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RESUMO 

 

A gravidez é um período que necessita de uma atenção maior à saúde da gestante 

para que sejam evitadas complicações à mulher e ao recém-nascido. O objetivo 

desse projeto de intervenção junto à Unidade Básica de Saúde Samaritana, em 

Parnaíba – PI, foi elaborar um trabalho de orientação das equipes e principalmente 

das gestantes sobre vários aspectos relacionados ao pré-natal, com enfoque na 

melhoria da atenção com relação às ações de educação implementadas durante um 

determinado período, direcionada aos profissionais de saúde que atendem essas 

mulheres e às suas famílias, visando a dar orientações sobre a importância dessa 

fase e de seu acompanhamento. Para tanto, como métodos de abordagem, foram 

utilizados a visita domiciliar, a participação no grupo de gestantes junto com a 

equipe de enfermagem e a conversa individual com as gestantes na sala de espera 

durante as consultas do pré-natal. Dessa forma, verifica-se que a gestante precisa 

ser atendida e entendida pelos diversos profissionais de saúde e pelo usuário, a fim 

de garantir um acesso amplo e qualificado aos serviços disponibilizados. Portanto, a 

compreensão de todos sobre a necessidade de melhoria na atenção ao pré-natal na 

Unidade Básica de Saúde Samaritana, em Parnaíba - PI, assim como a 

implementação permanente de grupos voltados à orientação às gestantes, podem 

trazer maior eficiência para o processo, atingindo com qualidade a totalidade de 

mulheres daquele local à um pré-natal de qualidade. 

 
Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Saúde da Criança. Educação em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Pregnancy is a period that requires greater attention to the health of pregnant women 

so that complications are avoided to women and newborn. The aim of this 

intervention project with the Basic Unit of Samaritan Health in Parnaíba - PI was set 

up a policy work of the teams and especially of pregnant women on various aspects 

related to prenatal care, with a focus on improved care regarding actions education 

implemented for a certain period, directed at health professionals who treat these 

women and their families, aiming to provide guidance on the importance of this 

phase and its follow-up. For this purpose, approach and methods were used home 

visits, participation in the group of pregnant women with the nursing staff and the 

individual conversation with pregnant women in the waiting room during the prenatal 

visits. Thus, it appears that the pregnant woman needs to be answered and 

understood by many health professionals and user in order to ensure a broad and 

qualified access to the services provided. So everyone's understanding of the need 

for improvement in attention to prenatal care in the Basic Samaritan Health Unit in 

Parnaíba - PI as well as the ongoing implementation of groups focused on guidance 

to pregnant women, can bring greater efficiency to the process, reaching quality all 

women that location to a pre-natal quality. 

 

Keywords: Prenatal care. Children's Health. Health education.  
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2 INTRODUÇÃO  

 

A gravidez inicia uma nova fase na vida da mulher: a gestação. É um período 

marcado por inúmeras transformações, as quais terminam alterando a vida da 

gestante, física e psicologicamente. Por isso, segundo Serruya et al (2004) e 

Trevisan et al (2002), é importante que a ela seja destinado um acompanhamento 

médico, o chamado pré-natal, que corresponde a um conjunto de cuidados 

antecedentes ao parto e que continuam até o nascimento do bebê. 

Segundo Rocha et al (2012), para que a gravidez transcorra com segurança, 

são necessários cuidados da própria gestante, do parceiro, da família e, 

especialmente, dos profissionais de saúde. A atenção básica na gravidez inclui a 

prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos problemas que ocorrem 

durante o período gestacional e após o parto. Convém ressaltar que a melhoria da 

assistência à saúde da gestante depende não apenas das ações do Ministério da 

Saúde (MS), mas também da atenção que cada profissional dedica à sua paciente 

(BRASIL, 2000) (PEDUZZI, 2001). 

De acordo com Brasil (2006) e Carvalho (2010), a atenção obstétrica e 

neonatal deve ter como características essenciais a qualidade e a humanização. É 

dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o 

recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos. Considerar o outro como 

sujeito e não como objetivo passivo da nossa atenção é a base que sustenta o 

processo de humanização. 

Assim, o acolhimento torna-se aspecto essencial nessa política de 

humanização, que envolve a recepção da mulher desde a sua chegada à unidade de 

saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela 

expresse suas preocupações e angústias (FALCONE, 2005) (RIOS, 2007). Portanto, 

é imprescindível destacar a importância da humanização no atendimento à gestante. 

Na prática cotidiana dos serviços de saúde, o acolhimento se expressa na 

relação estabelecida entre os profissionais de saúde e os (as) usuários (as), em 

atitudes como: os profissionais se apresentando, chamando os (as) usuários (as) 

pelo nome, informando sobre condutas e procedimentos a serem realizados, 

escutando e valorizando o que é dito pelas pessoas, garantindo a privacidade e a 

confidencialidade, incentivando a presença do(a) acompanhante, entre outras 

atitudes (BRASIL, 2006). 
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Segundo Blank e Eckert (1990), a promoção da saúde é um conjunto de 

ações exercidas de forma contínua e globalizada, com o escopo de reduzir a 

morbimortalidade, propiciar um excelente nível de crescimento e desenvolvimento 

físico, intelectual e emocional da criança. Seu atendimento deve começar antes da 

concepção, com o planejamento familiar, além da realização de consultas e 

cuidados pré-concepcionais.  

Para desenvolver adequadamente seu trabalho, a equipe de saúde necessita 

conhecer e acolher bem a sua comunidade. Uma vez que a área de abrangência da 

equipe é pré-estabelecida, o número de gestantes passa a ser conhecido e 

acompanhado na unidade. Por meio do trabalho dos agentes de saúde, é possível 

ampliar a capacidade da Unidade Básica de Saúde (UBS), no sentido de atuar 

comunidade e nos domicílios, de modo que as gestantes podem ser acompanhadas 

mais de perto, tendo maior ligação com a unidade de saúde. 

O presente estudo destina-se a fazer uma análise junto à Unidade Básica de 

Saúde Samaritana, em Parnaíba - PI, visando a implantação permanente de grupos 

de orientações às gestantes, melhorando a atenção ao pré-natal das gestantes 

atendidas naquela localidade.  
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3 A ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NA UBS/ESF SAMARITANA, PARNAÍBA - PI 

 

A UBS Samaritana está localizada em um dos bairros mais numerosos do 

município de Parnaíba - PI. Ela possui uma estrutura modelo, que conta com: uma 

recepção, com sala de espera relativamente grande; um auditório, onde são feitas 

pesagens, medidas e aferições de pressão arterial (PA); uma sala de vacinas 

refrigerada, contendo geladeira para o armazenamento ideal das vacinas, onde uma 

técnica em enfermagem realiza os procedimentos; uma sala de curativos, com maca 

e materiais de limpeza e sutura; uma sala para arquivo de prontuários, onde estes 

são separados de acordo com a família e o agente comunitário de saúde 

responsável; uma farmácia, que possui armários para armazenamento de 

medicações, apesar da constante falta das mesmas, devido à grande demanda 

atendida na UBS; uma brinquedoteca, com brinquedos e jogos, para que as mães 

possam se consultar tranquilamente, apesar de não haver recreadores; um 

consultório médico funcionando adequadamente e outro, inativo; dois consultórios 

de enfermagem ativos; um consultório odontológico; além de sala de prevenção, 

onde são coletados os exames papanicolaou (PCCU). Outrossim, existe, ainda, uma 

cozinha pouco equipada, dois banheiros, um almoxarifado, onde são armazenados 

produtos de limpeza, e uma sala de esterilização com autoclave inativa. 

 Conta-se com um aparelho sonar, porém, está sendo aguardada a chegada 

de um otoscópio. Apenas na sala de coleta de PCCU há um foco. Tem-se, ainda, 

termômetro, aparelho para medição de pressão arterial e de glicemia capilar, 

balanças para adultos e crianças, fita métrica e estetoscópio. 

A estrutura organizacional para atenção pré-natal é reconhecida pelo 

Ministério da Saúde como aspecto primordial para a garantia de uma prática 

confiável. Nesse sentido, requer-se a existência de um ambiente facilitador para as 

ações integradas de saúde que levem em consideração aspectos referentes à planta 

física, aos recursos humanos e materiais, ao apoio laboratorial, ao acesso ao 

medicamento, aos instrumentos de registro e ao sistema de referência e contra 

referência. 

A equipe é formada por médica, enfermeira, dentista, auxiliar de dentista, 

nove Agentes Comunitários de Saúde (ACS), técnica de enfermagem, recepcionista, 

marcadora de consultas e exames, zelador e vigia. Ademais, o apoio de núcleos de 

ensino também existe, pois a UBS Samaritana é um local, onde acadêmicos de 
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cursos superiores realizam estágios, trazendo agilidade aos atendimentos e 

procedimentos.  

No município, há disponibilidade do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), no qual funciona atendimento com psicólogo e fisioterapeuta, bem como do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde se presta atendimento 

multiprofissional, sendo um deles, o psiquiatra. 

Uma equipe multidisciplinar é um grupo com diferentes especializações 

funcionais que trabalham para alcançar um objetivo comum, favorecendo a 

articulação do conhecimento de várias áreas com os seus saberes e os seus 

fazeres, de forma a dar mais sentido à teoria, ampliar a compreensão dos problemas 

de saúde e, consequentemente, melhorar a prática. O trabalho de cada área 

profissional é apreendido como conjunto de atribuições, tarefas ou atividades. Nesse 

enfoque, a noção de equipe multiprofissional é tomada como uma realidade dada, 

uma vez que existem profissionais de diferentes áreas atuando conjuntamente, e a 

articulação dos trabalhos especializados não é problematizada (PEDUZZI, 2001). 

A Equipe de Estratégia de Saúde (ESF) realiza cobertura de cerca de 4000 

pacientes, inclusive em áreas vizinhas que estão descobertas, onde 40 gestantes 

realizam acompanhamento pré-natal na UBS. 

A assistência pré-natal deve ser iniciada no primeiro trimestre de gestação, 

com consultas agendadas mensalmente, a fim de proporcionar cobertura universal, 

de forma planejada, propiciando um acompanhamento permanente. De acordo com 

o Ministério da Saúde, deve-se realizar uma consulta no primeiro trimestre, duas no 

segundo, e três no terceiro. 

Acerca das atribuições dos profissionais, todos realizam muito bem as suas 

tarefas. Dentro da UBS, toda a equipe participa do acolhimento, partindo do 

pressuposto de que todos recebem bem os usuários estando sempre disponíveis 

para ouvi-los, com o intuito de solucionar os seus problemas, dentro do possível.  

Nos atendimentos, cada um faz corretamente a sua parte, com organização e 

atenção aos usuários. A enfermeira, juntamente aos agentes de saúde, realiza a 

busca de casos que necessitam de atendimento domiciliar e de uma atenção 

especial, sendo estes previamente agendados para consulta médica. Aquela 

profissional possui embasamento teórico-científico e respaldo legal para prestar 

assistência pré-natal de baixo risco, e dela espera-se o acompanhamento e a 

assistência à população de gestantes. 
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A visita domiciliar que é realizada pelos agentes de saúde é o momento onde 

estes devem oferecer ao usuário uma escuta qualificada, assim, as gestantes 

recebem em sua residência um atendimento que busca identificar possíveis 

dificuldades e levar a demanda para a unidade de saúde. Dessa forma, estabelece-

se um vínculo entre o serviço e a comunidade, pois durante as visitas, tem-se a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a rotina, a família e as condições de 

habitação das gestantes naquela região. 

A população assistida é mista, com predomínio de pessoas do sexo feminino 

em idade jovem, entre 20 e 35 anos de idade. No território demarcado, uma área 

encontra-se descoberta devido à falta de um agente comunitário de saúde na 

equipe, o que prejudica a qualidade dos atendimentos a esses usuários.  

Um dos maiores problemas enfrentados é o excesso de demanda, devido a 

áreas vizinhas não possuírem UBS funcionando ou com todos os profissionais 

necessários disponíveis, o que impede a realização de mais atividades educativas 

de promoção à saúde. O atendimento à procura espontânea acontece em todos os 

dias da semana, inclusive naqueles destinado às visitas domiciliares.  

A atenção ao pré-natal e puerpério na UBS em estudo ainda tem muito a 

melhorar em seus atendimentos. Apesar disso, dispõe-se de um dia específico da 

semana para atendimento de pré-natal, sendo os casos de urgência resolvidos 

durante toda a semana.  

Uma atenção humanizada durante o pré-natal e puerpério é fundamental para 

a saúde materna e neonatal, e sua humanização e qualificação dependem de 

profissionais que compreendam a pessoa como um todo, levando em consideração 

o ambiente social, econômico, cultural e físico no qual vive. Além disso, é relevante 

que esses profissionais estabeleçam novas abordagens no relacionamento com os 

diversos sujeitos envolvidos na promoção da saúde. 

O número estimado de gestantes residentes na área é de 40. Para essas 

mulheres, o atendimento ofertado é de boa qualidade e as consultas pré-natal são 

realizadas pela médica e pela enfermeira, conforme recomendação do Ministério da 

Saúde (MS).  

Dessa forma, há como atender a todas as gestantes cadastradas, com tempo 

suficiente para uma consulta completa, examinando-as detalhadamente, dando 

orientações sobre sintomas comuns na gravidez, sinais de início de trabalho de 

parto, amamentação, cuidados que a mãe deverá ter com o recém-nascido, 
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alimentação, importância dos exames, dentre outros temas. Essas mulheres sempre 

saem da consulta com a próxima visita agendada, e são sempre cobradas quando 

faltam, pois as agentes de saúde fazem um trabalho de busca ativa às mesmas.  

O maior problema constatado quanto ao pré-natal diz respeito à realização de 

exames, pois o município não dispõe de todos eles, recomendados pelo MS, por 

meio do Sistema Único de Saúde (SUS), além de se verificar certa dificuldade na 

marcação dos mesmos, em virtude da demanda da UBS. Além disso, muitas vezes, 

tem-se de tratar o usuário ou acompanhar um pré-natal sem a realização de 

qualquer exame laboratorial, o que dificulta diagnosticar e tratar precocemente 

doenças, a fim de evitar o desenvolvimento de suas complicações, refletindo nas 

taxas de morbimortalidade. 

Ademais, os registros de dados do exame clínico possibilitam identificar 

anormalidades na mulher, como infecções, patologias, deficiências/carências 

nutricionais. Já o exame obstétrico permite identificar o desenvolvimento normal da 

gestação e monitorar as mudanças físicas na gestante. O registro da idade 

gestacional na primeira consulta deve ser considerado para definir a data provável 

de parto, que é calculada de acordo com a data da última menstruação (SILVEIRA; 

BARBOSA, 2007). 

Os exames avaliam se há anemia, leucometria, identificam risco de doença 

hemolítica isoimune, detecta anticorpos para o vírus da AIDS, triagem para sífilis, 

que pode causar anomalias congênitas caso seja transmitida ao feto, infecção 

urinária e função renal. Além dos exames dos exames laboratoriais a gestante deve 

realizar o exame de papanicolau para detecção de câncer cervical de útero pré-

invasivo e invasivo e de ultrassonografia para confirmação da idade gestacional, 

bem como da integridade da placenta, volume de líquido amniótico, tamanho, 

atividade e a posição do feto (BRANDEN, 2000). 

A prevenção do câncer de colo de útero é bastante assistida na UBS/ESF 

Samaritana, onde todas as mulheres com sintomas e todas as que já iniciaram a 

vida sexual e que não fizeram prevenção para essa doença, ou que a realizaram há 

mais de um ano, são encaminhadas para o exame de colpocitologia oncótica, que é 

executado pela enfermeira, uma vez por semana.  

As orientações acerca dos cuidados relacionados ao câncer de mama 

também se encontram ativas, sendo solicitadas mamografias de rastreamento para 
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mulheres acima de 50 anos e, diante qualquer alteração no exame físico ou na 

história clínica, mamografias diagnósticas para qualquer idade. 

Durante a realização do exame de mama, deve-se aproveitar para orientar 

sobre os cuidados com as mamas e mamilos, e com a amamentação, onde o 

conteúdo da conversa deve estar de acordo com o período gestacional em que se 

encontra a gestante e com o tipo de mamilo identificado. Além disso, deve-se 

averiguar a presença de nódulos ou anormalidades, bem como a presença de 

secreção sanguinolenta. Nesses casos, a enfermeira deve encaminhar a gestante a 

serviços especializados para verificações mais detalhadas. 

Os diabéticos e hipertensos também possuem acompanhamento periódico 

com agendamento prévio, sendo um dia da semana especialmente reservado a 

esses grupos de pacientes, que também são atendidos nos demais dias, por conta 

da demanda. Eles têm sua pressão arterial aferida e glicemia capilar medida 

previamente à consulta médica, o que auxilia a conduta e o acompanhamento dos 

mesmos. 

Em relação às atividades educativas, são realizadas no auditório da UBS ou 

em algum local arejado, reservado para tal fim. Outro ponto positivo é o apoio da 

odontologia, que realiza consultas a gestantes, promovendo a saúde bucal às 

mesmas.  

Trevisan et al. (2002) ressaltam que é extremamente importante que a 

unidade de saúde proporcione atividades educativas durante o pré-natal, orientando 

as gestantes quanto à amamentação, o parto, vacinação antitetânica, entre outros. 

Quanto à saúde do idoso e da criança, eles possuem prioridade na ordem dos 

atendimentos, além de um dia reservado às suas causas. A ESF procura manter 

seus calendários vacinais atualizados, promovendo ações preventivas e orientando 

seus respectivos cuidadores, quando necessário. 

Vislumbrou-se a necessidade de implantação permanente de grupos de 

gestantes, de orientação pré-natal adequada, atuando em sua integridade, com 

palestras educacionais, esclarecimento de dúvidas e anseios, onde a equipe faria 

uma busca ativa a essas mulheres, entrevistando-as, auxiliando na obtenção de um 

diagnóstico situacional mais estratificado, de acordo com um questionário simples 

para coleta de dados. Dessa forma, torna-se possível prever quantas gestações 

foram planejadas e desejadas, a forma de concepção, a situação domiciliar e 
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financeira das gestantes e de seus parceiros ou responsáveis, assim como o perfil 

de idade e de estudo das mesmas.  

A escolha do grupo de gestantes deu-se devido à necessidade de prevenção 

e promoção em saúde às primigestas e multíparas nesse momento de fragilidade e 

necessidade maior de amparo profissional. Acredita-se que eles são como uma 

porta de entrada para o desenvolvimento de mais grupos de apoio e promoção à 

saúde, destinados aos mais diversos núcleos de pacientes, acima citados.  

Segundo Falcone et al. (2005), os grupos de gestantes formados para 

orientação devem prever momentos para que essas mulheres possam expor seus 

sentimentos sem receio no grupo ou em interação individual com os profissionais. 

Ressalta-se que a mulher, durante a gestação, está vulnerável, exposta a múltiplas 

exigências, vivenciando um período de adaptação ou reorganização corporal, 

bioquímica, hormonal, familiar e social, e propensa a sentimentos de culpa e 

ambivalência em relação à criança. 

A partir de reuniões fomentadas em equipe, torna-se notório que há muita 

coisa a ser feita para a atenção básica ser exercida com qualidade. Com a 

identificação dos problemas de forma mais específica, acredita-se que a resolução 

dos mesmos, em casos isolados, tornar-se-ia algo mais próximo da realidade, 

reduzindo-se os casos sem acompanhamento adequado e, consequentemente, as 

taxas de morbimortalidade materna e neonatal.  
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4 JUSTIFICATIVA  

 

O crescimento na atenção ao pré-natal é reflexo da mudança de atitude dos 

profissionais de saúde e da eficiência de serviços. Porém, ainda há muito a ser 

aprimorado para garantir a sua qualidade, visando a melhora dos índices de 

morbimortalidade materna. 

A consulta pré-natal, para muitas pacientes, significa uma oportunidade única 

para avaliar o seu estado de saúde, tornando-se um importante meio para que a 

equipe de saúde estabeleça um vínculo com a gestante, realizando promoção e 

recuperação de saúde, diminuindo índices de mortalidade e de possíveis 

complicações durante o período gestacional (BRASIL, 2012; RIBEIRÃO PRETO, 

2009).  

Com uma população de cerca de 149.803 habitantes (IBGE, 2015) e uma 

extensão territorial de 435.573 km², Parnaíba - PI é o município onde a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Samaritana está localizada e onde esse projeto de 

intervenção foi idealizado.  

Tal UBS é considerada uma unidade “modelo”, por possuir uma estrutura 

física considerada satisfatória, arejada, iluminada, com aproximadamente 17 

cômodos (recepção, dois consultórios médicos, dois consultórios de enfermagem, 

consultório odontológico, auditório, sala de vacinas, sala de curativos, farmácia, sala 

de arquivo de prontuários, brinquedoteca, almoxarifado, sala de esterilização, 

cozinha e dois banheiros).  

 A equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) atuante na supracitada 

UBS é integrada por uma médica, uma enfermeira, uma dentista, uma auxiliar de 

dentista, nove agentes comunitários de saúde, uma recepcionista, um zelador, um 

porteiro, uma funcionária para marcação de exames e consultas, e uma técnica de 

enfermagem. Atende-se a uma população de aproximadamente 4.000 pessoas, 

além da demanda proveniente de outros postos de saúde (áreas descobertas), fato 

que sobrecarrega a ESF, impedindo a mesma de promover saúde com qualidade. 

A equipe de saúde está bastante inteirada sobre o projeto de intervenção e 

todos já estão prontamente disponíveis para ajudar na intervenção, uma vez que a 

participação de todos é fundamental para obter êxito na ação. Todos têm 

consciência das dificuldades, como falta de local adequado para as reuniões e 
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escassez de profissionais capacitados no município que possam se dedicar a pôr 

esse grupo em prática, dentre outras.  

Atualmente, um dos objetivos dessa intervenção constitui-se na busca ativa 

pelas gestantes da área adstrita que não estão fazendo pré-natal na UBS ou que 

estejam realizando tal acompanhamento em outro local.  

Dentre as que estão realizando pré-natal na UBS, todas possuem cartão 

vacinal atualizado, consultas médicas e de enfermagem em dia, acompanhamento 

odontológico e exames de rotina solicitados, e alguns atrasados por conta da 

dificuldade de marcação dos mesmos e por conta da inexistência de realização 

desses exames por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), no município.  

Uma ação que pode refletir de forma positiva nas atividades das ESFs, é a 

implantação permanente de grupo de gestantes, onde serão feitas reuniões 

periódicas, com palestras, visando à promoção de saúde e criação de espaço para 

tirar dúvidas. Além disso, tal prática auxiliará na busca ativa das pacientes, 

melhorando a adesão ao acompanhamento pré-natal.  

Consequentemente, isso acarretará, sem dúvidas, a redução dos índices de 

complicações e, principalmente, menores índices de mortalidade materna, pois, os 

grupos já existem em algumas UBS, mas, infelizmente, mantêm-se ativos por pouco 

tempo, beneficiando as gestantes por um período limitado e sem continuidade.  

Sabe-se que as gestantes compõem apenas uma parcela da população 

assistida, mas se acredita, que avanços em um grupo específico tendem a melhorar 

a qualidade do atendimento à população, em geral, e iniciar um processo importante 

de mudanças positivas na atenção básica em saúde. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Geral 

 

           Demonstrar a importância de uma intervenção multidisciplinar para gestantes 

acompanhadas por unidades básicas de saúde, implantando ações e grupos de 

orientação permanente para a melhoria da atenção ao pré-natal na Unidade Básica 

de Saúde Samaritana, em Parnaíba-PI. 

 

5.2 Específicos 

1 Ampliar a cobertura ao programa de pré-natal; 

2 Capacitar os agentes de saúde; 

3 Demonstrar a especificidade de cada profissional para atender às necessidades 

referentes às alterações apresentadas pelas gestantes; 

4 Implementar permanentemente grupo de gestantes; 

5 Garantir atendimento a todas as gestantes que procurem os serviços de saúde; 

6 Realizar ações de promoção e prevenção à saúde. 
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6 METODOLOGIA  

 

6.1 Monitoramento 

 

Como métodos de abordagem, foram utilizadas visitas domiciliares, onde se 

tem a participação das gestantes junto com a equipe de enfermagem e diálogo 

individual com as mesmas na sala de espera durante as consultas do pré-natal. As 

informações disponíveis na ficha espelho servirão para o monitoramento das 

consultas, exames, avaliações, prescrições, vacinas e orientações das gestantes e 

puérperas. Para o acompanhamento mensal dessas mulheres, será utilizada uma 

planilha eletrônica para registro de dados. A enfermeira e a médica controlarão os 

dados presentes nos prontuários e nas fichas espelho.  

Na primeira consulta de pré-natal, sempre realizada pela enfermeira, ocorrerá 

o preenchimento dos dados da gestante no formulário, que é encaminhado à 

Secretaria da Saúde para digitação, onde o profissional que digita gera o número do 

SISPRENATAL da gestante e envia esse registro para o enfermeiro da UBS.  

A consulta de enfermagem apresenta-se como um instrumento de suma 

importância, pois objetiva garantir a extensão da cobertura e a melhoria da 

qualidade do pré-natal, sobretudo com a introdução de ações preventivas e 

promocionais destinadas às gestantes. Cabe a esse profissional, além da 

competência técnica, ter sensibilidade para compreender o ser humano e o seu 

modo de vida, bem como habilidade ao se comunicar com as pacientes, baseada na 

escuta e no diálogo. 

 

6.2 Organização e gestão do serviço 

 

Para alcançar o objetivo de ampliar a cobertura no atendimento às gestantes, 

contar-se-á com o apoio das agentes de saúde, que farão uma busca ativa de todas 

as gestantes de sua área, com o objetivo de identificar novas pacientes ou aquelas 

que ainda não iniciaram o pré-natal. Também se terá o suporte da técnica de 

enfermagem, que realizará o acolhimento das gestantes que buscarem o serviço. 

Mulheres com atraso menstrual serão atendidas no mesmo turno para ampliar a 

captação precoce das mesmas.  
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Gestantes que já estão realizando o pré-natal terão prioridade no 

agendamento das consultas, e todas as que fizeram a consulta pré-natal sairão com 

a próxima visita agendada. Para acolher a demanda de intercorrências agudas na 

gestação, não há necessidade de se alterar a organização da agenda, pois as 

mesmas serão priorizadas nas consultas disponíveis para pronto-atendimento.  

Para garantir a realização das consultas médicas sem atrasos, a enfermeira 

anotará, em um caderno específico, o registro dos agendamentos de consulta pré-

natal, a fim de identificar as mulheres faltosas de cada semana e encaminhar para a 

agente de saúde fazer a busca ativa dessas gestantes. A solicitação de exames e as 

avaliações será realizada durante as consultas médicas, e as informações, 

posteriormente repassadas para a ficha espelho, atentando sempre para o caso de 

ausência de algum desses itens.  

Os exames ginecológicos serão realizados pela enfermeira nos dias de 

quinta-feira, quando as gestantes terão prioridade na realização dos mesmos, e o 

acompanhamento do número de exames realizados será registrado na ficha espelho 

e no prontuário dessas mulheres, para haver um controle no sentido de que todas 

realizarão pelo menos um exame por trimestre.  

Pelo menos um exame de mamas será realizado pela médica no momento da 

consulta pré-natal, e as informações, anotadas no prontuário da gestante e em sua 

ficha espelho, com o objetivo de monitorar a realização dos mesmos, evitando que 

alguém fique sem o referido procedimento.  

Com o escopo de garantir que as gestantes estejam com a vacina antitetânica 

e contra hepatite B em dia, estas serão aplicadas pela enfermeira e monitoradas 

tanto por esta quanto pela médica, por meio de anotações no prontuário, cartão da 

gestante e na ficha espelho de cada gestante.  

Nos casos em que houver falta de imunobiológicos, a médica e a enfermeira 

serão responsáveis pela solicitação o mais breve possível junto à Secretaria de 

Saúde, para que não haja atraso no calendário vacinal de nenhuma gestante. 

 

6.3 Qualificação da prática clínica 

 

Os ACS da equipe serão capacitados em reunião no início do projeto de 

intervenção, onde todos serão orientados pela médica e pela enfermeira sobre como 

fazer uma busca ativa ágil e eficiente. Na primeira reunião, também serão definidas 
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as atribuições de cada profissional da equipe. Haverá um total de seis encontros ao 

longo do projeto, com o intuito de solicitar apoio de todos da equipe na captação das 

mulheres e debater sobre o atendimento, em conformidade com o Protocolo do 

Ministério da Saúde, e acerca das estratégias implementadas. 

 

6.4 Logística 

 

A intervenção no Programa de Pré-Natal será realizada em conformidade com 

o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde – Cadernos de 

Atenção Básica nº 32 (2012). Como o município não conta com a ficha espelho, foi 

produzido um modelo dela, direcionado para esse projeto.  

Juntamente com a enfermeira da equipe, a ficha espelho será utilizada para 

anotar todas as informações necessárias para a ação programática. Estima-se 

alcançar, com a intervenção, um total de 100% das gestantes cadastradas no 

programa de pré-natal.  

A gestão municipal será contactada para disponibilizar a impressão das fichas 

para as gestantes. Para o acompanhamento mensal dessas mulheres, empregar-se-

á uma planilha eletrônica para registro de dados.  

Para organizar o registro específico do programa, a enfermeira revisará o livro 

de registro, identificando todas as mulheres que compareceram ao serviço de pré-

natal nos últimos três meses. A profissional localizará o prontuário dessas gestantes 

e transcreverá todas as informações disponíveis nos mesmos para a ficha espelho, 

que será utilizada na coleta dos dados. Ao mesmo tempo, realizará o primeiro 

monitoramento por meio de anotações, identificando todas as consultas, exames 

clínicos e laboratoriais, e vacinas em atraso. 

Para ampliar a cobertura do programa de pré-natal, a equipe efetuará o 

rastreamento das mulheres já cadastradas e acompanhadas no serviço, buscando 

identificar gestantes ainda não inseridas na ação programática. A intervenção será 

realizada por toda a equipe de saúde da unidade, sendo que tudo já foi repassado e 

aceito por toda a equipe, em reunião prévia. 

Para garantir a solicitação de exames laboratoriais de acordo com o 

protocolo, os exames serão solicitados pela médica durante as consultas pré-natal. 

Como esse acompanhamento é realizado a partir de consultas tanto com a médica 

como com a enfermeira, os atendimentos junto a esta profissional que estiverem 
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com a data prevista para solicitar novos exames serão encaminhados para a 

médica, a fim de requerê-los de acordo com o protocolo. Todas as solicitações serão 

anotadas em prontuário e na ficha espelho das gestantes, assim como serão 

avaliados os resultados desses exames nas consultas subsequentes.  

Para garantir a prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico, conforme o 

protocolo, a prescrição será feita pela médica e anotada em prontuário e na ficha 

espelho, para controle. A médica e a enfermeira serão responsáveis por monitorar o 

uso de ambos pelas gestantes durante as consultas de pré-natal, além de informá-

las e orientá-las sobre a importância dessas suplementações durante a gestação.  

O exame das mamas também poderá ser feito pela enfermeira no momento 

do exame ginecológico. Os casos em que houver alterações importantes serão 

encaminhados para exames de imagem e, quando necessário, para um médico 

especialista.  

Buscando a avaliação da necessidade de atendimento odontológico durante o 

pré-natal, a médica, durante essas consultas, fará a avaliação e anotará em 

prontuário e ficha de cada gestante. Como não há equipe odontológica entre os 

profissionais, será fornecido para cada gestante que necessite de avaliação com 

cirurgião-dentista um encaminhamento para tal tratamento, o qual é oferecido pelo 

município em outras unidades de saúde.  

As ações visando à busca ativa de gestantes faltosas às consultas de pré-

natal serão realizadas pela enfermeira, que realizará revisão semanal nos registros 

dos livros da UBS e em caderno confeccionado exclusivamente para anotação do 

calendário de consultas de todas elas. Além disso, revisará as gestantes que estão 

com alguma consulta em atraso e entrará em contato com a ACS responsável para 

que esta realize busca ativa dessa pessoa e a encaminhe para consulta com a 

médica ou com a enfermeira. Todos os casos de atrasos em consultas serão 

anotados no prontuário e na ficha espelho de cada gestante.  

A avaliação de risco será feita pela médica durante as consultas de pré-natal 

e registrados os resultados em prontuário e em ficha espelho. Os casos de alto risco 

terão maior atenção da equipe e prioridade nos atendimentos, assim como maior 

monitoramento por parte das ACS. Na região, não há serviço de referência, portanto, 

em caso de necessidade, as gestantes serão encaminhadas para a Maternidade 

Dona Evangelina Rosa, em Teresina-PI.  
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As orientações nutricionais serão dadas pela médica e pela enfermeira 

durante as consultas pré-natal, e registradas em prontuário e na ficha espelho de 

cada gestante. Os casos com necessidade serão encaminhados para consulta com 

nutricionista.  

Ademais, serão realizadas palestras com a nutricionista sobre alimentação 

correta durante a gestação, com lista de presença para a enfermeira verificar as 

gestantes faltosas às reuniões no grupo e repassar para a ACS realizar busca ativa, 

enfatizando a importância da participação delas nesses eventos.  

As gestantes faltosas também receberão mais atenção sobre o assunto 

durante as consultas com a médica e com a enfermeira. Os registros serão anotados 

nas fichas espelho de cada gestante para identificar as faltosas durante as consultas 

de pré-natal. 

A promoção do aleitamento, os cuidados com o recém-nascido, os métodos 

de anticoncepção após o parto, os riscos do tabagismo, do uso de álcool e drogas 

durante a gestação, e a higiene bucal serão abordados durante as consultas com a 

médica e com enfermeira, e registrados em ficha espelho e no prontuário. Os 

referidos temas também serão discutidos pela enfermeira em palestra no grupo de 

gestante, observando-se o mesmo controle realizado em todas as palestras, com 

registro das gestantes faltosas. 
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7 METAS  

 

Para alcançar o objetivo principal do projeto de intervenção, que é a melhoria 

do programa de pré-natal e puerpério, definiram-se metas dentro de cada objetivo 

específico para facilitar o trabalho e a tomada de decisão, com o propósito de 

melhorar a sua organização e o seu controle.  

Essas metas estão listadas a seguir, seguidas de um detalhamento de como 

a equipe fará para alcançar todas elas.  

 

Pré-Natal  

 

1 Alcançar 100% de cobertura das gestantes cadastradas no programa de pré-natal 

da unidade de saúde.  

2  Realizar busca ativa de 100% das gestantes faltosas às consultas de pré-natal.  

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

4  Avaliar o risco gestacional em 100% das gestantes.  

5 Garantir a 100% das gestantes o ingresso no programa de pré-natal, no primeiro 

trimestre de gestação.  

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

gestantes.  

7  Efetivar pelo menos um exame das mamas em 100% das gestantes.  

8 Assegurar a 100% das gestantes a solicitação de exames laboratoriais, de acordo 

com o protocolo.  

9  Proporcionar a 100% das gestantes a prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico. 

10 Garantir 100% das gestantes com vacina antitetânica em dia.  

11 Propiciar a 100% das gestantes a vacina contra Hepatite B em dia.  

12 Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% das 

gestantes durante o pré-natal.   

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

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

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

pezinho, da orelhinha, dentre outros).  

16 Aconselhar 100% das gestantes sobre anticoncepção após o parto.  
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17 Orientar 100% das gestantes sobre os riscos do tabagismo e do uso de álcool e 

drogas durante a gestação.  

18 Instruir 100% das gestantes sobre higiene bucal. 
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8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

SEMANAS 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitação dos profissionais de 
saúde da USB sobre o protocolo 
de pré-natal e puerpério 

x            

Estabelecimento do papel de cada 
profissional na ação programática 

x            

Reunião com toda a equipe de 
saúde solicitando apoio para a 
captação dos usuários e para as 
demais estratégias que serão 
implementadas 

X  x  x  x  x  x  

Capacitação dos ACS para a 
realização de busca ativa de 
gestantes e puérperas faltosas  

X            

Busca ativa do público-alvo da 
intervenção 

X x x x x x x x x X x x 

Cadastramento dos usuários na 
intervenção 

X x x x x x x x x X x x 

Atendimento clínico ao público-
alvo da intervenção 

X x x x x x x x x X x x 

Monitoramento da intervenção 
(grupo de gestantes) 

   x    x    x 

Registro dos dados em planilha    x    x    x 
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9 IMPACTOS ESPERADOS 

 

Espera-se que impactos positivos à gestão, comunidade e estratégia de 

saúde da família sejam gerados, no que diz respeito à melhoria da atenção às 

gestantes, incluindo-as em grupos prioritários e otimizando os seus atendimentos e 

exames, reduzindo a morbimortalidade materna e infantil. 

Estima-se uma adesão de 100% das gestantes ao acompanhamento 

recomendo pelo programa de pré-natal, além de uma melhor capacitação da equipe. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intervenção é um trabalho que garante muita experiência para toda a 

equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS), pois é uma forma organizada de 

atender à população, trazendo melhorias na qualidade do atendimento e na saúde 

dessas pessoas. Igualmente, é uma forma de cobrar da gestão municipal e estadual 

os direitos à saúde que pertencem a todos, como atendimento, realização de 

exames, consultas, entre outros. Além disso, tornar-se-á espelho para a equipe 

trabalhar de forma conjunta, com planejamento de ações, para intervir nos mais 

diversos grupos de pacientes existentes na área adstrita. 

O estabelecimento de serviços de assistência para a gestante, com o intuito 

de orientá-la quanto aos seus problemas, dificuldades, dúvidas e necessidades não 

é uma realidade encontrada nas unidades básicas de saúde nem algo utópico, se as 

instâncias responsáveis por isso conhecessem essa realidade e resolvessem 

solucioná-la. 

Para que se atinja o principal objetivo, é necessário um trabalho de base. Um 

esforço conjunto entre as gestantes e os profissionais de saúde é de fundamental 

importância para esclarecer as dúvidas e identificar os possíveis problemas que 

poderiam estar ocorrendo e impedindo que se atinja esse fim, visando a dar uma 

melhor qualidade de vida a essas futuras mães e minorar os índices de mortalidade 

materno-infantil e/ou prejuízo da saúde desses.  

O trabalho realizado precisa ser continuado pelas equipes de saúde, 

objetivando a cobertura totalitária e a qualidade do serviço prestado de forma 

satisfatória, resultando em maior qualidade de vida para todos os bebês 

precocemente diagnosticados e encaminhados rapidamente para o tratamento 

específico. O trabalho em equipe, a qualificação e a proximidade da Unidade de 

Saúde com a comunidade fornece ferramentas fundamentais para um futuro mais 

promissor das pessoas portadoras de doenças capazes de serem diagnosticadas no 

período neonatal.  

Serruya, Cecatti e Lago (2003) afirmam que no Brasil, a atenção à mulher 

durante a gestação permanece como um desafio para a assistência na Atenção 

Básica de Saúde, no que se refere à qualidade propriamente dita, quanto aos 

princípios filosóficos do cuidado. 
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A assistência ao pré-natal deve ser organizada para atender às reais 

necessidades da população de gestantes, com a utilização dos conhecimentos 

técnico-científicos existentes, dos meios e recursos disponíveis mais adequados 

para cada caso. As ações de saúde devem estar voltadas para a cobertura de toda a 

população-alvo da área de abrangência da unidade de saúde, assegurando 

continuidade no atendimento, acompanhamento e avaliação dessas ações sobre a 

saúde materna e perinatal. 

Diante do exposto, infere-se que melhorar o atendimento à gestante é 

promover a realização plena da mulher durante toda a gravidez, dando especial 

atenção aos aspectos físicos e emocionais, e fornecendo subsídios para decisões 

conscientes, em um processo que, pela eliminação de tabus, culmina naturalmente 

com a opção pelo parto vaginal, de acordo com Carvalho (2007). 

Portanto, a obtenção de melhores resultados pressupõe mudanças 

assistenciais por consideradas por muitos como complexas, mas possíveis, e 

dependem de esforços contínuos por parte do Estado, dos municípios e dos 

profissionais de saúde imbuídos nessa importante tarefa. 
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