
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ CAPUXÚ ROQUE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
REORGANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: uma 

intervenção na unidade de saúde da família de Monte Líbano - Natal - RN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Luís 
2016 



 
 

ANDRÉ CAPUXÚ ROQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REORGANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: uma 

intervenção na Unidade de Saúde da Família de Monte Líbano - Natal-RN  

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Especialização em Atenção Básica em 
Saúde da Universidade Federal do 
Maranhão/UNASUS, para obtenção do título de 
Especialista em Atenção Básica em Saúde 

 
Orientador (a): Dr. Aurean D’eça Júnior.   

                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

São Luís 
2016 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roque, André Capuxú  
 
     Reorganização do pré-natal na estratégia saúde da família: uma 
intervenção na unidade de saúde da família de Monte Líbano - Natal - RN 
/André Capuxú Roque. – São Luís, 2016. 
 
     16 f. 
 
      Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Atenção Básica 
em Saúde) - Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde - 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS, Universidade Federal do Maranhão, UNA-
SUS, 2016. 
 
      1. Cuidado Pré-Natal. 2. Saúde da mulher. 3. Gestantes.  I. Título. 
 
 
 

CDU 618.4  



 
 

ANDRÉ CAPUXÚ ROQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REORGANIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: uma 

intervenção na Unidade de Saúde da Família de Monte Líbano - Natal-RN  

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Especialização em Atenção Básica em 
Saúde da Universidade Federal do 
Maranhão/UNASUS, para obtenção do título de 
Especialista em Atenção Básica em Saúde. 

 
 

Aprovado em     /      / 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

_____________________________ 

Prof. Dr. Aurean D’eça Júnior   

Doutor em Saúde Coletiva 

Universidade Federal do Maranhão 

 

_____________________________ 

Membro da banca 
 Maior titulação 

Nome da Instituição 
 

 

_____________________________ 

Membro da banca 
Maior titulação 

Nome da Instituição 
 

 



 
 

RESUMO 

 

Considerando a importância do pré-natal para saúde da mãe e da criança visando a 

prevenção de riscos e doenças, está sendo proposto o presente plano de intervenção, 

que tem como objetivo geral a reorganização do serviço de pré-natal na área 1 da 

Unidade de Saúde da Família de Monte Líbano, no município de Natal-RN. O plano 

tem como objetivos específicos: atualizar o cadastro das gestantes da área com o 

apoio dos Agentes Comunitários de Saúde; estabelecer uma agenda de consultas 

médicas e de enfermagem durante o período gestacional; implementar condutas 

fortalecendo o trabalho em equipe; definir um protocolo para visitas domiciliares; e 

criar um grupo de gestantes para o desenvolvimento de ações educativas no âmbito 

coletivo. O grupo alvo é formado pelas gestantes da referida área e a meta é atingir 

100% dessas gestantes. O plano será desenvolvido através de ações de caráter 

organizativo e educativo, priorizando o recadastramento das gestantes da área; a 

elaboração de um protocolo para o pré-natal; e a criação de um grupo de gestantes 

para realização de atividades educativas. Espera-se que a intervenção gere impactos 

positivos contribuindo para melhoria da qualidade na assistência do pré-natal, 

promovendo o princípio da integralidade e humanização. 

 

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal. Saúde da Mulher. Gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Considering the importance of prenatal care for mother and child health to prevent 

risks and diseases, we propose this intervention plan that has as main objective the 

reorganization of prenatal service in area 1 of the Health Family Unit Monte Líbano, in 

the city of Natal-RN. This plan has the following specific objectives: updating the 

register of women with the support of community health agents in the area; establish 

a schedule of medical and nursing consultations during pregnancy, implement 

conducts for strengthening teamwork; define a protocol for home visits; and create a 

group of pregnant women for the development of educational activities in the collective 

level. The target group for this actions is pregnant women of the above-mentioned area 

and the goal is of reaching 100% of pregnant women. The plan will be developed 

through organizational and educational actions prioritizing the re-registration of 

pregnant women in the area; the development of a protocol for prenatal care; and the 

creation of a group of pregnant women to carry out educational activities. It is expected 

that the intervention generates positive impacts contributing to improving the quality of 

prenatal care by promoting the principle of comprehensiveness and humanization. 

 

Keywords: Prenatal Care. Women´s Health. Pregnant Women. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

 

Reorganização do Pré-natal na Estratégia Saúde da Família: uma Intervenção 

na Unidade de Saúde da Família de Monte Líbano - Natal-RN. 

 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

 André Capuxú Roque (Aluno) 

 Dr. Aurean D’eça Júnior (Orientador)   

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 

 Secretaria Municipal de Saúde de Natal 

 Distrito Sanitário Oeste 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Na história da saúde pública do Brasil, a atenção materno-infantil tem sido 

reconhecida como prioritária ao longo de vários anos. O Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) no ano de 1983 ampliou o elenco de ações de 

saúde destinadas à parcela feminina da população, destacando a importância da 

atenção pré-natal. E no ano 2000 foi criado o Programa de Humanização do Pré-Natal 

e Nascimento na tentativa de assegurar um melhor acesso aos serviços de saúde e a 

qualidade da atenção na gestação, parto e puerpério. (ARAÚJO et al, 2010) 

Mais recentemente foram instituídos os princípios e diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Integral à Mulher (BRASIL, 2004) e a Rede Cegonha (BRASIL, 

2011).  

Os princípios e diretrizes propõem a humanização e a qualidade do 

atendimento, questões ainda pendentes na atenção à saúde das mulheres, tomando 

como base os dados epidemiológicos e as reivindicações de diversos segmentos 

sociais. (VILAR, 2014) 
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A rede cegonha consiste numa rede de cuidados visando assegurar à mulher 

o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

ao desenvolvimento saudáveis, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(BRASIL, 2012) 

Um dos componentes da rede Cegonha é o Pré-Natal que inclui as seguintes 

ações:  

a) realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação 

precoce da gestante e qualificação da atenção;  

b) acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de 

risco e vulnerabilidade;  

c) acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno;  

d) realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso 

aos resultados em tempo oportuno;  

e) vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o 

parto;  

f) qualificação do sistema e da gestão da informação;  

g) implementação de estratégias de comunicação social e programas 

educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva;  

h) prevenção e tratamento das DST/HIV/AIDS e Hepatites; e  

i) apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para 

o local em que será realizado o parto, os quais serão regulamentados em ato 

normativo específico.  

Para Succi et al (2008) a assistência pré-natal representa um conjunto de 

medidas direcionadas a identificação de riscos e minimização de agravos do período 

gestacional, sendo portanto, de caráter preventivo. 

A assistência pré-natal foi originada nas França em decorrência dos trabalhos 

de Pinard e Budim e tem metas muito amplas tendo como preocupação central a 

identificação de riscos que os organismos da mãe e do feto possam estar sujeitos. 

(NOGUEIRA, 1994). 

É importante destacar que apenas 15% das gestações se constituem em alto 

risco, ou seja, são gestantes que, por terem características especificas ou por 

sofrerem algum agravo, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável 

para o feto ou para ela. Portanto 85% de gestantes não apresentam qualquer 
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problema durante a gestação e seu acompanhamento seria considerado de baixo 

risco (BESSA; CUNHA; FERREIRA, 2004). 

 O Ministério da Saúde em seu manual Técnico sobre Pré-Natal e Puerpério 

declara que uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é 

fundamental para a saúde materna e neonatal. A atenção à mulher na gravidez e no 

pós-parto deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico 

e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período (BRASIL, 2005). 

 A importância da assistência pré-natal tem como base as teses que defendem 

a relação entre o pré-natal e o parto demonstrando que um bom pré-natal, a 

detectação precoce de problemas ou doenças na gravidez reduzem sobremaneira a 

mortalidade materna e perinatal (COIMBRA, 2003). 

Segundo Rios e Vieira (2007) o período pré-natal é uma época de preparação 

física e psicológica para o parto e para a maternidade e, como tal, é um momento de 

intenso aprendizado e uma oportunidade para os profissionais da equipe de saúde 

desenvolverem a educação como dimensão do processo de cuidar. 

Ao ingressar no Programa Mais Médicos na Unidade de Saúde de Monte 

Líbano identifiquei como problema a desorganização do Serviço de Pré-Natal, na 

equipe da Estratégia Saúde da Família que me inseri, surgindo a necessidade de uma 

intervenção. Considerando a importância deste serviço pelos motivos discutidos 

anteriormente, propomos este plano de intervenção. 

 

 
3 JUSTIFICATIVA  

 

 Ao ingressar como médico do Programa Mais Médicos, que conforme o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), somou-se a um conjunto de ações e iniciativas 

num cenário em que o governo federal assumiu a tarefa de formular políticas públicas 

para enfrentar os desafios que vinham condicionando o desenvolvimento da Atenção 

Básica (AB) no país, fui designado para assumir a função de médico da Equipe 1 da 

ESF da Unidade de Saúde da Família de Monte Líbano, situado do Bairro de Bom 

Pastor, Distrito Oeste do município de Natal, RN. 

Um dos problemas identificados que necessitava de uma intervenção para 

resolvê-lo foi a desorganização da assistência Pré-Natal. Este problema foi constatado 

devido a desinformação sobre o número correto de gestantes da área, o fato de existir 
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gestantes na área que não estavam inscritas regularmente no pré-natal; e as que 

estavam inscritas, pela falta do profissional médico, antes da minha chegada, só 

estavam sendo atendidas pela enfermeira da equipe. Como existia sobrecarga de 

trabalho da referida enfermeira, não havia ações educativas coletivas e nem grupo 

estruturado de gestantes. 

Considerando este contexto, foi proposto este plano, que tem como justificativa 

intervir na perspectiva da superação da problemática acima relatada. 

Vários estudos demonstraram que a não assistência pré-natal está associada 

muitos problemas, destacando-se uma taxa de mortalidade perinatal mais alta. Tem 

sido constatado que, ao contrário dos países mais desenvolvidos, nos quais as mortes 

perinatais estão relacionadas a doenças de difícil prevenção, nos países em 

desenvolvimento predominam os óbitos perinatais por afecções passíveis de 

prevenção ou controle por meio de adequada assistência pré-natal, tais como as 

síndromes hipertensivas, sífilis congênita e infecções urinárias complicadas 

(TREVISAN et al, 2002). 

 O plano de intervenção aqui proposto é de grande importância e relevância 

social. Ao ser implementado irá contribuir para mudanças na vida das gestantes, 

prevenindo problemas e riscos, proporcionando condições para uma gestação e parto 

saudáveis; para mudanças no processo de trabalho da equipe, uma vez que 

reorganizará a agenda, incluindo ações direcionadas ao atendimento das gestantes, 

fortalecendo a integração da equipe; e para mudanças na comunidade, no que se 

refere a criação de mais um grupo social que será acompanhado com ações 

educativas de caráter coletivo. 

Vale salientar ainda, que o plano certamente, ao ser executado, contará com o 

apoio e a avaliação positiva da comunidade. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Reorganizar o serviço de pré-natal na área 1 da Unidade de Saúde da Família 

de Monte Líbano visando qualificar a atenção prestada.  
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4.2 Específicos 

 

 Atualizar o cadastro das gestantes da área com o apoio dos Agentes 

Comunitários de Saúde; 

 Estabelecer uma agenda de consultas médicas e de enfermagem durante o 

período gestacional, e implementar condutas fortalecendo o trabalho em 

equipe; 

 Definir um protocolo para visitas domiciliares; 

 Criar um grupo de gestantes para o desenvolvimento de ações educativas no 

âmbito coletivo. 

 

5 METAS  

 

 Recadastrar 100% das gestantes da área 1 da USF de Monte Líbano; 

 Inscrever 100% das gestantes da área 1 da USF no Programa de pré-natal; 

 Realizar no mínimo 6 consultas de pré-natal com cada gestante; 

 Realizar reuniões a cada 15 dias com o grupo de gestantes; 

 Realizar 1 visita domiciliar, no mínimo, a cada gestante, podendo ser mais 

conforme a necessidade; 

 Realizar uma visita domiciliar na fase de puerpério. 

 

6 METODOLOGIA  

 

Este trabalho se configura como um Plano de Intervenção a ser realizado para 

intervir em uma situação problema, através de ações a serem desenvolvidas visando 

contribuir para superação da referida situação. 

 Podemos dizer que uma intervenção é constituída pelo conjunto de meios 

(físicos, humanos e financeiros) organizados em um contexto específico, em dado 

momento, para produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação 

problema. (PIUVEZAN,2014) 

O cenário do projeto se constitui do território correspondente a área 1 da Equipe 

de Saúde da Família da Unidade de Saúde da Família de Monte Líbano, situado no 

Distrito Sanitário Oeste de Natal. 
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Na Rede de Serviços de Saúde do município de Natal, o Distrito Sanitário Oeste 

possui 14 Unidades Básicas de Saúde, sendo destas, 12 Unidades de Saúde da 

Família. Estas Unidades são consideradas unidades públicas ESPECÍFICAS para 

prestação de assistência em atenção contínua programada nas especialidades 

básicas e com equipe multidisciplinar para desenvolver as atividades que atendam as 

diretrizes da Estratégia Saúde da Família – ESF, do Ministério da Saúde. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2008).  

 Serão desenvolvidas a seguintes ações: 

 Recadastramento das gestantes da área; 

 Elaboração de um protocolo para o pré-natal; 

 Criação de um Grupo de gestantes da área. 

Para todas as ações programadas será utilizado um método participativo 

envolvendo toda a equipe de saúde da família e o grupo alvo que são as gestantes 

inscritas no serviço de pré-natal.  

 As estratégias a serem utilizadas para execução serão variadas, 

descreveremos a seguir conforme as ações a serem realizadas. 

Para atualização do cadastro será feita uma reunião com os ACS e junto com 

eles e com a enfermeira pactuado um prazo para conclusão da referida ação. O 

recadastramento será feito pelos ACS sob supervisão da enfermeira e médico. 

 Em relação ao protocolo serão definidos uma agenda de consultas médicas e 

de enfermagem, as condutas a serem seguidas e adotadas, e as orientações acerca 

das visitas domiciliares. O protocolo será discutido pelo médico e enfermeira da 

equipe para consensualizar as decisões a serem implementadas. A proposta é que 

seja estruturado um pré-natal de forma integrada na equipe. 

Protocolos são considerados importantes instrumentos para o enfrentamento 

de diversos problemas na assistência e na gestão dos serviços. Orientados por 

diretrizes de natureza técnica, organizacional e política, têm como fundamentação, 

estudos validados pelos pressupostos das evidências científicas. Têm como foco a 

padronização de condutas em serviços de saúde. (WERNECK ET AL, 2009) 

O grupo de gestantes será formado envolvendo todas que estão sendo 

acompanhadas no pré-natal. Este grupo deverá se reunir quinzenalmente e será 

discutida uma pauta para rodas de conversas de caráter educativo abordando temas 

prioritários. 
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As rodas de conversas possibilitam encontros dialógicos, criando 

possibilidades de produção e ressignificação de sentido – saberes – sobre as 

experiências dos partícipes. Sua escolha se baseia na horizontalização das relações 

de poder. Os sujeitos que as compõem se implicam, dialeticamente, como atores 

históricos e sociais críticos e reflexivos diante da realidade. (SAMPAIO et al, 2014) 

 A roda de conversa favorece a construção de uma prática dialógica e 

possibilita o exercício de pensar compartilhado favorecendo as trocas solidárias. As 

rodas serão conduzidas pelo médico e pela enfermeira, podendo ter convidados 

dependendo do tema a ser abordado. 

 O plano será avaliado através de uma análise sobre o alcance dos objetivos e 

das metas. Será também prevista uma avaliação nas rodas de conversa, no sentido 

de ouvir as gestantes sobre a experiência vivida. 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 
ETAPAS/ATIVIDADES 

Mês 
jun/2016 

Mês 
jul/2016 

Mês 
ag/2016 

Mês 
set/2016 

Mês 
out/2016 

Mês 
nov/2016 

Mês 
dez/2016 

Levantamento 
Bibliográfico 

 

X       

Elaboração do 
Plano 

X X      

Recadastramento 
das gestantes da 

área  

  X     

Reorganização 
da agenda e 

protocolo para o 
pré-natal 

  X     

Desenvolvimento 
das consultas de 

pré-natal 
conforme o 
protocolo 
aprovado 

   X X X  

Estruturação do 
grupo de 
gestantes 

   X    

Desenvolvimento 
das ações 
educativas- 

    X X  
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(rodas de 
conversas) 

 

Avaliação do 
Plano de 
Intervenção 

      X 

 

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

Espera-se que a execução deste plano gere os seguintes impactos: 

 Dimunuição dos riscos e problemas na fase da gestação; 

 Melhoria da qualidade do serviço de pré-natal com uma maior integralidade e 

humanização da assistência; 

 Aumento do índice de aleitamento materno nas mulheres que fizeram o pré-

natal; 

 Envolvimento das famílias das gestantes no cuidado e acompanhamento; 

 Qualificação da rede cegonha no nível da atenção básica em saúde. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletindo sobre a importância do pré-natal, em termos de prevenção e/ou 

detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo um 

desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante na sua gravidez, 

e até mesmo no parto, apostamos neste projeto como uma das prioridades a ser 

desenvolvida na minha área de atuação.  

Conforme o contexto real, as razões que me levaram a eleger esta prioridade, 

me motivam a executá-la, na certeza de que os resultados alcançados irão trazer os 

benefícios já mencionados e o sentimento de responsabilidade cumprida. 

Poderão surgir dificuldades no percurso, mas com o envolvimento de toda 

equipe e o apoio da gestão iremos nos esforçar para superar. 

Espera-se que em futuro breve possamos avaliar estas ações em uma 

pesquisa sistematizada que possa comprovar cientificamente o êxito do plano 

executado. 
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