualizada. 

Numerador: Número total de gestantes com vacina contra o tétano, difteria e 

coqueluche em dia. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 2.7. Garantir que 100% das gestantes estejam com o esquema de 

vacina contra hepatite B completo. 

Indicador 2.7. Proporção de gestantes com o esquema de vacina contra 

hepatite B completo. 

Numerador: Número total de gestantes com o esquema de vacina contra 

hepatite B completo. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 2.8. Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes cadastradas. 

Indicador 2.8. Proporção de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática. 

Numerador: Número total de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática.    

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 
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Meta 2.9. Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Indicador 2.9. Proporção de puérperas que tiveram as mamas examinadas. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram as mamas examinadas. 

Denominador: Número total de puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no período. 

 

Meta 2.10. Examinar o abdome em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Indicador 2.10. Proporção de puérperas que tiveram o abdome avaliado.   

Numerador: Número de puérperas que tiveram o abdome examinado. 

Denominador: Número total de puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no período. 

 

Meta 2.11. Realizar exame ginecológico em 100% das puérperas 

cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Indicador 2.11. Proporção de puérperas que realizaram exame 

ginecológico. 

Numerador: Número de puérperas que realizaram exame ginecológico. 

Denominador: Número total de puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no período. 

 

Meta 2.12. Avaliar o estado psíquico em 100% das puérperas cadastradas 

no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Indicador 2.12. Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico. 

Numerador: Número de puérperas que tiveram o estado psíquico avaliado. 

Denominador: Número total de puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no período. 

 

Meta 2.13. Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Indicador 2.13. Proporção de puérperas com avaliação para intercorrências. 

Numerador: Número de puérperas avaliadas para intercorrências. 
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Denominador: Número total de puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no período. 

 

Meta 2.14. Prescrevera 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção. 

Indicador 2.14. Proporção de puérperas que receberam prescrição de 

algum método de anticoncepção. 

Numerador: Número de puérperas que receberam prescrição de métodos de 

anticoncepção. 

Denominador: Número total de puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no período. 

 

Objetivo 3: Melhorar a adesão ao Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 3.1.Realizar 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 total de gestantes buscadas pelo serviço. 

Denominador: Número total de gestantes faltosas às consultas de pré-natal 

do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 3.2. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não fizeram a 

consulta de puerpério até 30 dias após o parto. 

Indicador 3.2. Proporção de puérperas que não fizeram a consulta de 

puerpério até 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço.   

Numerador: Número de puérperas que não fizeram a consulta de puerpério 

até 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço.            

Denominador: Número total de puérperas identificadas pelo Pré-Natal ou 

pela Puericultura que não realizaram a consulta de puerpério até 30 dias após o 

parto. 

 

Objetivo 4. Melhorar o registro do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho de pré-natal 

em 100% das gestantes. 
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Indicador 4.1. Proporção de gestantes com registro na ficha de 

acompanhamento/espelho de pré-natal.     

Numerador: Número total de gestantes com registro adequado nas fichas de 

acompanhamento/espelho de pré-natal. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

Meta 4.2. Manter registro na ficha de acompanhamento do Programa de 

Pré-Natal e Puerpério 100% das puérperas. 

Indicador 4.2.  Proporção de puérperas com registro na ficha de 

acompanhamento do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Numerador: Número de fichas de acompanhamento de puerpério com 

registro adequado.    

Denominador: Número de puérperas cadastradas no Programa de Pré-Natal 

e Puerpério no período.  

 

 

Objetivo 5. Realizar avaliação de risco. 

Meta 5.1. Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes. 

Indicador5.1. Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional.       

Numerador: Número total de gestantes com avaliação de risco gestacional.     

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

 
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 total de gestantes com orientação nutricional. 

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério.        
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Meta 6.2. Orientar o aleitamento materno a 100% das gestantes. 

Indicador 6.2. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno.    

Numerador: Número total de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno.    

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério.                    

 

Meta 6.3. Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Indicador 6.3. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre os 

cuidados com o recém-nascido. 

Numerador: Número total de gestantes que receberam orientação sobre os 

cuidados com o recém-nascido.                                

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

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

Indicador 6.4. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após o parto. 

Numerador: Número total de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após o parto.    

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 

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 total de gestantes que receberam orientação sobre os 

riscos do tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação.    

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 
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Meta 6.6. Orientar 100% das gestantes sobre higiene bucal. 

Indicador 6.6. Proporção de gestantes que receberamorientação sobre 

higiene bucal.   

Numerador: Número total de gestantes que receberam orientações sobre 

higiene bucal.     

Denominador: Número total de gestantes residentes na área de abrangência 

da UBS e cadastradas no Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

 
Meta 6.7. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre os cuidados do recém-nascido. 

Indicador 6.7. 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 de Pré-Natal 

e Puerpério no período. 

 

Meta 6.8. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre aleitamento materno exclusivo. 

Indicador 6.8. Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo. 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre aleitamento 

materno exclusivo. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no Programa de Pré-Natal 

e Puerpério no período. 

 

Meta 6.9. Orientar 100% das puérperas cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério sobre planejamento familiar. 

Indicador 6.9. Proporção de puérperas que receberam orientação sobre 

planejamento familiar. 

Numerador: Número de puérperas que foram orientadas sobre planejamento 

familiar. 

Denominador: Número de puérperas cadastradas no Programa de Pré-Natal 

e Puerpério no período. 
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2.3.3 Logística 
 
Para a realização do projeto de intervenção nos apoiaremos no Manual 

Técnico de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde de 2012, para seguir o 

número recomendado de consultas, e as ações que devem ser desenvolvidas em 

cada consulta, assim como os exames preconizados.  Como realizávamos os 

registros das ações apenas no prontuário, implantaremos uma nova forma de 

registro (ficha espelho), que contempla informações pessoais, informações de 

gestações anteriores, gestação atual e também do puerpério. Utilizaremos o modelo 

de ficha espelho disponibilizado pelo curso de Especialização em Saúde da Família 

da UFPel e também uma Planilha Eletrônica de Coleta de Dados (PCD) do Excel.  

Os dados contidos nas fichas espelhos serão transcritos semanalmente para PCD, 

que automaticamente vai gerar os indicadores.   

 Durante a intervenção a médica ficará responsável pelo monitoramento, 

transcrição de dados e avaliação dos resultados que serão discutidos mensalmente 

com a equipe da UBS. Como a UBS não é informatizada e não possui computador, 

a equipe utilizará o computador da médica.  O monitoramento permitirá identificar 

falhas, sinais de risco, e gestantes ou puérperas faltosas.  A busca das faltosas será 

realizada pelos ACS de nossa equipe, que realizarão a visita domiciliar, levando com 

sigo a programação da consulta das mesmas.  A lista das gestantes e puérperas 

faltosas o agendamentos das consultas serão disponibilizados semanalmente para 

todos os ACS. 

Estimamos alcançar com a intervenção 52 gestantes (que seria 1% da das 

5200 pessoas da área de abrangência da UBS). Faremos contato com o gestor 

municipal para providenciar 52 copias de fichas espelhos. Essas fichas espelho 

serão guardadas em um arquivo próprio, que ficará na recepção, facilitando o 

acesso a todos os profissionais da UBS, principalmente da médica e da enfermeira. 

Utilizaremos também como forma de registro a carteira de gestante, a qual ficará em 

posse da mulher, constando as principais informações das consultas médicas, 

acompanhamento de exame físico, resultados dos exames laboratoriais e 

ultrassonográficos efetuados e registro vacinal. A grávida será orientada a 

comparecer na UBS sempre portando este documento. 



47 

 

Todos os dias pela manhã a equipe realizará palestras na sala de espera, 

ante do inicio dos atendimentos, com uma duração máxima de quinze minutos.  

Essa palestra será coordenada pela medica e falaremos sobre a importância da 

realização do pré-natal e o acompanhamento do puerpério, e as prioridades de 

atendimento por parte das gestantes, além dos contraceptivos que temos 

disponíveis na UBS. Toda a equipe tem conhecimento de como deve ser feito o 

acolhimento deste grupo populacional, e deixaremos uma técnica em enfermagem 

responsável por acolher as mulheres, dando prioridade as que chegarem com 

problemas agudos. Os ACS estarão trabalhando na comunidade, em busca ativa 

daquelas grávidas e puérperas que não fazem acompanhamento na nossa unidade, 

ficaremos apoiando-nos nos lideres da comunidade para divulgação da palestra na 

comunidade que será direcionada às gestantes, puérperas e demais pessoas da 

comunidade que queiram participar.  

O acolhimento de todas as mulheres grávidas ou puérperas será realizado 

pela recepção e pela equipe de enfermagem no momento de sua chegada à UBS. 

Se a medica e/ou enfermeira tiverem disponibilidade, realizarão o primeiro 

atendimento no mesmo momento, caso contrário, o agendamento da mesma será 

disponibilizado. Tanto a médica, como a enfermeira realizarão as consultas de pré-

natal de baixo risco. Estas consultas serão disponibilizadas todos os dias da 

semana, de segunda a quinta-feira, pela manhã e tarde. Cadastraremos as grávidas 

durante as consultas de pré-natal, mesmo aquelas mulheres que já haviam iniciado 

o pré-natal pouco antes da intervenção. Nesta consulta revisaremos o prontuário, 

procurando a qualidade das consultas anteriores, a indicação correta de acido fólico 

e sulfato ferroso, além da realização da consulta, com solicitação de exame de 

laboratório, realização do exame mama, ginecológico e citopatologico,levando em 

conta o manual do ministério da saúde.  Tudo será registrado na ficha espelho e 

caderneta da gestante, e ao final de cada consulta, a grávida sairá com sua próxima 

consulta agendada. 

Os ACS ficarão responsáveis por monitorar semanalmente as mulheres que 

tiverem no final da gravidez, assim, ficamos sabendo da data do nascimento da 

criança, o que permite a organização da agenda para receber a puérpera e seu 

recém-nascido, garantindo o cuidado integral.  

Temos uma vacinadora na UBS, que ficará responsável pelo controle de 

estoques e administração das vacinas. Ela informará todas as semanas, a 
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quantidade de grávidas que receberam a vacinação, e quantas faltam vacinar 

(levando em conta o calendário vacinal). Como em nossa UBS existe atendimento 

odontológico, disponibilizaremos dois dias da semana para atendimento a este 

grupo, assim, passo a passo, lograr que 100% delas tenham o atendimento 

odontológico. Os atendimentos odontológicos serão registrados no prontuário 

odontológico. Ao final de cada semana, solicitaremos ao dentista a relação de 

nomes e data da primeira consulta odontológica das grávidas que foram atendidas, 

para transcrever essa informação para a PCD.  

As capacitações de toda nossa equipe serão realizadas, ao terminar o 

expediente, no horário tradicionalmente utilizado para reunião de equipe.  Cada 

membro da equipe estudará previamente uma parte do manual técnico e 

apresentará o conteúdo aos outros membros da equipe. Estas capacitações deverão 

iniciar antes do inicio da intervenção, mas se for necessário terão continuidade 

durante a intervenção. Para que não haja mistura de assuntos durante a 

capacitação, a médica coordenará esses encontros.  

  
 

2.3.4Cronograma  

 Atividades 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitação dos profissionais de saúde da 

UBS sobre protocolo de pré-natal e 

puerpério.  

            

Estabelecimento do papel de cada 

profissional na ação programática 

            

Cadastramento das gestantes e puérperas 

da área adstrita no programa. Atendimento 

clínico das gestantes e puérperas. 

            

Contato com lideranças comunitárias.              



49 

 

Ações de promoção da saúde individuais e 

coletivas 

            

Capacitação dos ACS para realização de 

busca ativa de gestantes e puérperas 

faltosas. 

            

Busca ativa das gestantes e 

puérperasfaltosas as consultas. 

            

Monitoramento e avaliação da intervenção.             
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3. Relatório da Intervenção 

3.1Ações previstas e desenvolvidas 

A intervenção ocorreu na UBS Adalto Basílio do município de Mazagão 

estado Amapá, com duração de 12 semanas e teve como principal objetivo 

melhorara atenção ao pré-natal e puerpério, tendo como publico alvo as gestantes e 

puérperas da área de abrangência da UBS. Para isso foram organizadas algumas 

ações para alcançar as metas estipuladas. Todas as ações foram realizadas e 

orientadas pelo Caderno de Atenção Básica (Atenção ao pré-natal de baixo risco, 

Ministério da saúde 2012), e os resultados dessas ações serão abordados mais 

adiante ainda neste volume. É importante detalhar que as ações desenvolvidas no 

período foram planejadas nos quatro eixos pedagógicos do curso: engajamento 

publica organização e gestão do serviço, qualificação da prática clinica, 

monitoramento e avaliação.  

Quanto às ações de monitoramento e avaliação, as fichas espelho foram 

implantadas para atenção da equipe de ESF. Na estante de arquivos foi 

determinado um espaço para acomodar as fichas, melhorar arquivamento facilitando 

o manuseio. As fichas foram devidamente preenchidas e arquivadas, facilitando com 

isto o monitoramento. A ação de monitoramento foi realizada pela medica 

responsável, de forma diária, depois de terminar o expediente da tarde. Assim 

disponibilizávamos informações precisas sobre as gestantes, incluindo as faltosas, 

que após serem identificadas, eram buscadas pelos ACS. As falhas detectadas no 

monitoramento, relativas à adesão, qualidade, avaliação de risco sempre foram 

registradas e anexadas junto às fichas de espelho de cada gestante, alertando para 

a resolução dessas falhas no retorno próximo da mulher.  

As gestantes faltosas as consultas agendadas eram contatadas pelos ACS, 

que levavam para elas a data da próxima consulta. Para facilitar a busca ativa das 
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gestantes faltosas foi organizada uma lista com os nomes das mesmas e a data de o 

agendamento da consulta. Em relação as busca ativas das gestantes faltosas, não 

tivemos nenhuma dificuldade já que contamos com quatro ACS eficientes e 

comprometidos.  

Durante os atendimentos todas as ações eram registradas adequadamente, 

tanto em prontuário, quanto em fichas espelho e carteiras de gestantes. No inicio 

perdíamos um pouco de tempo no preenchimento de todas as informaçõesnas 

fichas espelho, mas com o passar das semanas, ficamos mais ágeis e essa ação 

tornou-se rotina. 

Também foram realizadas ações para o puerpério baseado no protocolo, as 

faltosas receberam a mesma busca ativa pelos ACS e toda equipe, através das 

visitas domiciliares. As consultas puerperais e de puericultura do recém-nascido 

foram sempre agendadas no mesmo dia e período, para facilitar a adesão da mãe 

tanto em seus cuidados quanto de seus bebês. Nosso município não conta com a 

presença de pediatra, as consultas encaminhadas e eles tinham que ser marcadas 

na capital do estado e em clínicas privadas, assim como a realização de testes do 

pezinho e orelhinha. 

O acolhimento das gestantes e puérperas foram realizados de forma 

adequada, e todas as ações da prática clínica eram realizadas baseadas no 

protocolo do Ministério da Saúde. Foram realizados atendimentos clínicos, 

atualização e administração de vacinas, exames ginecológicos, exames de mamas 

das gestantes e puérperas. Foram prescritos sulfato ferroso e acido fólico, como 

também foram solicitados exames de rotina para todas as gestantes. Foram 

realizadas avaliações do estado psíquico das puérperas, assim como possíveis 

intercorrencias e também orientações/indicações de métodos contraceptivos. 

Orientações quanto aos cuidados do recém nascido, aleitamento materno exclusivo, 

planejamento familiar, riscos do tabagismo, álcool e drogas, assim como higiene 

bucal foram fornecidas a todas as gestantes e puérperas. A equipe também realizou 

avaliação do risco gestacional e encaminhou as gestantes para atendimento 

odontológico.  

  As consultas tanto de pré-natal e puerpério ocorreram nos turnos da manhã 

e tarde, de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio de consultas. Ao 

término das consultas de pré-natal, as mulheres saiam com o retorno marcado. O 

intervalo das consultas foi determinado pelo Caderno de Atenção Básica ao Pré-
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natal de Baixo Risco, Ministério da Saúde 2012, estando de acordo àperiodicidade 

das consultas, dos exames e o calendário vacinal.   

Para o puerpério foi sempre observando o prazo de retorno da mãe e dada 

atenção especial à amamentação e ao planejamento familiar. A puérpera recebia 

avaliação psíquica, revisão ginecológica, de mamas e de abdome e prescrição de 

suplemento com ferro. Eram realizadas orientações sobre métodos contraceptivos, 

cuidados com recém-nascidos, inclusive com sua higiene bucal a qual não tínhamos 

muitas dificuldades, já que quando a gestante iniciava o pré-natal, após o termino da 

consulta, era encaminhada diretamente a sala de odontologia para evitar a evasão, 

pois muitas delas possuem medo de dentista.  

Todas as gestantes eram encaminhadas a sala vacinas, para a averiguação 

da situação vacinal e administração dos imunobiológicos recomendados. As 

vacinadoras foram as responsáveis por verificar os registros vacinais, pelo controle 

de estoque e registro das vacinas. Estas profissionais receberam capacitação logo 

no inicio da intervenção e no decorrer da mesma.  

Na consulta médica de pré-natal foram disponibilizadas orientações de 

alimentação, higiene bucal, uso de álcool e drogas e tabagismo, cuidados do recém-

nascido, planejamento familiar, orientações de retorno para o puerpério e consulta 

com o pediatra para o recém-nascido após parto. Estas mesmas orientações foram 

discutidas na capacitaçãopara toda equipe no inicio da intervençãoeno decorrer da 

mesma. 

Em nossa UBS criamos um grupo de gestantes onde disponibilizávamos 

orientações precisas sobre o que elas deveriam saber sobre o pré-natal e puerpério 

e sobre algumas patologias mais frequentes. A sala de espera foi oportuna para a 

realização de discussões, assim como as demais atividades desenvolvidas na 

comunidade (na igreja), com a participação de toda equipe, dos lideres comunitários 

e da comunidade.A avaliação de risco foi realizada para todas as mulheres, e 

quando identificadas eram encaminhadas para serviço de referência. Durante a 

intervenção acompanhamos uma gestante com HIV e outra com Hepatite B, as duas 

mulheres foram encaminhadas para o atendimento de alto risco, mas seguiam 

acompanhadas pela nossa equipe. O acolhimento às gestantes e puérperas era 

realizado continuamente, mesmo fora dos horários previstos para as consultas de 

pré-natal e puerpério, e se necessário eram agendadas de acordo com sua 

necessidade. 
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No inicio da intervenção tivemos dificuldades com a realização dos exames 

de laboratórios para aquelas mulheres que tinham baixa renda, pois em nosso 

município os exames laboratoriais são pagos. Felizmente fizemos uma parceria com 

a assistente social e essa situação foi amenizada, e também foram disponibilizados 

em nossa UBS os testes rápidos de HIV, Sorologia (VDRL), Hepatite B e C. 

A capacitação da equipe iniciou antes mesmo da intervenção começar, e 

teve continuidade nas primeiras semanas. Utilizamos o espaço das reuniões de 

equipe, onde foram repassadas todas as orientações necessárias e precisas sobre 

as ações que seriam executadas, sempre seguindo o protocolo. Foi estabelecido o 

papel de cada integrante da equipe na intervenção. Durante a capacitação foi 

apresentado à equipe os documentos que iríamos trabalhar como a ficha espelho e 

Planilha de Coleta de Dados (PCD). Durante a intervenção todos os entraves 

verificados e dúvidas levantadas foram discutidos com todos os integrantes da 

equipe, e soluções eram pensadas em conjunto, adequando algumas ações para 

realidade da UBS. 

As ações de engajamento público foram cumpridas, solicitamos apoio da 

comunidade para que fossem multiplicadores das ações desenvolvidas no programa 

de pré-natal e puerpério da UBS. Essa parceria foi solicitada pelos ACS durante as 

Visitas domiciliares e pela equipe durante as ações orientações na sala de espera e 

nos atendimentos individuais. Realizamos orientações individuais durante as 

consultas, visitas domiciliares, vacinações e acolhimento. Realizamos também 

orientações coletivas com grupo de gestantes que quase sempre contava com a 

presença de algum familiar.  

Enfim, podemos dizer que apesar do nosso município possuir muitas zonas 

ribeirinhas que também fazem parte da área de abrangência da nossa UBS, com 

grandes distâncias da UBS, conseguimos acolher e cadastrar  várias gestantes e 

puérperas, melhorando a atenção a saúde dessas mulheres.  Além disso, 

conseguimos modificar a opinião das mulheres com nível cultural baixo, que 

achavam um absurdo o acompanhamento de pré-natal e puerpério. Após o inicio da 

intervenção passaram a comentar sobre o agrado mediante as ações e comparar o 

antes e o depois, pois nunca tiveram tantas consultas em gestações anteriores, o 

que indica uma melhoria da ação programática. 
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3.2 Ações previstas e não desenvolvidas 
 

Todas as ações foram desenvolvidas na íntegra, mas acreditamos ser 

importante comentar, que embora a solicitação do exame de ultrassonografia tenha 

sido realizada para todas as mulheres cadastradas (ação que não faz parte da 

planilha de objetivos, metas, indicadores e ações do curso, mas faz parte dos 

exames complementares das gestantes), algumas mulheres não realizaram esse 

exame, pois não possuíam situação financeira favorável, para que pudessem 

realizar o exame que não é disponibilizado gratuitamente.  

 

3.3 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 
 

Não apresentamos dificuldade quanto à coleta de dados, já que na consulta 

realizamos um bom interrogatório a gestante. No inicio da intervenção tivemos um 

pouco de dificuldade em relação aos registros adequados, pois eram vários 

documentos (ficha espelho, prontuário e carteira de gestante), mas com o transcurso 

da mesma, ficamos mais ágeis quanto ao preenchimento dos mesmos. Em relação à 

PCD, não tivemos dificuldade de manuseá-la e interpretá-la, pois à medida que 

transcrevíamos os dados da ficha espelho para a PCD, os resultados e gráficos 

eram gerados e apresentados automaticamente.  

 

3.4 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 
 

Toda a equipe teve ótima participação durante a intervenção, todos foram 

muitos atentos com o desempenho de cada função outorgada. Podemos dizer que 

todas as ações acontecem de forma natural, e já se tornaram uma rotina no nosso 

serviço, ou seja, todas as ações já estão incorporadas a rotina do serviço. 

Esperamos que o próximo médico que venha trabalhar nesta UBS, após a minha 

volta para Cuba, possa dar continuidade as ações que competem a área médica.  
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4 Avaliação da intervenção 

4.1 Resultados 

 
A intervenção realizada na UBS Adauto Basílio, no município de Mazagão, 

teve como foco a ação programática pré-natal e puerpério. Para análise dos 

resultados, iremos considerar a estimativa da planilha de coleta de dados, pois além 

de se aproximar da nossa realidade, nossa UBS não conta com dados atualizados. 

Com base na população total da área de abrangência, 5.200 pessoas, a planilha de 

coleta de dados estima 52 gestantes, logo, este foi o denominador utilizado para 

avaliar alguns indicadores. 

 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 1.1. Alcançar 100% de cobertura das gestantes cadastradas no 

Programa de Pré-natal e Puerpério da UBS. 

Indicador 1.1 Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-

Natal e Puerpério.                          

No que diz respeito à proporção de gestantes cadastradas no programa de 

pré-natal, no mês 1 cadastramos 27 gestantes (51.9%), no mês 2 mantivemos o 

mesmo número  27 gestantes  (51.9%),  e  no mês 3 finalizamos a intervenção com 

24 gestantes  (46.2%) cadastradas. Infelizmente não conseguimos atingir a meta 

estabelecida, e muitos fatores justificam,contamos com muitas comunidades 

ribeirinhas, onde o acesso é difícil. Acreditamos também que o pouco conhecimento 

por parte das mulheres sobre a importância da realização deste atendimento na 

unidade, colaborou para o baixo resultado, embora tenhamos percebido avanços 

neste sentido nos dois últimos meses. Por outro lado, a capacitação da equipe para 

melhor acolher as gestantes, e a capacitação dos ACS para a realização da 
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identificação e busca dessas mulherescontribuiu para os resultados obtidos. Não 

podemos deixar de comentar, que no último mês algumas gestantes ganharam seus 

bebes, diminuindo a nossa cobertura.  

 

 
Figura 1-  Gráfico da proporção de gestantes cadastradas no programa de atenção ao pré-

natal na UBS Adulto Basílio, Mazagão/AP. Fonte: Planilha de Coleta de Dados (UNA-SUS/UFPel), 
2016. 

 

Meta 1.2. Garantir a 100% das puérperas cadastradas no programa de Pré-

Natal e Puerpério da UBS consulta puerperal antes dos 42 dias após o parto. 

Indicador 1.2. Proporção de puérperas com consulta até 42 dias após o 

parto.  

No que diz respeito a proporção de puérperas com consulta até 42 dias após 

o parto, no mês 1 acolhemos 6 puérperas, no mês 2 acolhemos 9 puérperas e no 

mês 3, acolhemos 9 puérperas Todas as puérperas realizaram suas consultas até 

42 dias após o parto, atingindo a meta de 100% nos três meses de intervenção. O 

que facilitou o cumprimento desta meta foi o amplo trabalho realizado pela equipe 

pela busca das puérperas antes de completar os 42 dias após parto. Esta busca foi 

realizada pelos ACS e pela nossa equipe em geral, durante as visitas domiciliares. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao Pré-Natal e Puerpério. 

Meta 2.1. Garantir a 100 % das gestantes o ingresso no Programa de Pré-

Natal e Puerpério no primeiro trimestre de gestação. 

Indicador 2.1. Proporção de gestantes com ingresso no Programa de Pré-

natal e Puerpério no primeiro trimestre de gestação.  

Quanto a proporção de gestantes que ingressaram no programa ainda no 

primeiro trimestre de gestação, no mês 1, das 27 gestantes que ingressaram no 
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programa 26  (96,3%) iniciaram no primeiro trimestre, no mês 2 mantivemos o 

mesmo número 26 (96,3%) e finalizamos o mês 3 com 24 (96%) gestantes 

acompanhadas no primeiro trimestre da gestação, das 25 gestantes cadastradas no 

programa.  Para alcançar a meta várias ações foram e continuam sendo 

desenvolvidas, entre elas os esclarecimentos a comunidade sobre a importância de 

realizar o pré-natal imediatamente após o diagnóstico da gestação. A realização da 

capacitação sobre o acolhimento de mulheres com atraso menstrual e as visitas 

domiciliares, explicando a importância da realização precoce do pré-natal, também 

contribuíram para o bom resultado. Infelizmente não disponibilizamos de teste rápido 

de gravidez na UBS, o que facilitaria a captação precoce, além disso, muitas 

mulheres da área de abrangência da UBS não possuem condições financeiras para 

fazer exame de sangue particular ou comprar um teste rápido.  

 

 

 
Figura 2. Gráfico da proporção de gestantes com ingresso no Programa de Pré-natal e 

Puerpériona UBS Adulto Basílio, Mazagão/AP no primeiro trimestre de gestação. Fonte: Planilha Final 
da Coleta de Dados (UNA-SUS/UFPel), 2016. 

 

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. 

Quanto ao exame ginecológico foi realizado em todas as gestantes 

cadastradas nos três meses de intervenção.  No primeiro mês as 27 (100%) 

gestantes cadastradas realizaram o exame ginecológico, esse número se manteve 

no segundo mês, e finalizamos o terceiro mês com todas as 24 (100%) gestantes 
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examinadas.   Para que este trabalho fosse realizado com sucesso, explicamos a 

todas as gestantes e familiares sobre a importância da realização do exame. 

Fizemos essas orientações através de palestras na comunidade e durante as 

consultas individuais, pois percebíamos que muitas gestantes sentiam vergonha e 

tinham resistência ao exame, mas ao final cediam a realização do exame.  

 

Meta 2.3. Realizar pelo menos um exame de mama em 100% das 

gestantes. 

Indicador 2.3. Proporção de gestantes com pelo menos um exame de 

mama durante o pré-natal. 

 O exame de mama também foi realizado em 100% das gestantes 

cadastradas nos três meses de intervenção.  No primeiro e segundo mês o número 

de gestantes se manteve e todas as 27 gestantes tiveram suas mamas examinadas.  

No terceiro mês, finalizamos a intervenção com todas as 24 gestantes examinadas. 

Para lograr esta meta utilizamos as visitas domiciliares e a sala de espera para 

explicar a importância da realização do exame de mama, o que facilitou o alcance da 

meta. Normalmente as mulheres não tem restrições em realizar esse exame.  

 

Meta 2.4. Solicitar todos os exames laboratoriais definidos pelo protocolo 

aos 100% das gestantes. 

Indicador 2.4. Proporção de gestantes com solicitação de todos os exames 

laboratoriais de acordo com o protocolo. 

Durante a intervenção todas as 27 gestantes dos meses 1 e 2 e todas as 24  

gestantes do mês 3, receberam a solicitação de exames laboratoriais de acordo com 

o protocolo, atingindo 100% da meta estabelecida nos três meses.   

Embora tenhamos solicitado os exames a todas as gestantes, tivemos um 

pouco de dificuldade para realizá-los, já que o município não disponibiliza esses 

exames gratuitamente, e muitas das gestantes não apresentam condições 

econômicas favoráveis para realizar os exames indicados nas consultas. Para 

amenizar a situação, fizemos uma parceria com assistente social a fim de ajudar 

aquelas gestantes com condições econômicas mais precárias.  

Meta 2.5. Garantir 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e 

acido fólico conforme protocolo. 
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Indicador 2.5 Proporção de gestantes com prescrição de suplemento de 

sulfato ferroso e acido fólico. 

A prescrição de sulfato ferroso e acido fólico foi disponibilizada para todas as 

gestantes cadastradas atingindo a meta de 100% nos três meses de intervenção.  

No primeiro mês as 27 gestantes cadastradas receberam a prescrição de 

suplementos. No segundo mês esse número de gestantes com prescrição de 

suplementos se manteve e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 

24 gestantes cadastradas apresentando a prescrição de sulfato ferroso e acido 

fólico.  Não tivemos dificuldade em atingir essa meta, pois como rotina a médica 

prescrevia os suplementos seguindo o protocolo. Além disso, tanto o sulfato ferroso, 

como ácido fólico, eram disponibilizados na UBS. Também foram realizadas 

orientações individuais e coletivas às mulheres sobre a importância da ingestão 

desses suplementos.  

 

Meta 2.6. Garantir as 100% das gestantes a atualização da vacina contra o 

tétano e difteria, incluindo a recomendação para a coqueluche.  

Indicador 2.6.Proporção de gestantes com vacina contra tétano, difteria e 

coqueluche em dia. 

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 mulheres estavam com a 

vacina em dia. Esse número de gestantes com vacina em dia se manteve no 

segundo mês, e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 24 

gestantes com esquema vacinal em dia, atingindo 100% da meta em toda a 

intervenção. Foi lograda esta meta, pois a UBS possui uma sala de vacina com 

todos os imunobiológicos disponíveis, possui técnicos eficientes e muito bem 

orientados sobre o calendário de vacinação das gestantes, além disso,  após o 

termino das consultas, as gestantes  eram encaminhadas imediatamente para a sala 

de vacinação a fim de evitar evasão.  

 

Meta 2.7.Garantir que 100% das gestantes estejam com o esquema 

completo de vacina contra hepatite B. 

Indicador 2.7.Proporção de gestantes com vacina contra Hepatite B em dia. 

Nos três meses de intervenção 100% das gestantes cadastradas 

apresentavam a vacinação contra a Hepatite B em dia. No primeiro e segundo mês 
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contamos com 27 gestantes vacinadas e no terceiro mês 24 gestantes vacinadas. A 

justificativa para o sucesso dessa meta é a mesma do indicador anterior.  

 

Meta 2.8. Garantir a primeira consulta odontológica programática para 100% 

das gestantes. 

Indicador 2.8 Proporção das gestantes com primeira consulta odontológica 

programática. 

No primeiro e segundo mês de intervenção, das 27 gestantes, 26 gestantes 

(96.3%) realizaram a primeira consulta odontológica.  No segundo mês esse número 

se manteve e nos terceiro mês, das 24 gestantes, 23 gestantes (95.8%) 

apresentavam sua primeira consulta odontológica realizada. Embora as gestantes 

tenham sido encaminhadas para o consultório dentário logo após as consultas, 

houve resistência por parte de algumas mulheres.   

 

 
Figura 3 - Gráfico da proporção de gestantes com primeira consulta odontológica 

programática, UBS Adaulto Basili, Mazagão/AP. Fonte: Planilha Final da Coleta de Dados (UNA-
SUS/UFPel), 2016. 

 

Meta 2.9 Examinar as mamas em 100% das puérperas cadastradas no 

programa de pré-natal e puerpério. 

Indicador 2.9 Proporção de puérperas que tiveram as mamas examinadas. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas tiveram 

suas mamas examinadas. No segundo mês todas as 9puérperas também tiveram 

sua mamas examinadas e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 

puérperas com suas mamas examinadas, atingindo 100% da meta em todos os três 
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meses de intervenção.  Obtivemos sucesso nesse indicador, pois o exame das 

mamas faz parte da rotina da consulta de puerpério, além disso, durante as 

consultas de pré-natal e durante as ações coletivas já falávamos sobre a importância 

de realização do exame de mama após o parto.  

 

Meta 2.10. Examinar o abdômen em 100 % das puérperas cadastradas no 

programa pré-natal e puerpério. 

Indicador 2.10. Proporção de puérperas que tiveram o abdômen avaliado. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas tiveram 

seu abdômen examinado. No segundo mês todas as 9 puérperas também tiveram 

seu abdômen examinado e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 

9 puérperas com seus abdômen atingindo 100% da meta em todos os três meses de 

intervenção. Obtivemos sucesso nesse indicador, pois o exame do abdômen faz 

parte da rotina da consulta de puerpério, além disso, durante as consultas de pré-

natal e durante as ações coletivas já falávamos sobre a importância de realização do 

exame de abdômen após o parto. 

 

Indicador 2.11. Proporção de puérperas que realizaram exame 

ginecológico. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas 

realizaram exame ginecológico. No segundo mês todas as 9 puérperas realizaram 

exame ginecológico e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 

puérperas com exame ginecológico realizado, atingindo 100% da meta em todos os 

três meses de intervenção. Obtivemos sucesso nesse indicador, pois o exame 

ginecológico faz parte da rotina da consulta de puerpério, além disso, durante as 

consultas de pré-natal e durante as ações coletivas já falávamos sobre a importância 

de realização do exame de abdômen após o parto. 

 

 

Meta 2.12. Avaliar o estado psíquico em 100 % das puérperas cadastradas 

no programa de pré-natal e puerpério. 

Indicador 2.12Proporção de puérperas com avaliação do estado psíquico. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas tiveram 

seu estado psíquico avaliado. No segundo mês todas as 9 puérperas também 
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tiveram seu estado psíquico avaliado e no terceiro mês finalizamos a intervenção 

com todas as 9 puérperas avaliadas quanto ao seu estado psíquico, atingindo 100% 

da meta em todos os três meses de intervenção.   Obtivemos sucesso nesse 

indicador, pois a avaliação do estado psíquico faz  parte da rotina da consulta de 

puerpério, além disso, durante as consultas de pré-natal e durante as ações 

coletivas já falávamos sobre a importância da avaliação psíquica após o parto. 

 

Meta 2.13 Avaliar intercorrências em 100% das puérperas cadastradas no 

programa de pré-natal e puerpério. 

 Indicador 2.13 Proporção de puérperas com avaliação para  intercorrência. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas foram 

avaliadas quanto a possíveis intercorrências. No segundo mês todas as 9puérperas 

também foram avaliado e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 

puérperas avaliadas quanto a intercorrências, atingindo 100% da meta em todos os 

três meses de intervenção.   Obtivemos sucesso nesse indicador, pois a avaliação 

de intercorrências faz parte da rotina da consulta de puerpério. Além disso, as 

puerperas já haviam sido alertadas quanto a possíveis complicações, assim, se 

percebessem algo errado, estavam instruídas a procurar a UBS.  

 

Meta 2.14. Prescrever a 100% das puérperas um dos métodos de 

anticoncepção de pré-natal e puerpério. 

Indicador 2.14. Proporção de puérperas que receberam prescrição de 

algum método anticonceptivo. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas 

receberam prescrição de algum método anticonceptivo. No segundo mês todas as 

9puérperas também receberam prescrição de algum método anticonceptivo e no 

terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 puérperas com prescrição de 

algum método anticonceptivo, atingindo 100% da meta em todos os três meses de 

intervenção. Esta meta foi cumprida pois essa ação faz parte da rotina da consulta 

de puerpério, além disso,  desde as consultas das gestantes, vínhamos conversando 

sobre a importância da prescrição de um método anticonceptivo uma vez terminada 

a gestação. 

 

Objetivo 3: Melhorar a adesão ao pré-natal e puerpério. 
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Meta 3.1. Realizar busca ativa em 100 % das gestantes faltosas a consulta 

de pré-natal. 

Indicador 3.1. Proporção de gestantes faltosas as consultas que receberam 

busca ativa. 

Durante os três meses de intervenção não tivemos gestantes faltosas, e isso 

se deve ao excelente trabalho dos ACS, que levavam para as mulheres a data e 

horário das consultas agendadas, e reiteravam a importância das consultas.  

 

 

 Meta 3.2. Realizar busca ativa em 100% das puérperas que não fizeram 

consulta de puerpério ate 30 dias após parto. 

Indicador 3.2. Proporção de puérperas que não fizeram a consulta de 

puerpério ate 30 dias após o parto e que foram buscadas pelo serviço.   

Durante os três meses de intervenção não tivemos puérperas faltosas, e isso 

se deve ao excelente trabalho dos ACS, que levavam para as mulheres a data e 

horário das consultas agendadas, e reiteravam a importância das consultas.  

 

 

Objetivo 4  Melhorar o registro do programa de pré-natal e puerpério.  
Meta 4.1 Manter registro na ficha de acompanhamento /espelho de pré-natal 

em 100 % das gestantes. 

Indicador 4.1. Proporção de puérperas com registro na ficha de 

acompanhamento do programa de pré-natal e puerpério.  

No primeiro mês de intervenção todas as 27 gestantes encontravam-se com 

registro adequado na ficha espelho, no segundo mês aconteceu da mesma forma, 

todas as 27 gestantes encontravam-se com registros adequados e finalizamos o 

terceiro mês de intervenção com todas as 24 gestantes com registros adequados em 

suas fichas espelho, representando 100% nos três meses de intervenção.  Essa 

meta foi alcançada devido ao empenho dos profissionais, que faziam o registro 

adequado do atendimento realizado e da situação de saúde nas fichas espelho de 

cada gestante. 

 

Meta 4.2. Manter registro na ficha de acompanhamento do programa de pré-

natal e puerpério em 100 % das puérperas. 
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Indicador 4.2. Proporção de puérperas com registro na ficha de 

acompanhamento do programa de pré-natal e puerpério.  

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas encontravam-se com 

registro adequado na ficha espelho, no segundo mês todas as 9 puérperas 

encontravam-se com registros adequados e finalizamos o terceiro mês de 

intervenção com todas as 9 puérperas com registros adequados em suas fichas 

espelho, atingindo 100% da meta em todos os três meses de intervenção.  A 

justificativa para o sucesso dessa ação é a mesmo do indicador anterior, onde o 

empenho dos profissionais fez a diferença, pois todos faziam o registro adequado do 

atendimento realizado e da situação de saúde nas fichas espelho de cada gestante. 

 

Objetivo 5.  Realizar avaliação de risco. 
Meta 5.1 Avaliar risco gestacional em 100 % das gestantes. 

Indicador 5.1. Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional. 

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 gestantes foram avaliadas 

quanto ao risco gestacional. Esse número de gestantes avaliadas se manteve no 

segundo mês, e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 24 

gestantes avaliadas quanto ao risco gestacional, atingindo 100% da meta em toda a 

intervenção. Esta ação era realizada pela médica e enfermeira, e aquelas gestantes 

que apresentavam algum tipo de risco eram encaminhadas pra o atendimento 

especializado na capital do estado. 

 

Objetivo 6. Promover a saúde no pré-natal e puerpério. 
Meta 6.1. Garantir a 100 % das gestantes orientação nutricional durante a 

gestação. 

Indicador 6.1. Proporção de gestantes que receberam orientação 

nutricional. 

 No primeiro mês de intervenção, todas as 27 mulheres receberam 

orientação nutricional. Esse número de gestantes com orientação nutricional se 

manteve no segundo mês, e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 

24 gestantes orientadas quanto a nutrição, atingindo 100% da meta em toda a 

intervenção. O sucesso dessa meta se deve orientações realizadas individualmente 

durante as consultas e coletivamente na sala de espera, grupos ou durante as 

visitas domiciliares.  
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Meta 6.2.Orientar o aleitamento materno a 100 % das gestantes.  

Indicador 6.2.  Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

aleitamento materno. 

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 mulheres receberam 

orientação sobre aleitamento materno. Esse número de gestantes com orientação 

sobre aleitamento materno se manteve no segundo mês, e no terceiro mês 

finalizamos a intervenção com todas as 24 gestantes orientadas quanto ao 

aleitamento materno, atingindo 100% da meta em toda a intervenção. O sucesso 

dessa meta se deve orientações realizadas individualmente durante as consultas e 

coletivamente na sala de espera, grupos ou durante as visitas domiciliares.  

 

Meta 6.3. Orientar 100 % das gestantes sobre os cuidados com o recém-

nascido. 

Indicador 6.3. Proporção de gestantes que receberam orientações sobre 

cuidados com o recém-nascido.  

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 mulheres receberam 

orientação quanto ao cuidado do recém-nascido. Esse número de gestantes com 

orientação quanto ao cuidado do recém-nascido se manteve no segundo mês. No 

terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 24 gestantes orientadas quanto 

ao cuidado do recém-nascido, atingindo 100% da meta em toda a intervenção. O 

sucesso dessa meta se deve orientações realizadas individualmente durante as 

consultas e coletivamente na sala de espera, grupos ou durante as visitas 

domiciliares.  

 

Meta 6.4. Orientar 100 % das gestantes sobre anticoncepção após parto. 

Indicador 6.4. Proporção de gestantes que receberam orientação sobre 

anticoncepção após parto.  

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 mulheres receberam 

orientação sobre anticoncepção após parto. Esse número de gestantes com 

orientação sobre anticoncepção após parto se manteve no segundo mês, e no 

terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 24 gestantes orientadas quanto 

a anticoncepção após parto, atingindo 100% da meta em toda a intervenção. O 

sucesso dessa meta se deve orientações realizadas individualmente durante as 
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consultas e coletivamente na sala de espera, grupos ou durante as visitas 

domiciliares.  

 

Meta 6.5. Orientar 100 % das gestantes sobre os riscos de tabagismo e 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.  

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 gestantes receberam 

orientação sobre os riscos do tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação. 

Esse número de gestantes com orientação sobre os riscos do tabagismo e do uso 

de álcool e drogas na gestação se manteve no segundo mês, e no terceiro mês 

finalizamos a intervenção com todas as 24 gestantes orientadas sobre os riscos do 

tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação, atingindo 100% da meta em 

toda a intervenção. O sucesso dessa meta se deve orientações realizadas 

individualmente durante as consultas e coletivamente na sala de espera, grupos ou 

durante as visitas domiciliares.  

 
Meta 6.6 Orientar 100 % das gestantes sobre higiene bucal. 

Indicador 6.6 Proporção de gestantes que receberam orientações sobre 

higiene bucal. 

No primeiro mês de intervenção, todas as 27 gestantes receberam 

orientação sobre higiene bucal. Esse número de gestantes com orientação sobre 

higiene bucal se manteve no segundo mês, e no terceiro mês finalizamos a 

intervenção com todas as 24 gestantes orientadas quanto a higiene bucal, atingindo 

100% da meta em toda a intervenção. O sucesso dessa meta se deve orientações 

realizadas individualmente durante as consultas e coletivamente na sala de espera, 

grupos ou durante as visitas domiciliares.  

 

Meta 6.7.Orientar 100 % das puérperas cadastradas no programa de pré-

natal e puerpério sobre os cuidados do recém-nascido. 

Indicador 6.7. Proporção de puérperas que receberam orientações sobre os 

cuidados do recém-nascido. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas 

receberam orientações quanto aos cuidados do recém-nascido. No segundo mês 
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todas as 9puérperas também receberam orientações quanto aos cuidados do 

recém-nascido e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 

puérperas com orientações quanto aos cuidados do recém-nascido, atingindo 100% 

da meta em todos os três meses de intervenção. Esta meta foi cumprida graças ao 

desempenho da equipe e sobre tudo as orientações realizadas individualmente 

durante as consultas e coletivamente na sala de espera, grupos ou durante as 

visitas domiciliares. 

 

Meta 6.8. Orientar 100% das puérperas cadastradas no programa de pré-

natal e puerpério sobre alimentação materna exclusiva. 

Indicador 6.8. Proporção de puérperas que receberam orientações sobre 

aleitamento exclusivo. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas 

receberam orientações sobre alimentação materna exclusiva. No segundo mês 

todas as 9puérperas também receberam orientações sobre alimentação materna 

exclusiva e no terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 puérperas 

orientadas sobre alimentação materna exclusiva, atingindo 100% da meta em todos 

os três meses de intervenção. Esta meta foi cumprida graças ao desempenho da 

equipe e sobre tudo as orientações realizadas individualmente durante as consultas 

e coletivamente na sala de espera, grupos ou durante as visitas domiciliares. 

  

Meta 6.9. Orientar 100 % das puérperas cadastradas no programa de pré-

natal e puerpério sobre planejamento familiar. 

Indicador 6.9. Proporção de puérperas que receberam orientações sobre 

planejamento familiar. 

No primeiro mês de intervenção todas as 6 puérperas cadastradas 

receberam orientações sobre planejamento familiar. No segundo mês todas as 

9puérperas também receberam orientações sobre planejamento familiar e no 

terceiro mês finalizamos a intervenção com todas as 9 puérperas orientadas quanto 

ao planejamento familiar, atingindo 100% da meta em todos os três meses de 

intervenção. Esta meta foi cumprida graças ao desempenho da equipe e sobre tudo 

as orientações realizadas individualmente durante as consultas e coletivamente na 

sala de espera, grupos ou durante as visitas domiciliares. 
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4.2 Discussão 

A intervenção em nossaUnidade Básica de Saúde teve um impacto muito 

bom, pois permitiu ampliar a cobertura da atenção de gestantes e puérperas da área 

de abrangência, além de propiciar uma melhora nos registros já existentes, 

alcançando maior organização e controle do programa, aumentando a qualidade dos 

serviços prestados mediante o monitoramento da cobertura do pré-natal e puerpério.  

Uma das primeiras ações que realizamos para alcançar os objetivos 

propostos foià capacitação da equipe sobre os protocolos de pré-natal e puerpério 

preconizados pelo ministério da saúde, assim como o estabelecimento do papel para 

cada profissional da equipe na ação programática, o que permitiudesenvolver 

corretamente as ações, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.  

Essa atividade permitiu que a equipe viesse a trabalhar de forma mais unida e 

organizada a fim de proporcionar o melhor atendimento à população adstrita. As 

ações foram organizadas de modo que o acolhimento, bem como os registros e as 

orientações em saúde, são consideradas atribuições de todos os membros da 

equipe, nas diferentes etapas do atendimento às mulheres. O atendimento clínico 

vem sendo realizado pela médica e enfermeira da equipe. OS ACS fazem a busca 

ativa daquelas gestantes e puérperas faltosas e todos discutem os problemas que 

atrapalham o adequado desenvolvimento das atividades em busca soluções. 

 Todos participaram deste processo de intervenção, desde a recepcionista, 

ACS, técnicos de enfermagem e técnicos científicos, o esforço foi coletivo e a união 

da equipe foi muito importante para que tudo desse certo e também causasse 

impacto positivo no serviço e outras ações programáticas, pois serviu de incentivo 

para a formação de grupos de pessoas com hipertensão e/ou diabetes, a parceria 

com os professores de educação física das escolas, os quais ajudam na realização 

de práticas físicas, melhorando a qualidade de vida destes usuários.  

O impacto da intervenção foi rapidamente percebido pela comunidade, 

desde o inicio das ações, mediante as visitas domiciliares, ondeera explicada a nova 

atividade que seria realizada, as mudanças na rotina do atendimento e os dias que 

as gestantes e puérperas teriam prioridade no atendimento. Não podemos negar 

que no principio deu um pouco de trabalho e resistência por parte de alguns 

usuários que não entendiam essas prioridades, mas aos poucos tudo foi dando 

certo. A pesar da ampliação da cobertura desta ação programática, o caminho é 
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longo e ainda temos muito a fazer para alcançar 100% de todas as gestantes e 

puérperas moradoras na área de abrangência da nossa UBS.  

A intervenção poderia ter sido facilitada se tivéssemos discutido antes do 

inicio das ações, com o gestor municipal, sobre as atividades que seriam 

desenvolvidas, pois só conseguimos conversar algumas semanas depois de iniciada 

a atividade, o que interferiu na realização de algumas tarefas onde a equipe não 

tinha governabilidade, como é o caso das captações das gestantes e puérperas que 

moravam na área ribeirinha, já que não contávamos com os meios de transporte 

para poder chegar até essas mulheres. Como as ações já estão incorporadas a 

rotina diária do serviço, e acreditamos que tenha continuidade por muito tempo, 

esperamos melhora nesta situação.  

Como próximos passos, pretendemos ampliar o trabalho de conscientização 

da comunidade enfatizando a importância da realização do pré-natal e puerpério na 

unidade, intensificaremos as visitas domiciliares com o objetivo de captar aquelas 

mulheres que não procuram o serviço, além de continuar com a utilização das fichas 

espelho para o monitoramento dos indicadores propostos, mantendo o perfeito 

funcionamento essa ação programática.  Após a análise situacional a equipe já 

iniciou algumas melhorias no programa de hipertensão e diabetes, e pretende 

aperfeiçoar ainda mais neste ano de 2016.  

 

4.3 Relatório da intervenção para gestores 

Prezado secretario Municipal de Saúde Everton Coelho,  

 

Foi realizada na UBS Adauto Basílio uma análise situacional, onde o 

primeiro passo foi realizar um levantamento das diversas ações programáticas 

desenvolvidas no serviço (saúde da criança, prevenção do câncer de colo de útero e 

mama, saúde do idoso, hipertensão e Diabetes e pré-natal e puerpério), verificando 

a cobertura e os indicadores de qualidade de cada uma, assim, em equipe, 

refletimos sobre a baixa cobertura de gestantes e puérperas em acompanhamento 

na UBS e decidimos intervir na melhoria dos indicadores de cobertura e qualidade 

da atenção ao pré-natal e puerpério realizado na UBS.  Organizamos o serviço para 

receber essas mulheres, realizamos capacitações sobre o foco escolhido a todos os 

profissionais. Iniciamos a busca de gestantes e puérperas e a realização de ações 
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embasadas no Caderno de Atenção Básica -Pré-natal de baixo risco,orientamos a 

população sobre a importância da realização do pré-natal e puerpério na UBS e 

difundimos outras informações importantes de forma a contribuir para a melhoria da 

saúde das mulheres e seus bebês.  

A intervenção teve uma duração de 3 meses, iniciando no mês de outubro, 

com a divulgação em toda a comunidade sobre o trabalho que seria feito. Depois 

prosseguimos com as capacitações que iniciaram ainda antes do inicio da 

intervenção ecomeçamos a intensificação das visitas domiciliares juntos aos ACS,’ 

para captação das mulheres. Do total estimado de 52 gestantes na área de 

abrangência, tivemos uma variação de mulheres durante os três meses de 

intervenção, no primeiro e segundo mês tivemos 27 gestantes (51%) e finalizamos a 

intervenção com 24 gestantes(46,2%). Todas as mulheres tiveram seus registros 

atualizados e completos, alcançando maior controle e organização, permitindo o 

monitoramento e avaliação da cobertura, como dos demais indicadores de 

qualidadedo pré-natal e puerpério.   

Esclarecemos a comunidade através de palestras e conversas sobre a 

importânciada realização do pré-natal de imediato, após o diagnostico da gestação, 

de forma que, nos três meses, mais de 95% das mulheres iniciaram o pré-natal no 

primeiro trimestre de gestação.  

Outro aspeto importantíssimo foi o trabalho feito para realização do exame 

ginecológico das gestantes, no inicio tivemos um pouco de resistência por parte de 

algumas mulheres, mas com as conversas em cada consulta conseguimos que 

100% das gestantes tivessem ao menos um exame ginecológico por trimestre. Da 

mesma forma aconteceu com o exame de mama, logramos realizar o exame em 

100% das gestantes, todas com solicitação de exames de laboratório, assim como 

prescrição de sulfato ferroso e acido fólico. Não tivemos gestantes faltosas as 

consultas, pois os ACS levavam para as mulheres a data e horário das consultas 

agendadas, e reiteravam a importância das consultas.  

No que diz respeito aos indicadores relacionados à promoção da saúde 

alcançamos ótimos resultados em todos os meses da intervenção. Para alcançar 

esses resultados, além da capacitação de toda a equipe, foi fundamental a formação 

do grupo de gestantes, onde em cada encontro fazíamos uma abordagem mais 

profunda dos temas como orientação nutricional, anticoncepção pós parto, 

aleitamento materno, cuidados do recém-nascido, riscos do tabagismo e uso de 
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álcool e outras drogas durante a gestação e sobre a higiene bucal, de forma que 

100% das envolvidas na intervenção foram sensibilizadas com estes temas 

alcançando maior qualidade de vida da mãe e do bebe. No que diz respeito as 

consultas de puerpério até 42 dias após o parto, alçamos 100% da meta nos três 

meses de intervenção.  

Como a nossa intervenção foi real, problemas aconteceram no início da 

intervenção e precisaram do serviço social e do senhor secretario de saúde, para 

que fossem garantidos alguns materiais indispensáveis para a realização desta 

intervenção, por isso, gostaríamos de agradecer a sua colaboração e solicitar o seu 

empenho em disponibilizar de forma gratuita exames complementares como a 

ultrassonografia obstétrica, pois já é de seu conhecimento a baixa situação 

financeira de nossos usuários. A ação programática já esta incorporada na rotina do 

serviço e precisamos da sua ajuda para manter essas ações em funcionamento.  

Enfim, todo o trabalho realizado, termina impactando de forma positiva nesta 

ação programática e em outras atividades do serviço, pois serviu como iniciativa 

para a formação de grupos de hipertensos, diabéticos, idosos além de propiciar uma 

parceria com professores de educação física das escolas os quais ajudam na 

realização de pratica física, melhorando a qualidade de vida destes usuários. 

Também ajudou na melhoria dos registros de todas as pessoas atendidas na UBS, 

permitindo o conhecimento da realidade dos usuários da nossa UBS.  

 

 

4.4 Relatório da Intervenção para a comunidade 

 

Nossa intervenção tratou sobre a melhoria da atenção ao pré-natal e 

puerpério das mulheres cadastradas no programa da UBS.  Este tema foi escolhido 

após a chegada da médica do Programa Mais Médicos,que em conjunto com a 

equipe da UBS, fizeram uma avaliação da situação geral do serviço e perceberam 

que poucas gestantes e puérperas faziam acompanhamento da gestação e 

puerpério na unidade de saúde.  Para melhorar essa situação, toda a equipe se uniu 

na tarefa, para modificar a realidade e melhorar a atenção a saúde das gestantes e 

puérperas da área de abrangência, acompanhadas na UBS.  
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Para conseguir todos os resultados obtidos foi vital a ajuda e compreensão 

da comunidade durante toda a intervenção que iniciou no mês de outubro de 2015 e 

teve a duração 12 semanas (3 meses),primeiro pela participação nas conversas e 

palestras sobre a importância de iniciar o pré-natal e puerpérioainda nos três 

primeiros meses de gestação, e o segundo pela compreensão sobre o ajuste nos 

dias de atendimento e prioridade destas usuárias. Também foi importantíssima a 

ajuda dada a equipe, onde cada família (de gestante e puérpera)participoude perto 

no acompanhamento dessas mulheres e ficaram alerta em caso de alguma 

situaçãoque representasse risco para a mãe o bebe. Com todo este apoio, a 

comunidade ganhou um grupo de gestantes, de grande aceitação para todas, onde 

se trocavam ideias e discutiam temas relacionados à nutrição saudável, aleitamento 

materno, cuidados do recém-nascido e planejamento familiar. 

Outro aspeto importantíssimo foi o trabalho realizado para lograr o exame 

ginecológico das gestantes. No inicio foi um tanto difícil, pois elas tinham um pouco 

de vergonha, mais durante as conversas no grupo e durante as consultas era 

explicado a importância deste exame, sendo assim, conseguimosrealizar o exame 

ginecológico e também de mamas em todas as gestantes. Outras ações também 

foram realizadas com sucesso, todas as mulheres tiveram a vacinação adequada,os 

exames necessários solicitados para o bom acompanhamento da mãe e bebê, 

assim como a prescrição do sulfato ferroso e acido fólico, e todas as puérperas 

(mulheres que ganharam seus bebês) realizaram consulta até 42 dias após o parto. 

Todas estas ações trouxeram para as gestantes, puérperas, comunidade e equipe, 

mais qualidade na atenção prestada. 

 A intervenção finalizou, mas todas estas ações continuarão sendo 

realizadas, pois já parte da rotina do serviço, e aquelas ações que não foram 

desenvolvidas integralmente serão melhoradas com apoio da comunidade. 

Pretendemos melhorar algumas ações que já são desenvolvidas no serviço, 

direcionadas a atenção as crianças menores de cinco anos, idosos e pessoas com 

hipertensão e diabetes, e outras ações programáticas que também merecem ser 

trabalhadas e melhoradas.  Para tanto precisaremos continuar com o apoio de toda 

a comunidade, não só para melhorar a atenção de gestantes e puérperas, como 

também expandir essas benfeitorias ao restante dos grupos da população. 

 



73 

 

5. Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 

 

Quando iniciei o curso não tinha total conhecimento e entendimento do que 

iria acontecer e como se dariam as tarefas. Tudo era novo e causava uma 

inquietação, pois o curso era a distancia, primeira vez que eu fazia uma atividade 

desse tipo, a língua era diferente, além disso, o problema de acesso a internet 

também me preocupava.  Na medida em que fomos avançando, foi ficando mais 

tranqüilo e fiquei mais segura.  

Graças ao curso de especialização, pude melhorar meus conhecimentos e 

aplicá-los no serviço, diversas ações foram implantadas de forma a melhorar a 

minha prática profissional, o que foi ótimo, já que a cada semana era proporcionada 

mais aprendizagem. Realmente uma experiência enriquecedora e inesquecível. 

Os fóruns foram de muita utilidade já que era o momento ideal para as 

trocas de ideias entre os colegas e também para esclarecer dúvidas. O que gostei 

foi dos estudos das práticas clinicas e os casos clínicos, que ajudaram em minha 

aprendizagem particular, pois os protocolos de atendimento do Brasil não são iguais 

aos do meu País e algumas doenças só conhecia por livros, e aqui tive a 

possibilidade de estudá-las e tratá-las adequadamente, o que representa uma boa 

experiência em minha vida profissional.  
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Apêndices 

 

 
Todo material de apoio criado pelo aluno para a intervenção. Se não houver material este item deve ser removido. 
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Apêndice A - Título do Apêndice 
 

Cada Apêndice levará uma sequência de letra diferente (ordem alfabética).  
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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 

 


