
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE APOIO A IMPLANTAÇÃO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CAMPINAS - RMC 

 

 

 

 

 

 

 

   

                        

                                                                 

 
C

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 P

E
S

Q
U

IS
A

  N
E

P
P

  - N
º. 0

7
  -  2

0
1

4
 

  

 Á
re

a d
e

 P
e
s

q
u

is
a
 : P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 E

s
tu

d
o

s
 e

m
 S

is
te

m
a

s
 d

e
 S

a
ú

d
e

 

    

Á
re

a d
e

 P
esq

u
isa :P

ro
gram

as  d
e Estu

d
o

s d
e

 Siste
m

as d
e

 Saú
d

e
 

C
ad

e
rn

o
 1

 



  

 

 

CADERNOS DE PESQUISA NEPP 

 

 

O Programa de Estudos em Sistemas de Saúde (PESS) do Núcleo de Estudos em 

Políticas de Públicas (NEPP) tem como principal objetivo, desenvolver 

permanentemente estudos e projetos, de caráter interdisciplinar, que venham 

contribuir com a integração, qualificação e consolidação do SUS em regiões 

de saúde, considerando o atual momento de evolução do Sistema Público de 

Saúde, visando alcançar a equidade, a integralidade e o acesso universal. 

 

 

É nesse sentido, que ao publicar os Cadernos de Pesquisa em Saúde, o grupo 

de pesquisadores, docentes e alunos envolvidos no PESS/NEPP pretendem divulgar 

de forma objetiva e sumarizada, os resultados mais significativos dos projetos 

interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão realizados nos últimos anos, com 

foco no desenvolvimento de sistemas regionais de saúde, particularmente na 

formulação e implementação de linhas de cuidado e estruturação de redes de atenção 

à saúde. 

 

Com esta divulgação pretende-se também contribuir com os gestores e 

gerentes do SUS na sua construção e, auxiliar na qualificação da atenção à 

saúde, bem como no avanço do gerenciamento do sistema e dos serviços, nos 

seus diferentes níveis. 

 

Estará acessível na homepage do NEPP, em publicações, cujo  
Acesso se dá através do endereço eletrônico: http://www.nepp.unicamp.br. 
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INTRODUÇÃO 

 

O entendimento de que o atual modelo de atenção à saúde do SUS necessita de 

aprimoramento para o enfrentamento de uma nova realidade epidemiológica que, entre outras 

características, expressa o aumento significativo de participação das condições crônicas no 

perfil de morbimortalidade da população brasileira e, em particular, na do Estado de São 

Paulo, fez com que nos propuséssemos através do PESS a desenvolver modelos, métodos e 

instrumentos que pudessem contribuir com esse processo. Uma primeira iniciativa foi a de 

desenvolvimento de documentos técnicos de linhas de cuidado a partir de diretrizes clínicas 

estabelecidas, viabilizada através de parceria com a SES SP. Esses documentos podem ser 

destacados como uma importante iniciativa nessa direção, na medida em que propiciam 

referências claras e objetivas de reorganização do sistema e dos serviços de saúde para uma 

oferta de cuidado qualificada, contínua e integrada. 

O termo Linha de Cuidado (LC) é utilizado nos documentos técnicos de referência 

publicados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo1, como “o conjunto de saberes, 

tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento de determinado risco, agravo ou 

condições específicas do ciclo de vida, a serem ofertados de forma articulada pelo sistema de 

saúde, com base em protocolos clínicos”. Os mesmos documentos apontam que as Linhas 

de Cuidado “devem abranger a definição de ações, procedimentos, itinerários diagnósticos e 

terapêuticos e parâmetros de atenção tendo como base a relevância epidemiológica e a 

prioridade de atenção definida por políticas setoriais e, incorporar informações relativas a 

todas as ações necessárias para que a atenção a saúde se efetive: ações de promoção, 

prevenção, cura e reabilitação; ações de apoio diagnóstico e terapêutico; e, ações 

relacionadas ao apoio logístico”. 

Na perspectiva utilizada, o Documento Técnico de uma Linha de Cuidado expressa 

não só o itinerário ideal do usuário no sistema em função de suas necessidades e da 

classificação de seu risco clínico, como aponta as ações e os recursos necessários para que 

o cuidado lhe seja ofertado. Constitui-se, assim, em referência devendo ser adaptado a 

realidade de cada região de saúde e está alicerçado nos seguintes pressupostos: 

 

                                                           
1 LAGO, T.; BARROS, K.; LAVRAS, C.(org). Atenção à gestante e à puérpera no SUS-SP: linha de cuidado da 

gestante e da puérpera. São Paulo: SES/SP; 2010. 39 p. 
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 Abordagem integral do processo saúde – doença com atividades voltadas à 

promoção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação. 

 Ênfase nas ações educativas e no autocuidado, considerando o usuário como 

protagonista do plano de cuidado. 

 Monitoramento sistemático da adesão do usuário ao plano de cuidado proposto 

 Estimulo á formulação de projeto terapêutico individualizado em qualquer 

unidade do sistema, o que pressupõe atuação multiprofissional e interdisciplinar sempre que 

necessário.  

 Coordenação do cuidado pela equipe da APS. 

 Estratificação de risco de forma a: identificar os casos que exigem maior 

atenção; definir o fluxo mais adequado para cada situação; e, otimizar os recursos existentes. 

 Fluxo do paciente determinado pela necessidade detectada a cada passo do 

processo assistencial, de forma flexível e multidirecional, permitindo o acompanhamento 

paralelo em diferentes unidades de atenção e permitindo que o paciente mantenha o vínculo 

com sua unidade básica de saúde de origem.  

Entendendo a importância de Linhas de Cuidado (LC) como um potente indutor de 

integração do SUS nos âmbitos sistêmico, de serviços de saúde e de práticas profissionais e, 

portanto, de qualificação do cuidado em saúde, é que nos propusemos a apoiar iniciativas 

concretas de estruturação dessas LC em regiões de saúde apoiadas pela Universidade. 

O desenvolvimento dessa metodologia contou com a colaboração de técnicos das 

Diretorias Regionais de Saúde da SES-SP e das Secretarias Municipais de Saúde envolvidas, 

particularmente na análise de viabilidade das proposições. 

Nesse sentido, na RMC além de realização de um diagnóstico sobre a atenção à 

gestante e puérpera no SUS, apoiamos os gestores na formulação de um “Plano de 

Estruturação da Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera” e propusemos a apoiar a melhoria 

dos processos de cuidado das gestantes e puérperas nas Unidades de Atenção Básica 

Primária da região.  

O presente Manual de Apoio foi produzido com o intuito de instrumentalizar os 

profissionais que compõem o Grupo de Condutores dessa LC na RMC, no seu trabalho junto 

a cada Unidade de Atenção Primária. 

 Sua concepção está fundamentada no entendimento de que somente uma APS bem 

estruturada consegue ordenar uma RRAS e garantir a oferta de cuidados em saúde 

qualificados, na medida em que: se constitua na principal porta de entrada do sistema; oferte 

ações de saúde de caráter individual e coletivo; organize o processo de trabalho de equipes 

multiprofissionais na perspectiva de uma abordagem integral do processo saúde doença; e, 

se responsabilize pela atenção a saúde de seus usuários independente da unidade funcional 
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do sistema onde ele possa estar sendo atendido, garantindo acesso a qualquer dessas 

unidades em função das necessidades apresentadas. Assim, a metodologia aqui proposta 

prioriza a atuação na APS entendendo seu papel de coordenação do cuidado e de 

ordenamento da RRAS. 

Essa metodologia está alicerçada numa proposta pedagógica que possibilita maior 

compromisso e participação efetiva por parte dos atores envolvidos na oferta do cuidado em 

saúde, fundamentada na perspectiva histórico - crítica de educação que considera o trabalho 

como princípio educativo e a problematização como eixo de intervenção. 

Está alicerçada também, na utilização de métodos e instrumentos formulados no 

campo da gestão de processos e adaptados para a APS. Finalmente, deve ser ressaltado que 

se buscou definir uma metodologia de fácil assimilação pelas equipes e profissionais 

envolvidos e que facilite sua ampla utilização, particularmente pelas inúmeras UBS existentes 

no SUS. 
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INSTRUÇÕES 

 

Com o objetivo de qualificar o cuidado ofertado em cada UBS aos portadores do 

agravo, o trabalho a ser desenvolvido busca propiciar: a compreensão da Atenção Primária 

como ordenadora do sistema e coordenadora do cuidado em saúde; a identificação de 

necessidades de melhoria na infraestrutura física, tecnológica e de Recursos Humanos da 

UBS; o estímulo à reorganização dos processos de trabalho relacionados ao cuidado aos 

portadores em questão; e, a incorporação de novas tecnologias de gestão do cuidado.  

Espera-se que com o apoio do condutor, ao final dos encontros propostos, a equipe 

da UBS tenha formulado um Plano de Melhoria de Estrutura e Processos.   

Nessa perspectiva, este Manual, constitui-se em instrumento de apoio cuja utilização 

deve respeitar as seguintes orientações:  

  

1. O processo de formulação e implantação do plano de melhoria de 

estruturas e processos da UBS deve ser conduzido por profissionais da 

unidade envolvidos no cuidado aos portadores do agravo e/ou condição, 

sob coordenação de profissionais do GC que para isso foram capacitados.  

2. Esse processo está estruturado para ser desenvolvido durante seis meses, 

com momentos de concentração (seis horas/período a cada quinze dias) e 

dispersão;  

3. A sequência dos encontros propostos deve ser respeitada. 

4. A equipe da UBS deve se responsabilizar pelo desenvolvimento das 

atividades programadas durante o período de dispersão no qual já se prevê 

a melhoria de alguns processos e a formulação de outras  iniciativas 

voltadas a organização e/ou melhoria daqueles que necessitem de mais 

tempo ou de condições específicas; 

5. Para sustentar essas atividades de dispersão, são apresentados 

instrumentos específicos a cada uma que deverão ser entregues aos 

participantes em cada Encontro. 
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SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE PARA A PROPOSTA 

PREPARAÇÃO PARA OS ENCONTROS 

 

Ao iniciarmos um processo que propõe a realização de mudanças em ações humanas 

visando qualificar o produto destas ações, no caso, a atenção à saúde de gestantes e 

puérperas em unidades de saúde, torna-se necessário construir um campo social que retire 

de antemão qualquer ameaça ao trabalho já produzido e que, sobretudo, provoque 

positivamente a equipe a realizar as mudanças ampliando e complementando o já produzido. 

 A compreensão clara do que está sendo proposto e de onde se pretende chegar é 

uma boa forma de iniciar o processo de mudança. 

A aproximação e conhecimento da equipe dos documentos propostos na Linha de 

Cuidado da Gestante e Puérpera da SES/SP, entendidos como uma referência, e a 

explicitação de que o objetivo do trabalho a ser desenvolvido é formular um plano de melhoria 

de cada unidade na atenção à saúde de gestantes e puérperas são condições importantes e 

adequadas para o início do trabalho. 

 A apresentação da linha e dos objetivos podem ser realizados pelo condutor de modo 

resumido e devem propiciar discussões e esclarecimentos iniciais. 

Propomos ainda que sejam utilizadas técnicas de sensibilização da equipe para esta 

nova jornada. 

A sensibilização significa a utilização de recursos e técnicas que toquem, emocionem 

e predisponham as pessoas para viver um determinado fenômeno. Deve ser realizada por 

uma abordagem direta ou indireta de todos os integrantes de uma equipe multidisciplinar 

verificando junto aos mesmos quais são seus conceitos e pontos de vista acerca de 

determinado objeto, buscando a participação de todos. As técnicas de sensibilização têm 

como objetivo a transmissão de informação e sua assimilação, proporcionando uma 

oportunidade de elencar conceitos e agregar conceitos mais produtivos. 

As ações de sensibilização são uma ferramenta importante para se fomentar uma 

mudança de atitudes e apesar de por si só não levarem a mudanças permanentes, são um 

passo importante para a conscientização dos profissionais dos problemas a serem 

enfrentados. Mudanças não ocorrem por imposição ou decretação, mas pela crença das 

pessoas de que é possível melhorar. Assim, é preciso mobilizar as vontades com informação 

de novas possibilidades de ação que se tornam um fluido da mudança. 
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Objetivos  

 Propiciar conhecimento do que é a linha de cuidado 

 Incentivar os profissionais da equipe a refletirem e avaliarem o cuidado ofertado na 

unidade às Gestantes e Puérperas 

 Estimular a apresentação de expectativas de melhorias e mudanças 

 Fortalecer a adesão à proposta  

 

 

Atividades Propostas 

 

1. Preparação do ambiente 

 Sala com mobiliário que não separe espacialmente as pessoas.  

 Materiais a serem utilizados dispostos e organizados anteriormente ao encontro pelo 

condutor. 

 Ambiente em que as interrupções sejam inexistentes ou pouco frequentes. 

 

1. Apresentação dos participantes  

Procure utilizar uma dinâmica que favoreça a aproximação das pessoas e motive ao 

trabalho. Deve-se propiciar um momento de descontração no grupo. 

Para este momento sugerimos a dinâmica: “A minha metade está com você” com o 

intuito de promover a aproximação entre os participantes, incentivando o diálogo sobre o 

assunto escolhido; refletir sobre questões relacionadas à Atenção Básica e sobre a 

importância do trabalho integrado e articulado nas equipes de saúde.  

Material: cartelas coloridas com as seguintes frases: 

“A Atenção Básica (Atenção Primária) é a porta de entrada para o sistema de saúde.” 

“A Unidade Básica de Saúde deve responsabilizar-se pela gestante independente do 

local onde ela está sendo atendida.” 

“Na suspeita de gravidez o primeiro contato da mulher no sistema de saúde deve 

acontecer na Atenção Básica.” 

 

Observações: 
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 Outras frases poderão ser elaboradas. 

 Preparar as cartelas considerando o número de participantes. 

 As cartelas devem ser cortadas ao meio ou em três, de forma que todos os 

participantes recebam uma parte da frase cortada. 

 

Dinâmica:  

 Distribuir as partes das cartelas de forma aleatória e de modo que todos os 

participantes recebam uma parte. 

 Estabelecer um tempo de 10 minutos para que os participantes procurem as partes e 

formem as frases. 

 Após a localização, cada dupla deve escolher um lugar da sala para conversar sobre 

qual o significado daquela frase no seu dia a dia. (Aproximadamente 10 minutos). 

 Apresentar para o grupo como foi a experiência. 

 

2. Apresentação breve dos documentos da linha 

Pode ser preparada em Power point, mas sugere-se que os documentos em papel 

possam ser manuseados pelo grupo. 

 

3. Discussão e elaboração da Carta de Expectativas 

O grupo pode elaborar uma carta de expectativas consensuadas e não somatórias em 

relação ao que esperam para a gestante e puérpera em sua unidade e no SUS. O condutor 

pode estimular com sugestões, mas elas só farão parte da carta se o grupo concordar. 

 

4. Programação dos encontros 

Pactue com cada participante e feche uma agenda de trabalho buscando seguir as 

indicações do manual, mas respeitando as possibilidades da equipe e da unidade. No 

próximo encontro distribua a agenda por escrito.
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1º ENCONTRO - ANÁLISE GLOBAL DA ATENÇÃO A POPULAÇÃO PORTADORA DO 

AGRAVO E/OU CONDIÇÃO E O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO/ADSCRIÇÃO 

DE CLIENTELA E IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA DA UBS 

 

A compreensão 

e os significados 

que temos de 

nosso trabalho e 

do espaço 

territorial em que 

se insere influenciam 

diretamente na maneira de agirmos e de nos relacionarmos junto à população, a outros 

profissionais e a gestores locais. Dessa forma, as atividades propostas procuram, 

inicialmente, motivar os participantes a refletirem a respeito do processo de atenção à 

gestante e puérpera desenvolvido pelo SUS na região com ênfase na atuação da Atenção 

Primária à Saúde. 

Em seguida, propomos que cada um seja orientado para analisar como se dá o 

processo de territorialização e adscrição de clientela em sua unidade e, para coletar e analisar 

dados referentes à demanda estimada e atendida na UBS.  

 

Objetivos  

   Identificar as principais características da atenção a gestantes e puérperas atualmente 

ofertada pelo SUS na região. 

 Reconhecer os processos de trabalho na Atenção Primária, direcionados a atenção à 

gestante e puérpera na perspectiva de estruturação da Linha de Cuidado.  

 Incentivar os profissionais da UBS a refletirem sobre a organização de seu processo 

de trabalho junto a gestantes e puérperas que contemplem as dimensões de 

promoção, prevenção, tratamento e recuperação previstas na Política Nacional de 

Atenção Básica e no Documento Técnico da Linha de Cuidado da Gestante e da 

Puérpera da SES/SP. 

 Identificar como se dá o processo de territorialização e a adscrição de clientela, bem 

como a demanda estimada e atendida na UBS.  
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Atividades Propostas 

 

 

1. Identificação da atenção à gestante no SUS da região e na UBS em particular 

Para este momento apresentamos duas dinâmicas que buscam retratar a 

organização atual do atendimento à gestante e puérpera no SUS da região e na 

UBS em particular.  

 

a. Proponha a montagem de uma representação a respeito do processo 

considerado pelo grupo como mais emblemático no SUS ou a apresentação 

e discussão de um vídeo selecionado. Discuta, na sequência, os principais 

aspectos evidenciados através da representação ou do vídeo e que 

merecem ser enfrentados através da organização da RRAS e da 

implantação da LC. 

  

b. Colha depoimentos dos participantes formulando a seguinte pergunta: 

“Como se dá a atenção à gestante na sua unidade?” 

Utilizar para esse momento lousa ou flip-chart. É importante registrar as 

contribuições do grupo, pois essas devem auxiliar na construção dos planos 

de ação ou protocolos da unidade, além de favorecer o fortalecimento do 

trabalho em equipe e no reconhecimento do apoio individual para uma 

construção coletiva. 

Outras questões podem ser utilizadas para incentivar o grupo a refletir 

sobre as várias etapas do atendimento, tais como: 

 Ao chegar à recepção com queixa de atraso menstrual como 

é direcionado o atendimento à mulher? 

 O teste para confirmação da gravidez é viabilizado no 

mesmo dia? 
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 Há um trabalho estruturado para busca ativa na 

comunidade? Como é realizado? 

 Há uma rotina de ações voltadas ao planejamento familiar 

ou orientações sexuais? 

 

2. Leitura de textos 

Divida os participantes em grupos de três a quatro pessoas para leitura e 

debate de textos. Sugerimos na sequência dois textos que poderão ser 

trabalhados por todos os grupos ao mesmo tempo ou então uma parte do grupo 

reflete sobre o texto a enquanto a outra parte reflete sobre o texto b. Na plenária 

os grupos deverão apresentar aspectos que chamaram a atenção e as respostas 

às questões norteadoras.  

c. Atenção Primária no SUS 

Texto: O papel da Atenção Primária na construção do SUS (CONASS 23, 

p. 80) 

Questões:  Quais aspectos / características relacionados à Atenção 

Primária que o texto apresenta que mais chamaram a atenção 

do grupo? 

  Como esses aspectos / características acontecem na 

Unidade Básica de Saúde em que atuam? 

 

d. UBS, Território e População 

Texto: Território e Risco em Saúde (CONASS 23, p.120) 

Questões:  Quais aspectos / características relacionados ao território 

que o texto apresenta que mais chamaram a atenção do grupo? 

  Como esses aspectos / características acontecem na 

UBS em que atuam? 
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3. Sistematização das fortalezas e fragilidades identificadas pelo grupo, em 

relação ao sistema e ao processo de trabalho da UBS 

Neste momento o condutor apresenta para o grupo o resultado das discussões 

para síntese final. 

 

4. Orientações e apresentação dos instrumentos a serem utilizados no período 

de dispersão 

 

a. Análise do Processo de Territorialização e Adscrição de clientela na UBS  

Nesta atividade os participantes deverão, em conjunto com a equipe da UBS, 

realizar uma avaliação sobre a adequação do processo de territorialização 

existente e propor os ajustes necessários, definindo estratégias, prazos e 

responsáveis.  

É importante que essa análise seja orientada pela existência das seguintes 

informações: 

 identificação e delimitação do território da UBS no mapa – 

considerar a área de abrangência da UBS e microáreas;  

 caracterização da geografia e meio ambiente do território 

delimitado (saneamento básico, áreas de risco – água 

contaminada, esgoto a céu aberto, lixão, entre outros);  

 características de urbanização e acesso;   

 perfil demográfico (população por gênero, ciclos de vida, migração, 

número de domicílio, entre outras); 

 perfil socioeconômico (condições de moradia, hábitos, costumes, 

renda, escolaridade, atividades econômicas, entre outras); 

 perfil epidemiológico (morbidade e mortalidade; agravos por 

incidência; prevalência). 
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Área

Demanda 

Atendida

(A)

Demanda esperada Cobertura da 

UBS

Nº total N.º de gestantes 

baixo risco (85%) (B)

N.º de gestantes 

alto risco (15%)

(A) / (B)

Município

Área Cobertura da 

UBS

A demanda atendida pode ser buscada junto a SMS, no caso do município e, na própria UBS. Deve ser calculado o

número médio de gestantes atendidas nos últimos 03 anos.

O cálculo da demanda esperada de gestantes no município e na área de cobertura da UBS é realizado tendo como

referência a média do número de nascidos vivos no município e na área de cobertura nos últimos três anos.

Como alternativa, pode-se partir do número de nascidos vivos no município, calcular para a área de cobertura da

UBS, considerando o percentual, aproximado, da população existente nessa área, em relação ao município.

O número encontrado deve ser distribuído da seguinte forma: 85% deste total como gestante de baixo risco e 15%

como gestante de alto risco.

A relação entre a demanda atendida na UBS e o N.º de gestantes da baixo risco dá uma idéia aproximada da

cobertura da UBS, que vai ser importante para planejar a LC

Identificação da 

População alvo e demanda atendida

Análise global do processo de atenção às gestantes no território 

da UBS

Indicadores selecionados

Área

% de partos 

cesarianos

% de recém-

nascidos de 

baixo peso

Nº Óbitos 

maternos

Nº Óbitos 

neonatais 

precoces

Nº Óbitos 

neonatais 

tardios

Município

Área de

Cobertura da

UBS

* Incluir Nº 

óbitos fetais

Estes indicadores apontam, de modo global, para os atuais resultados do processo de Atenção à

Gestante e ressaltam a importância em qualificar o cuidado

Devem ser buscados os dados do município e, no caso da SMS trabalhar os dados por área de cobertura

de UBS indicar os dados de sua área

Utilizar dados de 5 anos segundo local de residência

                  O participante deverá ser orientado para apresentar por escrito, no 

próximo período de concentração, os resultados dessa análise com indicação 

dos ajustes propostos pela equipe. 

b. Análise global do processo de atenção às gestantes da UBS através de 

indicadores selecionados e identificação da demanda esperada e 

atendida pela UBS 

Para facilitar essa análise e a identificação das demandas esperadas e 

efetivamente atendidas na UBS, os participantes deverão preencher os 

instrumentos apresentados abaixo. Deve-se ressaltar a importância do 

levantamento preciso dessas informações, pois é somente a partir delas que se 

pode definir a infraestrutura necessária para a oferta de uma atenção pré-natal 

qualificada.  
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Situação Detectada Ações Propostas (metas)

Considerando as questões levantadas pela análise de indicadores, demanda e cobertura, indicar quais as principais

ações propostas, e se possível definir o alcance de metas, por exemplo:

• Aumentar a cobertura na atenção à gestante de baixo risco em X%, ou atender a A% das gestantes da área

de cobertura;

• Realizar o acompanhamento de gestantes de alto risco, na rede de serviços, em Y% dos casos;

• Realizar visita e avaliação pós parto em Z% dos casos; etc.

Propostas para ampliação de cobertura na atenção a gestantes

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar essa análise, é importante que o participante identifique as 

eventuais formas utilizadas para captação das gestantes e quais profissionais são 

responsáveis por sua utilização.  Caso seja necessário ampliar a cobertura, indicar 

propostas de como fazê-la. Nessa perspectiva devem ser consideradas: 

 Busca ativa na comunidade 

 Identificação na recepção  

 Identificação na consulta 

Os resultados dessas análises deverão ser apresentados no próximo encontro. 
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2º ENCONTRO - DEFINIÇÃO DOS AJUSTES NECESSÁRIOS 

NA INFRAESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE 

RECURSOS HUMANOS DA UBS PARA A OFERTA DE 

CUIDADOS 

 

 

A UBS deve ser a porta de entrada da gestante para o sistema de saúde, sendo 

considerado um local de atenção estratégico que deve garantir acesso e responsabilizar-se 

pela atenção a todas as gestantes e puérperas de seu território. 

As atividades desenvolvidas na UBS devem garantir além do acompanhamento clínico 

das gestantes e puérperas, a possibilidade de esclarecimento de queixas, dúvidas e 

ansiedades, funcionando como um estímulo que garanta seu retorno ou adesão às atividades 

programadas. 

Considerando que a consulta pré-natal, para muitas mulheres se constitui na única 

oportunidade que possuem para verificar seu estado de saúde, deve-se considerá-la como 

um momento oportuno de atuação dos profissionais de saúde na perspectiva de uma atenção 

integral abordando aspectos que podem extrapolar as especificidades dessa fase do ciclo de 

vida.    

Para o desenvolvimento desse conjunto de atividades, faz-se necessária a garantia de 

infraestrutura adequada de recursos materiais e humanos. 

 

Objetivos 

 Identificar as necessidades de ações e serviços de saúde para atendimento de 100% 

das gestantes do território.  

 Analisar a infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos existente na UBS 

para atendimento das gestantes e puérperas e propor as melhorias necessárias. 

 

Atividades Propostas 

1. Apresentação e discussão do primeiro trabalho de dispersão realizado  

Cada participante deverá apresentar para discussão as análises realizadas 

durante o primeiro trabalho de dispersão no que diz respeito a: processo de 

territorialização, análise global do processo de atenção as gestantes e 

identificação de demanda existente e atendida na UBS, com eventuais medidas 

sugeridas para ampliar o atendimento.  
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Em seguida, com apoio do condutor, os participantes deverão definir, se 

necessário, medidas voltadas ao aprimoramento do processo de territorialização 

e a ampliação de cobertura.  

Essas medidas serão registradas como parte do Plano de Ação da UBS. 

 

2. Discussão sobre as condições predominantes nas UBS da região, no que 

diz respeito à infraestrutura física, tecnológica e de profissionais para 

atendimento das gestantes e puérperas.  

Colher depoimentos dos participantes a respeito da adequação de espaço 

físico, equipamentos, materiais e insumos, e, quantitativo de profissionais 

existentes na UBS em que atuam. Apresentar previamente, os parâmetros 

contidos no documento da Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera da SES/SP. 

É importante registrar as contribuições do grupo, pois essas devem auxiliar na 

construção dos Planos de Ação da Unidade, além de favorecer o fortalecimento 

do trabalho em equipe e o reconhecimento do apoio individual para uma 

construção coletiva. 

 

3. Orientações e apresentação dos instrumentos a serem utilizados no 

período de dispersão 

 

a. Identificação de necessidades de consultas e atividades na UBS e de 

procedimentos de apoio e consultas e internações de referência para 

atenção à gestante 

 

Conhecendo o número estimado de gestantes existentes no território da UBS e 

tendo como referência os parâmetros contidos no Documento Técnico da Linha 

de Cuidado da Gestante e Puérpera da SES/SP, o participante deverá ser 

orientado para identificar as necessidades de: 

 

 consultas e outras atividades na UBS 

 procedimentos de apoio diagnóstico 

 consultas especializadas e internações hospitalares 
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Atividade
Parâmetros da Linha de 

Cuidado

Volume de procedimentos 

necessários

Consultas obstétricas na atenção básica

06 consultas / gestante baixo 

risco (85% das gestantes) + 

10% do total

Consultas obstétricas no ambulatório de 

média complexidade

09 consultas / gestante alto 

risco (15% das gestantes) + 

10% do total

Ações Educativas 04 reuniões mensais

Visita Domiciliar
01 visita / gestante + 01 visita / 

puérpera

Puérpera 02 consultas / puérpera

Identificação de necessidades de consultas e outras atividades 

na UBS para Atenção a Gestantes e Puérperas

Identificação de necessidades de procedimentos de apoio diagnóstico 

para Atenção a Gestantes e Puérperas

da UBS

Item Parâmetro
Volume de procedimentos 

necessários

Ultrassom 02 / gestante

Bacterioscopia Secreção Vaginal 01 / gestante com antecedente de pré-maturidade

Colpocitológico 01 / gestante

Coombs Indireto 01 / gestante Rh negativa com parceiro Rh positivo ou

desconhecido, repetido mensalmente

Cultura ano-vaginal Estreptococo B 01 / gestante

Diagnóstico Gravidez 01 / gestante

Fator RH 01 / gestante

Glicemia 02 / gestante

Grupo Sanguíneo 01 / gestante

Hemograma 02 / gestante

Protoparasitolõgico 01 / gestante

Sorologia anti HIV Mínimo 01 / gestante, sendo ideal 02 / gestante

Sorologia Hepatite C 01 / gestante

Sorologia Sífilis (Lues) 02 / gestante

Sorologia Toxoplasmose 01 / gestante (até 03 para gestantes soronegativas)

Sorologia. Hepatite B 02 / gestante

Teste de Tolerância à Glicose Até 02 / gestante com risco para Diabetes Mellitus

Urina I 01 / gestante

Urocultura 02 / gestante

 

Para facilitar essa identificação, o participante deve receber material impresso 

contendo os instrumentos abaixo relacionados. 
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Identificação de necessidades de Consultas Especializadas e 

Internações Hospitalares para Atenção a Gestantes e Puérperas da UBS

UBS
N.º de consultas médicas de 

especialidades

N.º de  internações

em maternidades

Quantidade

Suficiência / insuficiência

Para calcular o número de consultas nas unidades de atenção especializada, devem ser consideradas:

• 9 consultas anuais de pré natal + 2 de puerpério para cada gestante de alto risco

• acrescentar mais 10% ao total obtido, como margem para atendimento de eventuais intercorrências

encaminhadas pela atenção básica

Para o cálculo do número de internações necessárias, considerar a média de internações de gestantes e

puérperas nos últimos três anos:

• Neste caso pode-se verificar o número de internações de gestantes do município e, calcular

proporcionalmente à população da área de cobertura da UBS

Posteriormente avaliar se o volume atual de consultas especializadas e de internações é ou não suficiente.

Identificação das Unidades de Referencia Utilizadas pela UBS na  

Atenção a Gestantes e Puérperas

Além da identificação das unidade de referência, avaliar:

• Se o volume ofertado de procedimentos e medicamentos é suficiente;

• Se a UBS colhe localmente os exames para Análises Clínicas, Citologia e Bacterioscopia;

• Se os resultados dos exames são recebidos na própria UBS;

• Se o tempo de espera para realizar os procedimentos é adequado

Nome, localização e gestão da unidade de atenção especializada utilizada

Ambulatório de 

Especialidades (AE)
AME

Maternidade ou 

Hospitais com Centro 

Obstétrico

Unidade de Atenção em 

Urgência e Emergência

Gestão Estadual ou 

municipal

Nome e localização da unidade de apoio diagnóstico e terapêutico  utilizada

Patologia Análises 

Clínicas
Anatomopatologia Imagem com Ultrassom Exames Gráficos

Farmácias e Unidades 

de Dispensação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Identificação das Unidades de Referência utilizadas pela UBS na 

Atenção a Gestantes e Puérperas 

O preenchimento pelo participante do instrumento abaixo, deve ser estimulado 

com o intuito de favorecer a definição de medidas, quando necessárias, para melhoria 

da retaguarda especializada para a UBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Avaliação do quantitativo de profissionais, do espaço físico, de 

equipamentos e mobiliário  da UBS com posterior definição de melhorias 
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Avaliação dos Espaços Físicos  e dos Equipamentos existentes na UBS 

para Atenção a Gestantes e Puérperas

UBS

Nº consultórios 

ginecológico -

obstréticos

Nº consultórios 

odontológicos

Nº consultórios 

pediátricos

Nº salas de 

vacinação

Nº salas p/ ações 

educativas

Espaço p/ coleta 

de exames

Suficiência /

Insuficiência

Equipamentos, mobiliário e instrumentos existentes na UBS para atendimento a gestantes e puérperas

UBS Nº mesas 

ginecológicas

Nº Sonar 

Doppler

Buzina Kobo Estetoscópio 

Pinnard

Kit Citologia 

Oncótica

Kit Swab Anal Kit Coleta 

Exames

Suficiência /

Insuficiência

Número de horas profissionais contratadas por semana existentes na UBS para atendimento a gestantes e puérperas.

UBS

N.º de horas 

de médicos

N.º de horas de 

enfermeiras

N.º de horas de  

odontólogos

N.º de horas de 

outros 

profissionais de 

nível superior

Nº de horas de 

ACS

N.º de horas de 

outros profissionais 

de nível médio

Quantidade

Suficiência/

Insuficiência

Profissionais existentes na UBS para as diversas atividades voltadas a gestantes e puérperas.

UBS

Recepção pró-

ativa
Consultas

Atividades de 

cuidados 

compartilhados

Atividades de 

apoio ao auto 

cuidado

Visitas 

domiciliares
Outras

Suficiência/

Insuficiência

Avaliação do quantitativo de profissionais existente na UBS para 

Atenção a Gestantes e Puérperas

 Os instrumentos apresentados a seguir, foram elaborados no sentido de 

facilitar a análise do participante quanto a: suficiência de horas profissionais; 

adequação do espaço físico (número e tamanho de salas; ambiência; estado de 

conservação; etc.); e, suficiência e estado de manutenção de equipamentos e 

mobiliários da UBS. Essa análise é que deve fundamentar as ações a serem 

estabelecidas no Plano de Ação da UBS. 
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Aspectos Abordados Fragilidades detectadas Ações Propostas

Consultas na UBS

Ações Educativas

Visitas Domiciliares

Atividades de apoio ao 

auto cuidado

Coleta exames

Volume de Exames

Consultas 

especialidades

Internações

Disponibilidade de 

Medicamentos

Disponibilidade de 

Imunobiológicos

Recursos humanos

Espaço Físico

Equipamentos

Mobiliário

Instrumentos

Sugestões de melhorias de Infra-estrutura física, tecnológica e de 

RH
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3º ENCONTRO - IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E 

PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS 

RELACIONADOS À PROMOÇÃO DA SAÚDE E 

PREVENÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS 

 

A estruturação de Linhas de Cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe 

uma abordagem integral do processo saúde doença incorporando o desenvolvimento de 

práticas e atividades voltadas à promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, cura e 

reabilitação. 

  A promoção da saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o 

processo que possibilita as pessoas aumentarem seu controle sobre os determinantes da 

saúde e através disto melhorar sua saúde, sendo a participação das mesmas, essencial para 

sustentar essas ações. A promoção da saúde representa, além disso, um processo social e 

político: não somente incluindo ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades e 

habilidades dos indivíduos, mas também ações direcionadas a mudanças das condições 

sociais, ambientais e econômicas para minimizar seu impacto na saúde individual e coletiva, 

ou seja, se baseia em uma combinação de ações realizadas por pessoas, comunidades e 

governos com o objetivo de atingir ao máximo os estilos e condições de vida que influenciam 

no estado de saúde e na qualidade de vida.  

A OMS estabelece que o desenvolvimento de práticas e atividades de promoção da 

saúde deve se dar respeitando cinco eixos: 

a) desenvolvimento de políticas públicas articuladas e saudáveis;  

b) o incremento do poder técnico e político das comunidades (empoderamento);  

c) o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à saúde em todas 

as etapas da vida;  

d) a reorientação dos serviços de saúde; e,  

e) a criação de ambientes favoráveis à saúde (WHO, 1992). 

Esse grupo de conceitos baseia-se no entendimento de que a saúde é produto de um 

amplo espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo: 

(...) um padrão adequado de alimentação e nutrição, e de habitação e 

saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de educação ao 

longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio social para famílias e 

indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro adequado de cuidados 

de saúde. (BUSS, p. 4).  
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Um ponto crucial a ser abordado é a necessidade da diferenciação entre os conceitos 

de promoção e prevenção que muitas vezes são utilizados simultaneamente como se fossem 

sinônimos, ocasionando confusões até mesmo entre os profissionais de saúde. A principal 

diferença encontrada entre prevenção e promoção está centrada sobre o conceito de saúde. 

Na prevenção a saúde é vista simplesmente como a ausência de doenças, enquanto na 

promoção a saúde é encarada como um conceito positivo e multidimensional resultando desta 

maneira em um modelo participativo de saúde em oposição ao modelo médico de intervenção. 

(FREITAS, 2003).  

Desta forma, podemos resumir que o conceito de prevenção está associado a um 

modo antecipatório de evitar um mal. Não se trata de produzir algo, mas de controlar e evitar 

um fenômeno ameaçador. No setor saúde corresponde a executar alguma ação que evite o 

surgimento de uma doença reduzindo seu aparecimento e permanência numa dada 

população. Assim objetiva controlar doenças e reduzir riscos. Para a prevenção utiliza-se dos 

conhecimentos da epidemiologia e da história natural das doenças. 

Por outro lado a promoção da saúde refere-se a conceitos e práticas associadas à 

busca de qualidade de vida para as pessoas e comunidades, devendo ser alvo da ação de 

estados, sociedade organizada, comunidades e pessoas. Pressupõe uma busca por melhores 

condições de vida e saúde o que necessariamente remete a acesso a bens e serviços não 

apenas do setor saúde, mas de outros setores sociais, daí coloca-se a questão da 

intersetorialidade. 

Cabe ao setor público de saúde protagonizar a elaboração de políticas de promoção 

da saúde intersetoriais buscando identificar os potenciais existentes no estado e na sociedade 

para melhorar a qualidade de vida das populações em suas necessidades.  

Finalmente, é importante compreender que as intervenções relativas aos fatores de 

riscos tais como dieta inadequada, excesso de peso, inatividade física, tabagismo, uso 

excessivo de álcool, ligados aos comportamentos e aos estilos de vida, podem e devem ser 

feitas nas unidades de saúde, com ênfase nas de atenção primária. O desafio da mudança 

de comportamento para estilos de vida saudáveis depende do esforço das pessoas e do apoio 

por parte dos profissionais de saúde presentes nessas unidades. 

 

 

 

 

Objetivos 
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 Refletir sobre os conceitos de promoção e prevenção de saúde e a importância das 

atividades a elas relacionadas frente ao cenário social, demográfico e epidemiológico. 

 Identificar e analisar o potencial de desenvolvimento e/ou as atividades existentes de 

promoção da saúde no território da unidade. 

 Identificar e analisar as atividades desenvolvidas na unidade voltadas à prevenção de 

riscos e agravos presentes no período de gestação e puerpério. 

 Definir iniciativas visando à implantação ou o aperfeiçoamento desses processos nas 

unidades.  

 

Atividades Propostas 

 

1. Apresentação e discussão do trabalho de dispersão realizado  

Cada participante deverá apresentar para discussão o trabalho realizado durante 

o momento de dispersão no que diz respeito à análise e proposição de melhorias 

referentes à infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos da UBS.  

Tendo em vista que essas melhorias dependem em grande parte de decisões de 

níveis externos a UBS, o grupo deve sugerir os mecanismos a serem utilizados para 

encaminhamento das solicitações daí advindas.  

 

2. Apresentação do 3º encontro: objetivos, conteúdos e atividades. 

Breve apresentação do que se pretende discutir nesse tema, quais atividades e 

como serão desenvolvidas. Cada participante deve falar qual sua expectativa para esta  

discussão. 

 

3. Leitura e discussão do texto: O Conceito de Saúde e a diferença entre 

prevenção e promoção In: CZERESNIA, D. & FREITAS, C. M. de (Orgs.) Promoção 

da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. 

pg. 4 a 7 
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Orientação para o condutor 

Após a leitura o condutor poderá anotar o conteúdo das discussões e estimular os 

participantes a identificar diferenças entre promoção da saúde e prevenção dos riscos 

na gravidez e puerpério. 
 

 

 Leitura e discussão do texto: SÍCOLI, J. L., NASCIMENTO, P. R. Promoção da 

Saúde: concepções, princípios e operacionalização, Interface - Comunic, Saúde, 

Educ, v.7, n.12, p.91-112, 2003. Disponível em: 

www.scielo.br/pdf/icse/v7n12/v7n12a07.pdf 
 

 

 Orientação para o condutor 

O condutor deverá estimular os participantes a partir da leitura com questões, 

relacionadas a: 

 Os profissionais de sua unidade participam de atividades de promoção à 

saúde? Dentro da unidade? Intersetorialmente? Na comunidade? Qual a sua 

avaliação?  

 Como é possível identificar a relação entre problemas de saúde e condições 

de vida? Como identificar situações e hábitos presentes na localidade que são 

potencialmente promotores de saúde? 

 Como é possível estimular as parcerias entre as unidades de saúde e as 

organizações comunitárias para dar apoio e desenvolver programas que ajudem a 

atender às necessidades das pessoas usuárias? 

 De que forma podemos estabelecer articulações com equipamentos sociais 

(creches, asilos escolas e outros)? 

 Como podemos mobilizar a população para participar de reuniões que discutam 

o destino de lixo, cuidados com a água e dejetos e outros e participar das reuniões de 

conselho local de saúde e de outros conselhos locais? 

  Quais as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento de ações 

intersetoriais? 

Sugestões de aprimoramento das atividades de promoção advindas dessa discussão 

deverão ser sistematizadas para posteriormente compor o Plano de Melhoria da 

Unidade. 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v7n12/v7n12a07.pdf
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4. Discussão a respeito da prevenção de riscos e agravos relacionados à gestação  

 

      Orientação para o condutor 

Considerando o conceito de prevenção visto anteriormente, provocar a 

problematização da realidade através de questionamento quanto as atividades 

desenvolvidas relacionadas ao ciclo gestacional. Deve-se pensar em termos de: 

prevenção da gravidez (planejamento familiar), prevenção de gestação de risco, 

prevenção de riscos à saúde da gestante e neonato. Portanto, as ações de prevenção 

permeiam todo o ciclo reprodutivo, desde a pré-concepção até o puerpério. 

Questões para discussão: 

 Como são desenvolvidas ações para apoiar o acompanhamento da gravidez e 

puerpério;  

 Como se dá a orientação as gestantes e seus familiares nos cuidado  relativos 

a gestação; 

 Quais as orientações para o aleitamento materno e cuidados com o recém-

nascido e medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não 

transmissíveis entre outras questões relacionadas à prevenção. 

 

5. Discussão de caso: utilizar o caso apresentado a seguir, elaborado para o Curso de 

Formação de Facilitadores de Educação Permanente em Saúde, Unidade de 

Aprendizagem Trabalho e Relações na Produção do Cuidado, págs. 27 e 28. 

 

Filomena está preocupada com a filha, grávida novamente. Não sabe direito como vai 

ser com mais uma criança em casa... Amanhã vai acompanhar a filha na consulta de pré-

natal. Ainda bem que o posto está marcando consulta para gestantes e crianças a qualquer 

hora, porque assim não precisa chegar tão cedo para conseguir ser atendida. 

Bete, filha de Filomena tem 18 anos e está grávida do seu terceiro filho. A primeira 

consulta de pré-natal na unidade sempre é feita pela enfermeira, para agilizar o atendimento 

e segue o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde. Na consulta, é preenchida a ficha de 

pré-natal, aberto o cartão da gestante, solicitados os exames de rotina e realizadas as 

orientações.  

A enfermeira, recém chegada à unidade, é uma pessoa bastante simpática e educada. 

Pega um formulário e inicia o atendimento, perguntando: 

- A gravidez é desejada? 

Bete responde: 
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- Não foi desejada nem planejada. Meu último filho nasceu há 7 meses e eu estava 

tentando colocar o DIU quando engravidei. 

A resposta foi anotada pela enfermeira, sem que procurasse dar continuidade ao 

diálogo sobre questão tão fundamental para a gestante. A consulta prosseguiu com outras 

perguntas para o preenchimento da ficha e com os procedimentos de rotina: a enfermeira 

mirou a balança, mandou subir, pesou-a e anotou. Pegou o aparelho de pressão arterial em 

cima da mesa, apertou no braço da paciente, mediu a pressão arterial e anotou. Prescreveu 

exames laboratoriais e iniciou as orientações, anotou no prontuário. Parabenizou-a pela 

gravidez, orientando sobre alimentação, recomendando que não usasse bebidas alcoólicas, 

não fumasse e disse: 

- Tente ficar bem com você pra transmitir calma para o bebê.  

Bete responde: 

- Mas eu estou nervosa, porque perdi também a chance de ser admitida no trabalho, 

porque o teste de gravidez na urina foi positivo. 

A enfermeira tentou animar Bete respondendo, quase de imediato, que era possível 

realizar vários tipos de trabalho em casa. E se despediu, desejando boa sorte. 

 

  Orientação para o condutor  

Incentivar a discussão do grupo a partir das seguintes questões.  

 Que possíveis situações podemos identificar no texto, relacionadas à gestação 

que merecem ações de prevenção? 

 Estas ações foram abordadas pela profissional? Como? 

 

 

6. Apresentação das Atividades de dispersão 

 

Durante o período de dispersão, os participantes deverão descrever e propor 

melhorias nos processos e atividades atualmente desenvolvidos na UBS e no seu 

território, no que diz respeito à promoção da saúde e a prevenção de riscos e agravos 

esperados no período gestacional e do puerpério. As melhorias propostas devem vir 

com prazos e responsáveis definidos. 

Para isso, devem considerar todas as atividades voltadas à melhoria de 

qualidade de vida da população em geral e das gestantes em particular, desenvolvidas 

no território e particularmente relacionadas à aquisição de hábitos e alimentação 

saudáveis; estímulo a atividades físicas; combate a violência contra a mulher ou a 

violência sexual. 
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No campo da prevenção devem ser valorizadas além da vacinação, as 

atividades  relacionadas a prevenção de gravidez indesejada e a prevenção de riscos 

associados as patologias mais freqüentes nesse período (sífilis; toxoplasmose; 

hipertensão arterial; diabetes gestacional; infecção urinária; verminoses em geral) e 

que são descritas no Manual Técnico de Pré- Natal e Puerpério publicado pela SES- 

SP. 

Para facilitar a descrição e a indicação de propostas de melhoria desses 

processos, o participante deve receber material impresso contendo os instrumentos 

abaixo apresentados. 
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INSTRUMENTOS PARA DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE INTERVENÇÃO 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS NA GESTAÇÃO 

  

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO 

 

Ações e atividades de 
promoção existentes 

Conteúdos abordados Formas de abordagem Fragilidades detectadas Medidas para qualificação 
das ações 

     

     

     

     

 

Ações de Promoção a serem 
implantadas 

Conteúdos a serem abordados Formas de abordagem a serem 
implementadas 

Necessidades para implantação 
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TIVIDADES DE PREVENÇÃO 

 

Ações e atividades de 
prevenção existentes 

Conteúdos abordados Formas de abordagem Fragilidades detectadas Medidas para qualificação 
das ações 

     

     

     

     

 

Ações de Prevenção a serem 
implantadas 

Conteúdos a serem abordados Formas de abordagem a serem 
implementadas 

Necessidades para implantação 
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4° ENCONTRO - IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E 

PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS 

RELACIONADOS À RECEPÇÃO PRÓ-ATIVA E 

CLASSIFICAÇÃO/ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

 

 

Por ser a porta de entrada do sistema de saúde a Atenção Primária precisa estar 

estruturada para resolver a maioria dos problemas de saúde, coordenando o cuidado e ordenando 

os fluxos dos usuários. Assim, propor uma recepção pró-ativa com classificação de risco é um 

desafio para o aperfeiçoamento da atenção primária.  

O termo “recepção pró-ativa” é utilizado em substituição ao termo acolhimento, tendo em 

vista entendermos “acolhimento” como uma resultante das posturas e de todas as práticas 

desenvolvidas numa unidade de saúde voltadas ao estabelecimento de uma relação de confiança 

com o usuário e à resolução de suas necessidades de saúde.  

A recepção pró–ativa é assim entendida como o conjunto de atividades desenvolvidas na 

chegada do usuário no espaço físico da unidade, em todas as vezes que ele necessitar de algum 

tipo de cuidado da equipe da recepção.  

A classificação /estratificação de risco é apresentada como o conjunto de atividades 

que caracteriza na recepção o maior ou menor risco clínico e psicossocial da gestante e 

puérpera. 

A recepção pró-ativa da gestante e a classificação /estratificação de risco são pontos 

críticos de todo o processo de atenção, pois norteiam o atendimento na unidade e no sistema.  

As principais características de uma recepção pró - ativa eficiente são: 

 A escuta. 

 A realização do teste de gravidez no primeiro contato. 

 A integralidade da atenção à paciente (a paciente avaliada em todos os seus aspectos 

de vida, não apenas no biológico). 

 A garantia de acesso, com a oferta de consulta de preferência de imediato, ou com 

garantia de agendamento.  

 A classificação de risco clínico e não clínico. 

 A presença de protocolos institucionais que definam a estrutura do atendimento na 

recepção da paciente.  

 O cadastramento da gestante para fins de vigilância. 
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No que se refere à classificação /estratificação de risco é indispensável a avaliação 

dinâmica dos fatores de risco, cada vez que a gestante comparece à unidade. É necessária 

ainda uma atuação integrada da equipe multiprofissional para detecção contínua de risco.  

A presença de risco não significa que a gestante deva ser encaminhada para outros 

serviços, pois muitos deles são passíveis de serem abordados e resolvidos na atenção 

primária. 

 

Objetivos do encontro 

 Conceituar o processo de recepção pró- ativa e classificação /estratificação de risco. 

 Caracterizar o processo de recepção pró - ativa e classificação /estratificação de risco 

desenvolvido na unidade para a gestante e puérpera, na perspectiva de seu 

aprimoramento.  

 Aprimorar o processo de recepção pró-ativa com classificação /estratificação de risco, 

no intuito de propor mudanças que proporcionem melhorias no atendimento à gestante 

e puérpera que garantam a construção de redes e a continuidade do cuidado em 

saúde. 

 

Atividades Propostas 

 

1. Apresentação dos diagnósticos realizados e definição de medidas para 

aprimorar as práticas de Promoção da Saúde e de Prevenção de Risco. 

2. Atividade relacionada à Recepção pró- ativa e classificação /estratificação de 

risco 

  Leitura do texto “Acolhimento com classificação de risco: um paradigma ético-estético 

no fazer em saúde”, retirado da Documenta 23 do CONASS, e discussão orientada por 

questões disparadoras acerca da recepção pró-ativa e classificação /estratificação de risco 

com base nos conceitos apresentados. 
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Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco: um Paradigma Ético-Estético 

no Fazer em Saúde 

 

Claudia Abbes e Altair Massaro 

 

O acolhimento é uma ação tecno-assistencial, que pressupõe a mudança da relação 

profissional/usuário e sua rede social por meio de parâmetros técnicos, éticos, humanitários 

e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de 

produção da saúde. 

O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, a fim de 

atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no 

serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos 

usuários. Implica prestar atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, 

quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para 

continuidade da assistência e estabelecendo articulações com estes serviços para garantir a 

eficácia desses encaminhamentos. 

“Constatar os problemas de saúde e tomá-los como desafio não é suficiente para 

imprimir as mudanças que possam traduzir a saúde como direito e patrimônio público da 

sociedade” (MERHY et al.,1998). 

É preciso restabelecer, no cotidiano, o princípio da universalidade do acesso – todos 

os cidadãos devem poder ter acesso aos serviços de saúde – e a responsabilização das 

instâncias públicas pela saúde dos indivíduos. Isso deve ser implementado com a 

conseqüente constituição de vínculos entre os profissionais e a população, empenhando-se 

na construção coletiva de estratégias que promovam mudanças nas práticas dos serviços, em 

que defesa e afirmação de uma vida digna de ser vivida sejam adotadas como lema. 

Tradicionalmente, a noção de acolhimento no campo da saúde tem sido identificada: 

  · Ora com dimensão espacial, que se traduz em recepção administrativa e ambiente 

confortável; 

 · Ora com ação de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para 

serviços especializados, que afirmam na maior parte das vezes uma prática de exclusão 

social, na medida em que “escolhem” quem deve ser atendido. 

Ambas as noções têm sua importância, entretanto, quando tomadas isoladamente dos 

processos de trabalho em saúde, restringem-se a uma ação pontual, isolada e 

descomprometida com os processos de responsabilização e produção de vínculo. Nesta 

definição tradicional de acolhimento, o objetivo principal é o repasse do problema tendo como 

foco a doença e o procedimento e não o sujeito e suas necessidades. 
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Desdobra-se daí a questão do acesso aos serviços que, de modo geral, é organizado 

burocraticamente a partir das filas por ordem de chegada, sem avaliação do potencial de risco, 

agravo ou grau de sofrimento. 

Este funcionamento demonstra a lógica perversa na qual grande parte dos serviços de 

saúde vem-se apoiando para o desenvolvimento do trabalho cotidiano. Lógica esta que tem 

produzido falta de estímulo dos profissionais, menor qualidade da capacitação técnica pela 

não inserção do conjunto de profissionais ligados à assistência e não inclusão dos saberes 

que os usuários têm sobre sua saúde, seu corpo e seu grau de sofrimento.  

Acresce-se a isto a não integração de diferentes setores e projetos e a não articulação 

com a rede de serviços no sistema de encaminhamento de usuários a serviços 

especializados, tornando o processo de trabalho solitário e fragmentado. 

O que vemos é que este modo de operar o cotidiano tem produzido sofrimento e baixa 

na qualidade de vida não só dos usuários, mas também dos profissionais de saúde. A 

reversão deste processo convoca-nos ao desafio de construirmos alianças éticas com a 

produção da vida, na qual o compromisso singular com sujeitos, usuários e profissionais de 

saúde esteja no centro desse processo. Essas alianças com a produção da vida implicam um 

processo que estimula a corresponsabilização, um encarregar-se do outro, seja ele usuário 

ou profissional de saúde, como parte da minha vida. Trata-se, então, do incentivo à construção 

de redes de autonomia e compartilhamento, em que “eu me reinvento inventando-me com o 

outro”. 

 

O Acolhimento como Estratégia de Interferência nos Processos de Trabalho 

O Acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética, não pressupõe 

hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, 

necessidades, possibilidades, angústias e invenções.  

Desse modo é que o diferenciamos de triagem, pois ele não se constitui como uma 

etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos do 

serviço de saúde. Colocar em ação o acolhimento como diretriz operacional requer uma nova 

atitude de mudança no fazer em saúde e implica: 

  · Protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde. 

 · Reorganização do serviço de saúde a partir da reflexão e da problematização dos 

processos de trabalho, a fim de possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional 

encarregada da escuta e da resolução dos problemas do usuário. 

· Elaboração de projeto terapêutico individual e coletivo com horizontalização por 

linhas de cuidado. 

 · Mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde, ampliando os 

espaços democráticos de discussão/decisão, de escuta, trocas e decisões coletivas. A equipe 

neste processo pode também garantir acolhimento para seus profissionais e as dificuldades 

de seus componentes na acolhida à demanda da população. 
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  · Postura de escuta e compromisso em dar respostas às necessidades de saúde 

trazidas pelo usuário, que incluam sua cultura, saberes e capacidade de avaliar riscos. 

  · Construir coletivamente propostas com a equipe local e com a rede de serviços e 

gerências centrais e distritais. 

Uma postura acolhedora implica estar atento e poroso à diversidade cultural, racial e 

étnica. Vejamos, aqui, o caso de uma usuária de comunidade indígena que dá entrada em 

uma unidade de saúde e após o atendimento e a realização do diagnóstico indica-se uma 

cirurgia (laparoscopia) urgente a ser realizada pelo umbigo. Após a comunicação do 

procedimento indicado, a usuária recusa-se a realizá-lo dizendo não poder deixar que mexam 

no seu umbigo, pois este é a fonte de onde brota a vida e onde a alma circula. Após a recusa, 

várias negociações foram feitas a fim de realizar o procedimento cirúrgico, levando em conta 

os valores e os saberes deste grupo. 

Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das pessoas que procuram 

uma unidade de saúde pressupõe que todas as pessoas que procuram a unidade, por 

demanda espontânea, deverão ser acolhidas por profissional da equipe técnica. O profissional 

deve escutar a queixa, os medos e as expectativas, identificar riscos e vulnerabilidade, 

acolhendo também a avaliação do próprio usuário, e responsabilizar-se para dar uma resposta 

pactuada ao problema, conjugando as necessidades imediatas dos usuários com o cardápio 

de ofertas do serviço e produzindo um encaminhamento responsável e resolutivo à demanda 

não resolvida. Nesse funcionamento, o acolhimento deixa de ser uma ação pontual e isolada 

dos processos de produção de saúde e multiplica-se em inúmeras outras ações que, partindo 

do complexo encontro do sujeito profissional de saúde com o sujeito demandante, possibilitam 

analisar: a adequação da área física; as formas de organização dos serviços de saúde; a 

governabilidade das equipes locais; a humanização das relações em serviço; os modelos de 

gestão vigentes na unidade de saúde; o ato da escuta e a produção de vínculo; o 

compartilhamento do conhecimento; o uso ou não de saberes para melhoria da qualidade das 

ações de saúde; e o quanto estes saberes estão a favor da vida. 

 

  O Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco como dispositivo de 

mudança no trabalho da atenção e produção de saúde 

O Acolhimento como dispositivo tecno-assistencial permite refletir e mudar os modos 

de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos 

de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços. 

A avaliação de risco e vulnerabilidade não pode ser considerada prerrogativa exclusiva 

dos profissionais de saúde, o usuário e sua rede social devem também ser considerados neste 

processo. Avaliar riscos e vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau de sofrimento 

físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário que chega andando, sem sinais visíveis 

de problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de atendimento, 

por apresentar um maior grau de risco e vulnerabilidade.  

Um exemplo ilustra essa situação: uma adolescente de 15 anos, trajando uniforme 

escolar, chega a uma unidade de saúde andando, sozinha, e dirige-se à recepção, onde o 
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processo de acolhimento faz-se de maneira tradicional, com triagem burocrática, sem 

sistematização de um processo de classificação de risco com protocolo estabelecido. 

Visivelmente angustiada, ela queixa-se de dor na barriga. A profissional da recepção avalia 

que ela pode ficar na fila, e depois de 35 minutos esperando, a paciente retorna à recepção, 

dizendo que a dor está aumentando, mas é orientada a aguardar a sua vez na fila. Passados 

15 minutos, a adolescente desmaia e cai no chão, sendo levada para o atendimento, onde 

morre por ter ingerido veneno de rato para interromper uma gravidez não planejada.  

O exemplo citado acima indica a necessidade de se avaliar a organização e o processo 

de trabalho nas unidades de saúde em relação ao acolhimento, que deve constar de: 

1.  Melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, mudando a forma 

burocrática de entrada por filas e ordem de chegada; 

2.  Humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários, no que se refere 

à forma de escutá-los em seus problemas e demandas; 

3.  Mudança de objeto da doença para o doente (sujeito); 

4.  Abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e 

cidadania; 

5.  Aperfeiçoamento do trabalho em equipe, com a integração e a complementaridade 

das atividades exercidas pelas diferentes categorias profissionais, buscando orientar o 

atendimento dos usuários aos serviços de saúde por riscos apresentados, complexidade do 

problema, grau de saber e tecnologias exigidas para a solução; 

6.  Aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários 

e elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles; 

7.  Operacionalização de uma clínica ampliada, que implica a abordagem do usuário 

para além da doença e suas queixas, construção de vínculo terapêutico, visando aumentar o 

grau de autonomia e de protagonismo dos sujeitos no processo de produção de saúde, e a 

elaboração de projeto terapêutico individual e coletivo. 

8.  É importante acentuar que o conceito de Acolhimento concretiza-se no cotidiano 

das práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da capacidade de pactuação entre a 

demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço, e deve traduzir-se em 

qualificação da produção de saúde, complementando-se com a responsabilização daquilo que 

não se pode responder de imediato, mas que é possível direcionar de maneira ética e 

resolutiva, com segurança de acesso ao usuário. Nesse sentido, todos os profissionais de 

saúde fazem acolhimento. Entretanto, as portas de entrada dos aparelhos de saúde podem 

demandar a necessidade de um grupo especializado em promover o primeiro contato do 

usuário com o serviço, como prontos-socorros, ambulatórios de especialidades, centros de 

saúde etc., grupos estes afeitos às tecnologias relacionais e à produção e à manipulação de 

banco de dados. 

A tecnologia de Avaliação com Classificação de Risco pressupõe a determinação de 

agilidade no atendimento a partir da análise, sob a óptica de protocolo preestabelecido, do 

grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade 
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e não na ordem de chegada. Dessa maneira, exerce-se uma análise (avaliação) e uma 

ordenação (classificação) da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem 

e suas práticas de exclusão, uma vez que todos serão atendidos. 

Estas duas tecnologias, acolhimento e avaliação/Classificação de Risco, portanto, têm 

objetivos diferentes, mas complementares, podendo, dada a singularidade dos serviços, 

coexistirem ou funcionarem separadamente no contexto físico, mas jamais díspares no 

processo de trabalho. 

Nesse entendimento, o acolhimento com avaliação e classificação de risco configura-

se como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização e na realização 

da promoção da saúde em rede, pois se faz a partir da análise, da problematização e da 

proposição da própria equipe, que se constitui como sujeito do seu processo de trabalho. Em 

sua implementação, o acolhimento extrapola o espaço de gestão local, afirmando, no 

cotidiano das práticas em saúde, a coexistência das macro e das micropolíticas. 

 

Alguns pontos críticos desse processo 

 · Ampliar o acesso sem sobrecarregar as equipes, sem prejudicar a qualidade das 

ações e sem transformar o serviço de saúde em excelente produtor de procedimentos. 

 · Superar a prática tradicional, centrada na exclusividade da dimensão biológica, de 

modo que amplie a escuta e que recoloque a perspectiva humana na interação entre 

profissionais de saúde e usuários. 

  · Reconfigurar o trabalho médico no sentido de superar o papel central que ele vem 

ocupando e integrá-lo no trabalho da equipe, garantindo o compartilhamento de saberes para 

um ganho na potência das diferentes categorias. 

· Transformar o processo de trabalho nos serviços de saúde, no sentido de aumentar 

a capacidade dos trabalhadores de distinguir os problemas, identificar riscos e agravos e 

adequar respostas à complexidade de problemas trazidos pelos usuários. Além disso, 

potencializar profissionais comuns e especializados, sem extrapolar as competências 

inerentes ao exercício profissional de cada categoria. 

  · Explicitar e discutir a proposta com a população, com conjunto de profissionais e 

atores políticos a fim de ampliar a escuta para os pontos assinalados e as críticas na 

construção de novos saberes em saúde. 

 

Algumas ferramentas teóricas disponíveis 

 · Fluxograma analisador: “Diagrama em que se desenha certo modo de organizar os 

processos de trabalho, que se vinculam entre si em torno de certa cadeia de produção.” 

(MERHY et al., 1998). Foto das entradas no processo, etapas percorridas, saídas e resultados 

alcançados – análise do caso. Funciona como ferramenta para reflexão da equipe sobre como 

é o trabalho no dia a dia dos serviços. 
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 · Oficinas de discussão e construção de ações com acento no trabalho grupal 

multiprofissional com a participação de equipe local e/ou consultorias externas. 

 · Elaboração de protocolos, sob a ótica da intervenção multiprofissional na 

qualificação da assistência, legitimando: inserção do conjunto de profissionais ligados à 

assistência, humanização do atendimento, identificação de risco por todos os profissionais, 

definição de prioridades e padronização de medicamentos. 

 

Acolhimento com Classificação de Risco 

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que 

necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou 

grau de sofrimento. 

 

Justificativa 

Com a crescente demanda e procura dos serviços de urgência e emergência, 

observou-se um enorme fluxo de “circulação desordenada” dos usuários nas portas do pronto-

socorro, tornando-se necessária a reorganização do processo de trabalho deste serviço de 

saúde, a fim de atender aos diferentes graus de especificidade e resolutividade na assistência 

realizada aos agravos agudos e para que a assistência prestada ocorra de acordo com 

diferentes graus de necessidades ou sofrimento e não mais impessoal e por ordem de 

chegada. 

A disponibilização dessa tecnologia não deve abranger a todos os que procuram o 

serviço, em especial nos locais onde a demanda é excessiva, ou corre-se o risco de se 

produzir novo gargalo na entrada; o contrário disso é uma hipertrofia neste serviço, podendo 

prejudicar a constituição de outras equipes importantes na unidade. Dessa forma, a utilização 

da Avaliação/Classificação de Risco deve ser por observação (a equipe identifica a 

necessidade pela observação do usuário, sendo aqui necessária capacitação mínima para 

tanto) ou por explicitação (o usuário indica o agravo). O fato de haver indivíduos que “passam 

na frente” pode gerar questionamentos por aqueles que se sentem prejudicados, no entanto, 

isso pode ser minimizado com divulgação ampla aos usuários na sala de espera do processo 

utilizado. Àqueles que ainda resistem, o processo de escuta deve ser exercitado utilizando-se 

a própria tecnologia para tanto. 

 

Objetivos da Classificação de Risco 

 · Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto-socorro, humanizando o 

atendimento; 

 · Descongestionar o pronto-socorro; 

 · Reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo que o paciente seja visto 

precocemente de acordo com a sua gravidade; 
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 · Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado 

diretamente às especialidades, conforme protocolo. Exemplo: ortopedia, ambulatórios etc.  

  · Informar os tempos de espera; 

  · Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários; 

 · Retornar informações a familiares. 

 

Roteiro de questões disparadoras 

 O que o grupo entende por recepção pró-ativa/acolhimento? 

 Quais as diretrizes para que se tenha um bom acolhimento? 

 Quais são os objetivos para se realizar classificação/estratificação de risco? 

 Com base no texto apresentado, qual a rotina de atendimento para a gestante no seu 

primeiro contato com uma unidade?  

 Como seria a classificação/estratificação de risco clínico e não clínico da gestante? 

 Qual a importância de se ter protocolo para encaminhamento do paciente para um serviço 

de urgência? Quem decide o encaminhamento? 

 Qual a importância da realização do cadastramento na recepção pró-ativa? 

 Qual seria o atendimento ideal da paciente na recepção pró-ativa? 

 Quais atividades da recepção pró-ativa você considera mais críticas? 

 Quem deveria executar estas atividades? 

 

3. Atividades propostas para a dispersão 

 

Observação, discussão baseada nas questões disparadoras apresentadas a seguir e 

preenchimento do plano de ações para melhorar o processo de recepção pró – ativa e 

classificação/estratificação de risco na unidade. 

 

 Quais pontos fortes e fracos você identifica nas atividades de recepção     pró 
– ativa e classificação/estratificação de risco na sua unidade? 

 

 Que mudanças devem ser feitas no processo de recepção pró-ativa com 
objetivo de torná-la mais eficaz? 

 

 Que propostas devem ser feitas para melhorar a classificação/estratificação de 
risco? 
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Leitura 
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Plano de melhoria do processo de recepção pró – ativa e 

classificação/estratificação de risco na unidade - utilizando a ferramenta 

da qualidade – 5W e 2H  

 

 
Ações 

O que 
fazer? 

Quem  
irá fazer? 

Quando 
fazer? 

Onde 
fazer? 

Por que 
fazer? 

Como 
fazer? 

Quanto 
custa? 
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5º ENCONTRO - IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E 

PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS 

RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E 

APOIO DIAGNÓSTICO 

 

O acompanhamento clínico da gestante na unidade básica de saúde reflete como a 

equipe de profissionais entende o seu papel em relação à oferta do cuidado em saúde e a 

forma como organiza seus processos de trabalho de modo a garantir que o cuidado ofertado 

seja qualificado.  Entende-se por cuidado qualificado aquele caracterizado por: agilidade, 

segurança, eficácia técnica e satisfação do usuário. A oferta do cuidado em um sistema de 

saúde como o SUS, que propõe uma abordagem integral do processo saúde doença, deve 

ainda orientar-se pela regularidade, continuidade, integração e atuação multiprofissional. 

 Assim, a análise dos processos relacionados ao acompanhamento clínico de 

gestantes e puérperas em dada unidade de saúde deve ser orientada pelos seguintes 

questionamentos:  

 Tendo-se como pressuposto uma abordagem integral do processo saúde 

doença, como a gestante é vista pela equipe, e como se dá sua participação na definição do 

plano de cuidado? 

 Como são organizados os processos de trabalho que se desenvolvem através 

da interação entre a equipe e a gestante e quais as estratégias utilizadas para a sua 

qualificação? 

 Qual o conhecimento acumulado pela equipe em relação ao ciclo gestacional 

e suas possíveis intercorrências? E de que forma esse conhecimento é compartilhado de 

modo a resultar num plano de cuidado integrado? 

A partir desses três questionamentos, propõe-se o desenvolvimento de atividades que 

busquem promover a discussão de como se dá o acompanhamento clínico na unidade no 

presente momento, tendo como parâmetro de referência o Documento da Linha de Cuidado 

da Gestante da SES-SP. Busca-se, assim, incentivar a análise sistematizada dos processos 

de trabalho de modo a identificar oportunidades de melhoria. 
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Acompanhamento Clínico e Apoio Diagnóstico 

 

O acompanhamento clínico se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação 

direta entre os profissionais de saúde, a paciente e seu parceiro/familiar e engloba processos 

bastante diversificados que devem respeitar as evidências científicas e considerar as 

diretrizes clinicas vigentes. Essas diretrizes devem ser compartilhadas com as usuárias de 

forma a favorecer sua participação no seu plano de cuidado. Deve-se também ressaltar a 

importância da retaguarda de especialistas para os profissionais das equipes de atenção 

básica, sempre que necessário e de um sistema de informação clinica adequado.  

Nesse manual, são considerados processos de acompanhamento clínico as consultas 

e/ou procedimentos médicos, de enfermagem, e de outros profissionais, individualizadas ou 

compartilhadas e, que se desenvolvem comumente na unidade ou eventualmente no domicílio 

ou em outros espaços.   

Esse momento único e especial, onde a tecnologia mais importante é justamente o 

conhecimento profissional e a relação entre pessoas, define o sucesso ou o insucesso do 

trabalho desenvolvido ao longo de toda a linha de cuidado. Uma adequada interação entre a 

equipe e dessa com a paciente favorece o acolhimento, o vínculo, a abordagem integral, a 

precisão técnica, a continuidade do atendimento, a segurança, a educação em saúde e a 

adesão ao atendimento pré-natal e no puerpério.  

Por outro lado, o apoio diagnóstico, entendido como um conjunto de processos de 

suporte à clinica que envolve investigação em patologia e análises clinicas, imagem e, 

métodos gráficos deve ser valorizado como um elemento imprescindível para melhorar a 

resolubilidade da atenção primária a saúde.  

Sendo assim, o apoio diagnóstico ocupa um lugar de destaque na qualificação do 

cuidado à gestante e, dois pontos devem ser considerados para garantir a implantação efetiva 

da Linha de Cuidado da Gestante: o conhecimento técnico da equipe em relação ao assunto 

e a disponibilidade de todos os exames necessários e em número suficiente para atender a 

demanda da unidade. 

O protocolo de solicitação de exames contido no Documento Técnico da Linha de 

Cuidado determina detalhadamente não apenas os exames a serem solicitados, mas também 

o período gestacional, lembrando que alguns deles devem ser repetidos ao longo da gravidez.  
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Objetivos: 

 

 Reconhecer os processos de trabalho na unidade relacionados ao acompanhamento 

clínico e apoio diagnóstico da gestante e da puérpera, identificando possibilidades de 

melhoria. 

 

 Identificar como se dá a construção de um plano de cuidado integrado e 

multiprofissional voltado para a gestante e a puérpera. 

 

Atividades propostas 

1. Apresentação e discussão do trabalho de dispersão do encontro anterior 

 

2. Discussão de caso 

 Dividir os participantes em grupos para leitura do caso, discussão e preenchimento do quadro 

das fortalezas e fragilidades, analisando os diferentes processos envolvidos no 

acompanhamento clínico e apoio diagnóstico.  

Considerar: 

 As relações de trabalho entre a equipe  

 A qualidade da atenção ofertada à gestante 

 Os mecanismos de qualificação do cuidado 
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CASO CLÍNICO 

J.A., 17 anos, sexo feminino, solteira, funcionária da limpeza de uma pequena empresa, 

procura o Centro de Saúde do seu bairro com queixa de disúria e dor em BV. É atendida pela 

recepção que solicita o cartão da UBS para atendimento na unidade. 

Como J.A. perdeu o cartão, ela é encaminhada para o atendimento de enfermagem com uma 

ficha avulsa com seu nome e data de nascimento, já que não há como localizar o prontuário 

nesse momento. (1) 

A auxiliar de enfermagem identifica a queixa e busca orientação da enfermeira que solicita um 

exame de urina I (2) a ser colhido no próximo dia de coleta de exames, 3 dias depois dessa 

consulta e agenda retorno para a paciente em 7 dias, quando o resultado do exame já deverá 

estar na unidade. (3) 

A paciente retorna na UBS na data marcada e passa pelo atendimento com a enfermeira que 

constata alterações no exame de urina I compatíveis com infecção urinária e tenta encaixe 

com o médico clínico. Como não há mais possibilidade de atendimento com o clínico para 

aquele dia, é agendada consulta para o dia seguinte.  

A paciente retorna no dia seguinte e em consulta com o clínico é tratada a infecção urinária e 

constatada uma leve hipertensão, sendo solicitado um controle de pressão arterial nos 

próximos 15 dias para posterior reavaliação do caso. (4)  

A paciente retorna algumas vezes para controle da pressão e como essa se mantém 

levemente alterada, depois de 20 dias a auxiliar solicita uma avaliação da enfermeira, que 

colhe a história da paciente. J.A. relata que já teve hipertensão antes, por ocasião da primeira 

gravidez, tendo sido submetida a parto cesárea. (5)  

Desde então, não havia medido mais a pressão, pois não tem tempo de ir à UBS já que seu 

trabalho se estende das 7:00 às 19:00 horas e esse salário é a única fonte de renda da família, 

composta pela mãe de J.A., adoentada no momento, 1 irmão menor de idade, a própria 

paciente e seu filho, de 13 meses. (6) 

Indagada sobre o uso de métodos anticonceptivos, refere fazer uso irregular de ACO. Está 

com atraso menstrual de cerca de 2 meses, mas não pensou em gravidez por estar fazendo 

uso de pílula anticoncepcional. (7) A enfermeira solicita o teste de gravidez e mediante o 

resultado positivo, solicita os exames de pré-natal e agenda consulta com o obstetra para a 

semana seguinte. (8) 
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J.A. falta na consulta com o GO. e a enfermagem é notificada dessa falta mas como as 

anotações da equipe estão numa ficha avulsa, não é possível fazer busca ativa. (9) Essa 

paciente retorna 15 dias depois, sendo atendida pelo acolhimento, referindo dor na nuca e 

leve sangramento vaginal. Apresenta PA: 150/100. Após o acolhimento, é solicitado um 

encaixe na agenda do obstetra que atende a paciente no mesmo dia e inicia o pré-natal. (10) 

Após a primeira consulta com o GO, J.A. é liberada com a orientação de repouso relativo, uso 

de anti-hipertensivo (Metildopa 500 mg/dia) e ácido fólico, restrição sódica, controle contínuo 

de PA e retorno após 10 dias para reavaliação clínica e dos exames solicitados pela 

enfermeira em consulta anterior (perfil obstétrico de acordo com o protocolo). (11) 

A paciente tenta conversar com seu empregador sobre sua situação, mas não consegue ser 

liberada do seu trabalho e como não pode prescindir do seu salário, mantém suas atividades 

normais, não observando o repouso solicitado pelo GO e nem o controle da PA. Retorna com 

GO após os 10 dias, apresentando ainda um sangramento muito discreto e PA: 140/100. O 

GO avalia os exames do perfil obstétrico, verifica a presença de proteinúria no exame de urina 

I e encaminha para o PS de Obstetrícia de referência, com um relatório de encaminhamento, 

solicitando sua internação. (12) 

J.A. é avaliada no PS de Obstetrícia e internada por 7 dias, recebendo alta com a orientação 

verbal de retornar à sua unidade de origem o que ela faz no dia seguinte da alta hospitalar. 

Como ela não levou o cartão da gestante no momento da internação, nada foi anotado. (12) 

A recepção recebe a paciente, encaminha para o “acolhimento” com a auxiliar, que avalia o 

caso, constata que a paciente está em uso regular da medicação prescrita no hospital 

(Metildopa 1g/dia e Ácido fólico), está sem queixas agudas e com PA:130/90. Agenda consulta 

na primeira vaga aberta do GO que é em 7 dias. (10)  

J.A retorna em 7 dias para consulta com o GO que avalia o caso e como a paciente está sem 

sangramento e com PA: 130/80, mantém a conduta e solicita retorno em um mês.  Durante 

esse período, J.A. volta ao seu trabalho normal. 

A paciente retorna regularmente nas 2 próximas consultas com o GO, mantendo o quadro 

clínico estável, com desenvolvimento fetal dentro do esperado. Numa das consultas é 

convidada pela auxiliar, no momento da pré-consulta com o GO, para participar do grupo de 

gestantes, que acontece toda quinta feira, no período da tarde, porém, J.A. explica que, devido 

ao seu horário de trabalho não poderá participar dessa atividade. (13) 
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 Por volta da 24ª semana, durante um fim de semana, J.A. sofre uma leve torção do tornozelo, 

sendo atendida no PS mais próximo da sua casa. Lá, é atendida pelo clínico de plantão que 

detecta uma PA: 150/100 e prescreve Diclofenaco de Sódio e Captopril. J.A. passa então a 

fazer uso dessa medicação diariamente, suspendendo espontaneamente o uso de Metildopa. 

(14) 

Na próxima consulta agendada com o GO, diante do recrudescimento do quadro de HAS, é 

suspenso o Captopril e o Diclofenaco de Sódio, reintroduzido a Metildopa na dose de 1,5g/dia 

e a paciente é encaminhada com relatório para o serviço de referência de pré-natal de alto 

risco. (15) 

Esse serviço fica distante da casa de J.A. exigindo um gasto importante com transporte e 

faltas no trabalho. Diante disso, ela faz um seguimento irregular nesse serviço, voltando 

freqüentemente a UBS em busca de um atendimento que seja de mais fácil acesso.  

Toda às vezes lhe é explicado que seu caso requer um seguimento especializado e que por 

isso deverá continuar no serviço de alto risco. Diante da insistência da paciente, nova consulta 

com o GO da UBS é agendada. (15)  Através do cartão de pré-natal, o médico verifica quais 

as condutas adotadas no serviço de pré-natal de risco e opta por fazer contato com o colega 

do outro serviço para discutir o caso, de modo a manter um acompanhamento em paralelo. 

(16) 

Esse contato é estabelecido com sucesso sendo feito o seguimento clínico semanal na própria 

UBS contando com a retaguarda especializada e a garantia dos exames necessários não 

disponíveis na UBS (cardiotocografia, US repetidos). (16) 

Também é discutido o caso com a equipe da UBS e a enfermeira passa a fazer o 

acompanhamento de forma conjunta com o GO, com ações educativas e orientações 

necessárias para o momento do parto. J.A. é encaminhada para o Serviço Social da Prefeitura 

onde consegue um auxílio transporte que possibilita sua ida aos serviços. O GO emite um 

atestado médico que a paciente apresenta no trabalho, sendo dispensada até segunda ordem 

do médico. (17) 

 A partir da 36ª semana, J.A passa a apresentar edema importante com proteinúria elevada. 

Diante disso, na 39ª semana, o GO discute o caso com o colega do PN de alto risco, considera 

a indicação de interrupção da gravidez e encaminha a paciente para a maternidade de 

referência com relatório e cartão da gestante devidamente preenchido. (12) 
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Essa paciente retorna à unidade no 20º dia após o parto, para consulta do RN, que nasceu 

sem intercorrências. (9) Traz consigo o cartão da gestante preenchido, porém, sem relatório 

de alta. (12) Nesse momento, é agendada consulta com o GO, sendo posteriormente 

encaminhada ao clínico para acompanhamento do quadro hipertensivo. (18) 

 

 

Aspectos a serem considerados 

na discussão de caso 

 

Fortalezas  

 

Fragilidades 

 

Relações de trabalho entre a 

equipe: 

Organização, integração, definição 

de papéis, capacitação técnica. 

  

 

Qualidade da atenção ofertada à 

gestante: 

Integralidade, segurança, 

eficiência técnica, continuidade. 

  

 

Mecanismos de qualificação do 

cuidado: 

Considerar em que pontos dos 

processos foram ou poderiam ter 

sido utilizados instrumentos 

específicos para a qualificação do 

cuidado 

  

 

3. Após preenchimento do quadro, realizar nova leitura do caso tendo como 

subsídio a análise apresentada no quadro abaixo. 
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ELEMENTOS A SEREM 

OBSERVADOS 

OBSERVAÇÃO 

 

1. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

INADEQUADO 

O sistema de cadastramento dos pacientes deve permitir a 

localização do prontuário seja por número do cartão ou por nome. 

Esse é um elemento essencial na garantia da continuidade do 

cuidado. Por outro lado, a presença do prontuário é essencial tanto 

para o conhecimento da história prévia da paciente, para a 

documentação das ações desenvolvidas quanto para a integração 

das condutas tomadas pelos diferentes profissionais. 

 

2. ABORDAGEM CLÍNICA 

INADEQUADA 

A enfermeira toma uma conduta clínica isolada, sem ter contato com 

a paciente e sem ter uma história clínica completa. A interação entre 

o trabalho da auxiliar e o da enfermeira é frágil e superficial. 

 

3. APOIO DIAGNÓSTICO 

INSUFICIENTE 

Exames de urgência devem ser realizados num curto espaço de 

tempo, agilizando a tomada de decisões clínicas. Esse deve ser um 

aspecto a ser discutido com o laboratório, levantando as 

possibilidades de melhoria. 

 

4. ABORDAGEM CLÍNICA NÃO 

INTEGRAL 

O clínico atua diretamente na queixa atual e não investiga a 

possibilidade de gravidez 

 

5. ACOMPANHAMENTO 

CLÍNICO INEFICAZ 

A auxiliar que realiza o controle da pressão arterial não tem uma 

atitude pró-ativa encaminhando a paciente para avaliação médica 

mesmo constatando a persistência de níveis pressóricos elevados. 

A equipe que atua de forma integrada desenvolve mecanismos que 

dão maior autonomia individual e maior agilidade aos processos 

(flexibilidade estruturada). 

 

6. AUSÊNCIA DE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Os aspectos psico-sócio-culturais da gestante não são devidamente 

explorados pela equipe e não é feita, portanto, a devida classificação 

de risco inicial que lhe garantiria uma priorização no atendimento e 

um plano de cuidado diferenciado.  

7. AUSÊNCIA DE UM 

ACOMPANHAMENTO PRÉ-

CONCEPCIONAL 

A paciente não está devidamente orientada em relação ao uso de 

ACO e não teve um acompanhamento pré-concepcional adequado, 

principalmente em se tratando de uma paciente jovem com histórico 

de hipertensão na primeira gravidez. 

 

8. AUSÊNCIA DE UM 

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO 

PRÓ-ATIVA 

A existência de um protocolo institucional que definisse todas as 

ações a serem desenvolvidas no momento da recepção da gestante 

permitiria um atendimento mais qualificado e completo, contendo 

minimamente: queixa atual, história pregressa, antecedentes clínicos 

e obstétricos, antecedentes familiares, exame físico, solicitação dos 

exames do perfil obstétrico e outros, se necessário, classificação de 
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ELEMENTOS A SEREM 

OBSERVADOS 

OBSERVAÇÃO 

risco inicial, orientações em relação à gestação e em relação ao 

serviço, cadastramento, abertura do cartão da gestante, 

agendamento com o médico e verificação de outras necessidades e 

encaminhamento. 

 

9. SISTEMA DE VIGILÂNCIA 

INEFICAZ 

A vigilância da gestante em todo o período gestacional e no 

puerpério garante a continuidade do seguimento, ponto crucial no 

atendimento pré-natal. A equipe deve estabelecer um conjunto de 

atividades (processo) específico que permita detectar com rapidez a 

descontinuidade do atendimento, deflagrando a busca ativa. Isso 

vale também para seu retorno após o parto. Agendamento prévio na 

UBS ou pela maternidade e visita domiciliar são alguns dos 

mecanismos que podem ser usados isoladamente ou em conjunto 

para garantir a continuidade do acompanhamento pós-parto. 

 

10. CONCEITO DE RISCO 

INADEQUADO 

É comum verificar que as equipes identificam situações de risco 

apenas quando estão diretamente associadas ao risco clínico 

iminente, ou seja, uma urgência médica. O conceito de risco no seu 

sentido mais amplo deve ser discutido com o grupo e deve ser 

definido em protocolo, de modo a uniformizar as condutas e garantir 

a detecção precoce de situações que exigem uma conduta 

diferenciada. 

 

11. USO INADEQUADO DOS 

PROTOCOLOS 

Por se tratar de uma gestante hipertensa, devem ser seguidos os 

protocolos tanto da gestante quanto da hipertensão o que significa 

que deveriam ter sido pedidos alguns exames específicos para a 

hipertensão que não constam do perfil obstétrico. Assim como a falta 

de padronização das condutas resulta num atendimento menos ágil 

e mais sujeito a erros, o uso de protocolos sem a devida adequação 

ao caso (customização) pode resultar nos mesmos problemas. A 

padronização deve ser utilizada como um guia, um suporte técnico e 

uma forma de interação entre a equipe e não como um siga a seta, 

pura e simplesmente. 

 

12. GARANTIA DA 

CONTINUIDADE DO 

ATENDIMENTO 

Alguns instrumentos são absolutamente essenciais para o 

seguimento clínico e a integração das ações clínicas. O relatório de 

referência/contra-referência é um dos principais mecanismos que 

garantem a continuidade do atendimento ao longo do sistema de 

saúde, desde que adequadamente preenchido. Já a falta de um 

relatório de alta hospitalar dificulta a avaliação do médico no retorno 

da paciente à UBS, podendo gerar condutas inadequadas. O cartão 

da gestante tem a mesma finalidade e ela deve ser orientada a 

mantê-lo sempre consigo todas as vezes que busca algum tipo de 

atendimento médico. Um instrumento importante na garantia do 



 

57 

 

ELEMENTOS A SEREM 

OBSERVADOS 

OBSERVAÇÃO 

seguimento da paciente até o fim do ciclo gestacional é o relatório de 

alta pós-parto, tanto para a puérpera quanto para o RN. 

 

13. ATIVIDADES EDUCATIVAS 

NÃO CUSTOMIZADAS 

Apesar de a unidade oferecer atividades educativas regulares para 

as suas gestantes, a equipe não está organizada para atender às 

necessidades específicas da gestante que não tem como 

comparecer à unidade nos dias e horários previstos para os 

encontros educativos. A educação em saúde, assim como a conduta 

clínica, deve ser adequada ao perfil da paciente e ofertada de acordo 

com as suas possibilidades. 

 

14. FALTA DE CAPACITAÇÃO E 

DO USO DE PROTOCOLOS 

O atendimento da paciente no PS é feito pelo clínico, que não está 

devidamente capacitado para o atendimento de intercorrências na 

gestação e não conta com um protocolo clínico que lhe dê o amparo 

técnico necessário, resultando numa conduta de risco para o 

desenvolvimento fetal. 

 

15. CLASSIFICAÇÃO E 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

TARDIO 

O “timing” é essencial na classificação e estratificação de risco, 

devendo ocorrer o mais precocemente possível e revista 

periodicamente. A gestante em questão não foi devidamente 

classificada como de risco já na sua entrada no sistema e, depois, 

mesmo constatada sua condição clínica como hipertensa e já tendo 

passado por uma internação, não foi encaminhada de imediato para 

um serviço de pré-natal de alto risco. A classificação e a 

estratificação de risco tem como finalidade específica, a elaboração 

de um plano de cuidado adequado à situação de risco, a orientação 

personalizada do fluxo da paciente e a  flexibilização dos processos 

de rotina na unidade de modo a garantir as melhores condições 

possíveis para o seu acompanhamento. 

 

16. MATRICIAMENTO 

A interação entre os profissionais da UBS e os da atenção 

especializada sempre representa um salto de qualidade no 

acompanhamento clínico. Essa interação pode se dar por uma 

iniciativa particular e pontual de um determinado profissional, como 

no caso em questão ou, preferencialmente por uma iniciativa 

institucional definindo previamente quais as principais necessidades, 

como e quando se darão esses encontros, ou seja, estabelecendo 

processos de troca de conhecimentos sistemáticos e adequados à 

realidade local. O acompanhamento  paralelo, uma das formas de 

matriciamento, é altamente recomendado no documento da Linha de 

Cuidado pois considera que ele permite que a paciente permaneça 

na sua unidade de origem onde está estabelecido o vínculo e que 

normalmente é mais próxima da sua casa, ao mesmo tempo em que 
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ELEMENTOS A SEREM 

OBSERVADOS 

OBSERVAÇÃO 

se agregam novos conhecimentos especializados ao plano de 

cuidado.  

 

17. PROJETO TERAPÊUTICO 

INDIVIDUALIZADO 

Finalmente, embora de forma tardia, é elaborado um plano de 

cuidado abrangente, integral, multiprofissional e pró-ativo para a 

gestante em questão. A equipe une suas competências específicas 

e seus esforços operacionais no sentido de atender as necessidades 

da paciente em todos os aspectos da sua vida. Esse passo teria 

evitado uma série de intercorrências se tivesse sido tomado logo no 

início, assim que a paciente tivesse sido classificada como de alto 

risco. Esse plano deve ter um responsável que monitore se as 

medidas pensadas foram de fato operacionalizadas e se geraram 

resultados. Normalmente, o gestor do caso é o médico, quando se 

trata de risco clínico ou a enfermeira quando predomina o risco não 

clínico, mas o que realmente determina a escolha é a forma como a 

equipe se organiza e interage. 

 

18. ABORDAGEM NÃO 

INTEGRAL COM 

ENCERRAMENTO PRECOCE 

DO ACOMPANHAMENTO 

CLÍNICO 

O acompanhamento clínico de uma mulher em idade fértil, no que se 

refere a gestação, deve se iniciar no período pré-concepcional, 

incluído aí o planejamento familiar e com ele se encerra. As 

puérpera, especialmente aquelas que apresentaram algum tipo de 

risco durante o período gestacional, como é o caso da nossa 

gestante, devem sempre ser orientadas em relação ao planejamento 

familiar. Somente nesse momento se encerra a linha de cuidado da 

gestante e da puérpera. 

 

 

4. Apresentação dos instrumentos a serem utilizados no período de dispersão 

 

Com o objetivo de sistematizar o reconhecimento dos processos desenvolvidos 

durante o acompanhamento clínico e apoio diagnóstico das gestantes na unidade, é fornecido 

um instrumento para diagnóstico que deverá servir de guia sem, no entanto, representar um 

check list. Deverão ser levantados os pontos fortes e fracos nos processos de trabalho 

relacionado ao acompanhamento clínico e apoio diagnóstico utilizando para isso a matriz 

apresentada e ao final, sistematizar os pontos levantados e propor iniciativas voltadas à 

melhoria desses processos para apresentação e discussão no próximo encontro.  

 



 

59 

 

ROTEIRO DIAGNÓSTICO PARA MAPEAMENTO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS NO 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DA GESTANTE 

 

 

      Considerações gerais 

 Esse roteiro foi desenvolvido com o objetivo de sistematizar o 

reconhecimento dos processos desenvolvidos durante o acompanhamento clínico 

das gestantes na UBS. 

 

 O marco teórico que acompanha o questionário propriamente dito e foi 

elaborado tendo como referência os pressupostos básicos da Linha de Cuidado 

da Gestante e da Puérpera, servindo como base para a análise dos dados colhidos 

na UBS. 

 

 Esse instrumento deverá servir de guia sem, no entanto, representar um 

“check list”. Todos os profissionais da UBS, presentes no momento da entrevista 

e que tenham informações ou observações relevantes relacionadas aos 

processos em foco deverão ser ouvidos, sempre procurando manter a conversa 

dentro do assunto em pauta. 

 

 As anotações durante a entrevista deverão ser curtas e objetivas, de 

modo a não interromper o fluxo da entrevista, devendo ser complementadas logo 

após o fim da entrevista. 

 

 A partir delas, deverá ser elaborado um relatório objetivo, identificando: 

os 5 principais pontos fortes e as 5 principais fragilidades nos processos de 

trabalho relacionados ao acompanhamento clínico, justificando, de forma sucinta, 

a identificação de cada situação como ponto forte ou fragilidade e apontando 

algumas possibilidades de melhorias. 



 

60 

 

 

 

 

 

Roteiro guia para entrevista da equipe da UBS 

 

 

 

 

 Marco teórico 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO NO SEGUIMENTO PRÉ-NATAL 

 

 Existe adscrição para médico/enfermeira ou para equipe de referência? 
 

 É feita pré-consulta? Se sim, o que é verificado?  
 

 É seguido algum manual clínico para o atendimento pré-natal? Se sim, 
qual? 

 

 

O atendimento clínico deve ser organizado de forma multiprofissional (pré 

e/ou pós-consulta, consultas de enfermagem, médicas, de outros 

profissionais da saúde, etc.). Mesmo com uma equipe restrita, podem ser 

pensados mecanismos de atuação conjunta das diferentes categorias 

com dois objetivos: agregação de diferentes conhecimentos e otimização 

das agendas. 

 

O projeto terapêutico multiprofissional garante um plano de cuidado que 

extrapola os aspectos biológicos, agrega conhecimentos técnicos e 

permite a participação ativa da paciente. Esse projeto, particularmente 
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 Existe algum protocolo institucional (customizado) para o pré-natal 
realizado na unidade? 

 

 Quais os profissionais responsáveis pelas consultas de pré-natal? Há 
consultas intercaladas entre médicos e enfermeiras? 

 

 Existe um monitoramento periódico dos prontuários para avaliação das 
consultas médicas e da enfermeira? 

 

 É realizada pós-consulta? Existe um protocolo? Quais as orientações 
dadas? Por quem?  Para todas as gestantes? Essas orientações são 
dadas por escrito e anotadas em prontuário? 

 

 A gestante já sai com o agendamento da próxima consulta? Qual a 
periodicidade dessas consultas? É feito um cronograma específico para 
cada gestante? 

 

 Como é o acompanhamento pré-natal das gestantes de risco? Qual o 
fluxo estabelecido? 

 

 A classificação/estratificação de risco é revista periodicamente? É 
documentada em prontuário? 

 

 É seguido o protocolo de solicitação de exames? É levada em conta a 
periodicidade adequada para essa solicitação? 

 

importante nos casos mais complexos ou com características próprias que 

o elejam como prioritário, deve ser gerenciado e monitorado. 

 

A classificação/estratificação de risco deve ser realizada desde o início do 

atendimento, levando em consideração não apenas os aspectos clínicos, 

mas também sócio-culturais, sendo revista a cada consulta. 

 

A  classificação/estratificação de risco clínico pode ser pensada em duas 

situações: na urgência e na rotina. Na urgência, garante o atendimento 

rápido e o encaminhamento adequado. Na rotina, define o tipo de 

tratamento a ser realizado, a periodicidade dos retornos, a priorização no 

acesso, a necessidade de encaminhamento para a atenção especializada 

e a maior necessidade de adscrição e de vigilância, entre outros fatores. 

 

A informação clínica de suporte para tomada de decisão deve ser 

garantida a todos os profissionais (diretrizes clínicas, guias, protocolos/ 

fluxogramas institucionais). Importante considerar a acessibilidade, 

clareza e atualização desses documentos ou programas. 

 

Os protocolos/fluxogramas institucionais (ou seja, customizados de 

acordo com a realidade local) devem ser embasados em diretrizes 

científicas e elaborados pela equipe, atualizados e monitorada a sua 

efetiva implantação. 
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 Há disponibilidade desses exames para atender a demanda? Qual o 
tempo médio de espera para os resultados? Esse tempo tem interferido 
na qualidade do acompanhamento clínico? 

 

 Existe um monitoramento dessas solicitações que garantam o 
cumprimento determinado em protocolo? 

 

 É realizado um plano de cuidado conjunto com toda a equipe nos casos 
mais complexos? Como é gerenciado esse plano? 

 

 Que profissionais participam da elaboração do plano de cuidado? A 
unidade tem acesso a outros profissionais de saúde não alocados na 
unidade, mas que possam auxiliar na elaboração do plano de cuidado? 
Como? 

 

 Existe alguma forma de matriciamento institucionalmente estabelecida? 
 

 No caso de necessidade de encaminhamento para serviços 
especializados, a unidade conta com uma rede de referenciamento 
estabelecida? 

  

 No caso de encaminhamento, é emitido um relatório de referência? A 
unidade recebe a contra-referência? 

 

 A unidade conta com um fluxo institucionalizado para encaminhamento 
ao serviço odontológico? 

 

Os sistemas de vigilância para garantia da continuidade do atendimento 

pré-natal dependem de vários fatores sendo o primeiro deles um sistema 

de cadastramento direcionado para aquilo que se quer acompanhar, 

atualizado e acessível. Ou seja, não basta a criação de um cadastro geral 

de gestantes, mas, sim a manutenção sistemática de um cadastro que 

permita a identificação de situações especiais como risco clínico, não 

clínico, faixa etária, etc., acessível a todos os profissionais envolvidos no 

atendimento da paciente.  

 

Também deve ser definido um sistema de monitoramento com a 

participação dos diferentes profissionais, de modo a poder identificar a 

necessidade de busca ativa da gestante, sempre que necessário, assim 

como o acompanhamento das gestantes que por algum motivo foram 

encaminhadas para outros serviços. Esse aspecto é particularmente 

importante no momento do parto, de modo a garantir o retorno da 

puérpera e do RN na unidade no pós-parto imediato e tardio. O contato e 

o trabalho em parceria com as maternidades podem ser de grande 

importância nesse momento. 

 

O cronograma de retornos com enfermeiro/médico para o pré-natal deve 

ser elaborado de modo a atender as necessidades de cada caso, 

flexibilizando o cronograma padrão, sempre que necessário  
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 A unidade acompanha a evolução das gestantes de alto risco seguidas 
em serviços de pré-natal de alto risco? Esse serviço encaminha alguma 
contra-referência para que a equipe tenha conhecimento do seu plano de 
cuidado no caso de haver necessidade de atendimento clínico ou de 
urgência na UBS?  

 

 A gestante participa da elaboração do seu plano de cuidado? 
 

 O parceiro é convidado a participar das consultas e/ou atividades 
educativas? 

 

 Como são desenvolvidas as atividades educativas em relação à 
gestante? Em grupo? Personalizadas? Quais os profissionais 
envolvidos?  

 

 Existe algum tipo de protocolo/manual que defina o conteúdo teórico 
dessas ações educativas? Se sim, elaborado por quem?  

 

 É feito monitoramento do autocuidado? Como? Existe algum protocolo 
de orientação ao autocuidado? 

 

 A gestante visita a maternidade de referência antes do parto?  
 

A solicitação de exames seguindo rigorosamente o protocolo estabelecido 

(considerando inclusive a periodicidade correta e a repetição de alguns 

testes ao longo da gravidez) é fundamental para o adequado seguimento 

pré-natal.  

 

Atenção especial para a necessidade de avaliação odontológica, havendo 

necessidade de estabelecer um fluxo com a odontologia caso a unidade 

não conte com esse serviço. 

 

A visita domiciliar, quando possível, complementa a ação clínica realizada 

na unidade e deve ter critérios previamente definidos: em que situações, 

quais os profissionais envolvidos, que tipo de ação pode ser desenvolvida, 

etc. 

 

A farmácia clínica, ainda incipiente em nosso meio, deve ser incentivada. 

Mesmo na ausência de uma farmacêutica no serviço, a equipe deve definir 

um conjunto de processos que dêem conta das principais questões 

envolvidas no ciclo dos medicamentos mais comumente utilizados durante 

a gestação: padronização, requisição, armazenamento, controle da 

distribuição, administração, orientação/treinamento para administração, 

reações adversas, interações medicamentosas, medicamentos vetados 

na gravidez. 
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 O cartão da gestante é preenchido rotineiramente? A gestante é 
orientada a levá-lo sempre consigo para o caso de necessidade e 
especialmente, no momento do parto? 

 

 Existe um sistema de vigilância para a detecção de gestantes faltosas ou 
para acompanhamento de gestantes encaminhadas a outros serviços? 
Existe um monitoramento para assegurar que essa vigilância esteja 
realmente sendo eficaz? 

 

 Há uma interação entre a unidade e a maternidade de referência? Existe 
algum tipo de ação desenvolvida em parceria entre os dois serviços? A 
maternidade emite relatório de alta da puérpera e do RN?  

 

 Como ocorre o agendamento da primeira consulta pós-parto na UBS? Via 
maternidade, visita domiciliar, espontaneamente?  

 

 Há algum tipo de monitoramento do tempo médio entre o parto e a 
primeira consulta na UBS? 

 

 Existe um acordo entre a unidade e a maternidade que garanta a 
realização dos exames preventivos de rotina do RN e da rotina de 
imunização em todos os casos? Há algum tipo de monitoramento para 
verificação? 

 

 A puérpera é orientada em relação à contracepção e/ou encaminhada 
para o planejamento familiar 

 

Mecanismos de integração assistencial como matriciamento, relatórios de 

referência/contra-referência para procedimentos diagnósticos, 

interconsultas ou para seguimento em serviço de pré-natal de alto risco, 

discussão de casos, ciclos de capacitação das equipes (educação 

permanente/continuada), entre outros devem ser devidamente 

implantados e monitorados. 

 

O prontuário é certamente o principal registro de suporte e um 

instrumento insubstituível para a gestão da clínica. Sua acessibilidade, 

organização, preenchimento claro e completo, por parte de todos os 

elementos da equipe (independente do tipo de atendimento) são 

requisitos mínimos. Sua avaliação permite, com facilidade, detectar 

pontos críticos no atendimento, que por sua vez podem ser corrigidos 

com ciclos de melhoria estabelecidos pelas equipes. 

 

O auto cuidado, tanto em relação ao enfrentamento de agravos crônicos 

quanto de determinadas condições de vida é parte importante e 

indispensável para obtenção de bons resultados. Não é diferente na 

gestação. As mulheres devem ter clareza que o estilo de vida adotado e 

os cuidados com a própria saúde são fatores determinantes para uma 

gravidez saudável e esses cuidados devem se iniciar no período pré-

concepcional. 

 

Ou seja, o controle clínico isoladamente não garante uma gestação sem 

problemas. A paciente deve ser claramente orientada quanto ao curso da 
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gestação e a prevenção de riscos, para que, não apenas se envolva na 

elaboração do seu plano de cuidado juntamente com a equipe 

multiprofissional, como também esteja alerta para possíveis eventos que 

possam indicar algum tipo de risco ou complicação. 

 

Sempre lembrar da necessidade de considerar o perfil psicológico da 

paciente e o significado da gestação na sua estrutura pessoal e familiar, 

reconhecendo inclusive a dinâmica familiar de modo a identificar a 

necessidade e/ou as possibilidades de intervenção.  

 

É positivo o envolvimento do parceiro e em situações pontuais, também 

de familiares e/ou cuidadores que devem ser adequadamente orientados 

e motivados.  

 

Considerar sempre como um alerta importante: as ações educativas 

“unilaterais e passivas” (simples transferência de conhecimentos do 

profissional para a gestante) não garantem o auto cuidado. É papel da 

equipe, investigar, entender os aspectos psicossociais e culturais 

envolvidos e em alguns casos, intervir na dinâmica de vida da gestante e 

do grupo familiar sempre que necessário, assim como monitorar a adesão 

ao seguimento pré e pós-natal.  

Da mesma forma, é papel da equipe buscar retaguarda técnica de outros 

profissionais (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc.), seja na 
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própria unidade ou através de outros mecanismos como o matriciamento 

ou outros que propiciem a troca de conhecimentos e de informações. 

 

As ações relacionadas ao autocuidado devem fazer parte do plano de 

cuidado da gestante e como qualquer outra atividade em saúde devem 

ser anotadas em prontuário por todos os profissionais envolvidos. 

 

Devem ser cuidadosamente escolhidas as estratégias educacionais 

utilizadas, de acordo com o perfil da gestante, partindo-se sempre da 

proposta de aprendizagem significativa. 

 

A adoção de instrumentos específicos para a implementação e 

monitoramento do auto cuidado tem se mostrado de grande ajuda para a 

sua efetiva implantação, tendo como vantagens: a padronização dos 

tópicos a serem abordados, a possibilidade de capacitação da equipe 

multiprofissional de forma direcionada, o acompanhamento da evolução 

da gestante ao longo do processo em termos de auto cuidados, a 

documentação das ações desenvolvidas, a disseminação das 

informações de forma sistemática para toda a equipe e o monitoramento 

do processo. 
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PLANO DE MELHORIA 

 Fortalezas  Fragilidades PROPOSIÇÕES PARA 

MELHORIA 

ACOMPANHAMENTO 

CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

APOIO DIAGNÓSTICO 
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6º ENCONTRO - IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E 

PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS 

RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

As ações de assistência farmacêutica são comumente identificadas enquanto ações 

relacionadas ao fornecimento de medicamentos e toda logística de suporte necessária, o que 

envolve: programação, seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de 

medicamentos. Essas ações nem sempre são desenvolvidas de forma articulada pela equipe 

de saúde, o que indica a necessidade de aprimorar esses processos. Além disso, faz-se 

necessário repensar as ações de assistência farmacêutica enquanto prática clinica 

relacionada diretamente a oferta do cuidado.  

No que diz respeito ao acompanhamento clínico da gestante e puérpera, o uso do 

medicamento deve ser bem orientado, minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia 

tanto no que diz respeito aos riscos inerentes ao ciclo gravídico-puerperal, quanto àqueles 

relacionados a interações medicamentosas e efeitos adversos, favorecendo, dessa forma, a 

adesão da gestante ao tratamento. 

 

Objetivos 

Analisar e estimular a reflexão sobre a organização da assistência farmacêutica na 

unidade de saúde incluindo sua interface com o cuidado a gestante e puérpera. 

 

Objetivos específicos 

 Compreender o conceito de assistência farmacêutica. 

 Compreender as atividades gerenciais da assistência farmacêutica (seleção, 

aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos). 

 Estimular a reflexão para importância da atuação do profissional farmacêutico na 

atenção básica e suas contribuições para o cuidado a gestante e puérpera. 

 Incentivar os profissionais a refletirem sobre a organização de processos de trabalho 

para instituição da farmácia clínica provendo acompanhamento fármaco-terapêutico e 

atividades multidisciplinares para a promoção do uso racional de medicamentos.  

  



 

69 

 

Atividades Propostas 

 

1. Apresentação e discussão do trabalho de dispersão realizado  

 O condutor deverá acolher os participantes, apresentar os objetivos desta 

etapa e retomar as principais questões abordadas na etapa anterior.  

 Devem ser apresentados os diagnósticos realizados e as medidas definidas 

para aprimorar as atividades de acompanhamento clinico e de apoio diagnóstico 

voltadas às gestantes e puérperas na unidade de saúde.  

 

2. Trabalho em grupo com leitura e discussão de texto  

 Propõe-se a leitura e discussão do texto “O Sistema de Assistência 

Farmacêutica” extraído do Livro: As Redes De Atenção á Saúde de Eugênio Vilaça 

Mendes – 2011 -  páginas 122 a 131. 

           

Orientação para o condutor  

A partir da leitura realizada, o condutor deverá estimular a discussão 

apresentando as seguintes perguntas norteadoras:  

 Como se organizam as atividades relacionadas ao ciclo logístico dos 

medicamentos em sua região?  

 Qual a importância das atividades clinicas farmacêuticas na atenção a 

gestantes e puérperas? 

   O conteúdo das discussões deverá ser sistematizado e anotado.  

 

3. Trabalho em grupo recuperando vivências na unidade 

Para esse momento sugerimos uma dinâmica para promover um diálogo da 

discussão anterior com a realidade vivenciada no dia a dia. 

 

Objetivos: 

 Vivenciar a participação num trabalho entre grupos; 

 Proporcionar que o grupo relacione a discussão anterior com fatos 

acontecidos. 

 Proporcionar que o grupo aponte possíveis intervenções  

 

 

Material: Papel kraft e caneta atômica de cores diferentes. 
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Metodologia: 

 Dividir os participantes em grupos e trabalhar o tema “assistência 

farmacêutica”; 

 Solicitar que cada grupo relate um caso de gestante ou puérpera de sua 

unidade relacionado à indicação e/ou uso de medicamento;  

 Discussão do caso apresentado ressaltando as fragilidades e as 

fortalezas identificadas nesse processo. 

 

 

4.   Apresentação das atividades de dispersão  

 Preenchimento de formulário de diagnóstico para avaliação da assistência 

farmacêutica e sua relação com a linha de cuidado da gestante e puérpera. Nesta 

atividade os participantes deverão traçar um diagnóstico da assistência 

farmacêutica local em conjunto com a equipe. 

  Após preenchimento do formulário diagnóstico, realizar análise das principais 

fortalezas e fragilidades e definir as medidas necessárias para o aprimoramento 

das atividades de assistência farmacêutica nas unidades de saúde. 
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Formulário para Atividades de Dispersão 

 

Avaliação da assistência farmacêutica na UBS 

Orientação geral: a equipe responsável pelo cuidado a gestante e puérpera deverá 
preencher o referido formulário conjuntamente. Lembre de garantir a palavra a todos e 
checar se determinada opinião sobre o assunto discutido é consenso na equipe ou não. 

O resultado desse diagnóstico ajudará identificar as principais fortalezas e fragilidades, 
contribuindo para a definição de medidas voltadas para o aprimoramento das atividades de 
assistência farmacêutica na unidade de saúde. 

 

A - Acesso 

 

1. O município dispõe de lista de medicamentos padronizados (REMUME – Relação 
Municipal de Medicamentos)?  (   )   SIM           (   ) NÃO 

2. A equipe tem conhecimento dos medicamentos padronizados em seu município?  

(   ) SIM          (   ) NÃO  

Se sim, como obteve esse conhecimento?________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. A equipe tem conhecimento dos itens (medicamentos/insumos) padronizados para 
atendimento a gestante e puérpera através da linha de cuidado (Anexo 3 – Medicamentos 
que devem estar disponíveis para a atenção ao pré-natal e puerpério do Manual Técnico 
do Pré-Natal e Puerpério)? (   )SIM        (   )NÃO  

4. Houve a inserção dos medicamentos descritos na linha de cuidado da gestante e puérpera 
na Relação Municipal de Medicamentos cuidado (Anexo 3 – Medicamentos que devem 
estar disponíveis para a atenção ao pré-natal e puerpério do Manual Técnico do Pré-Natal 
e Puerpério)? (    )  SIM              (   ) NÃO 

 

Se sim, listar os medicamentos e insumos incluídos:_________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. Os medicamentos padronizados na linha de cuidado da gestante e puérpera (Anexo 3 – 
Medicamentos que devem estar disponíveis para a atenção ao pré-natal e puerpério do 
Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério), que estão padronizados em seu município 
estão sendo dispensados)? (    )  SIM              (   ) NÃO  

Se sim, a dispensação é regular?  (    )  SIM              (   ) NÃO 

6. A equipe prescritora é orientada quanto aos medicamentos e insumos padronizados?  

(   ) SIM           (   ) NÃO   

Como?_____________________________________________________________________ 

7. Há rejeição/restrição permanente de algum profissional frente aos itens padronizados?  

(   ) SIM                (   ) NÃO  

Se sim, qual o profissional? Qual a conduta da equipe frente a situação? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

8. Há itens relacionados no Anexo 3 (Medicamentos que devem estar disponíveis para a 
atenção ao pré-natal e puerpério do Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério) que estão 
disponíveis no Programa Especializado da Assistência Farmacêutica (Popular Farmácia de 
“Alto Custo”). A equipe conhece essa informação? (  )SIM  (  ) NÃO  

Se sim, cite um medicamento e aponte se a equipe conhece o fluxo para solicitação dos 
medicamentos contemplados. 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

B – Cuidado 

 

1. Para o cuidado a gestante e puérpera há a inserção do profissional farmacêutico para 
integrar a equipe?  (   )   SIM           (   ) NÃO 

Se sim, como foi a inserção desse profissional e quais foram suas contribuições? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2. Quais são as ações da equipe responsável pelo cuidado a gestante e puérpera para 
conhecimento e monitoramento da adesão aos processos preventivos e terapêuticos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 

3. Como é dispensado o medicamento em sua 
unidade?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Como a equipe entende a contribuição do farmacêutico na dispensação de 
medicamentos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. A equipe realiza ações de conciliação de medicamentos (processo que consiste na 
obtenção dos medicamentos que o paciente está utilizando, incluindo os não prescritos 
ou provenientes de terapias alternativas, comparando com aqueles prescritos durante as 
consultas ambulatoriais, a admissão hospitalar, as transferências ou na alta hospitalar, 
identificando problemas relacionados com os medicamentos (evitar ou minimizar erros de 
transcrição, omissão, duplicidade de terapia e interações medicamentosas) e reduzindo o 
desperdício)(GOMES,2007) (  )SIM  (  ) NÃO  

Se sim, relate algumas experiências.______________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Existem grupos de cuidados à saúde em sua Unidade? Se sim, há a participação do 
farmacêutico? Relate algumas 
experiências.______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Se não, como a equipe visualiza as principais contribuições  do farmacêutico nesses grupos._ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. Há ações para acompanhamento fármaco-terapêutico em sua unidade? Se sim, descreva 
algumas ações. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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C – Organização 

 

1. Qual a estrutura disponível para a assistência farmacêutica em sua 
unidade?_____________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Horário de funcionamento da farmácia:____________________________________ 

3. Área física administrativa: (  )SIM  (  ) NÃO  

4. Área para armazenamento: (  )SIM  (  ) NÃO  

5. Os medicamentos controlados são armazenados em local fechado? SIM (  ) NÃO (  ) 

6. Há controle de estoque? SIM (  ) NÃO (  ) 

 Se sim, é informatizado? SIM (  ) NÃO (  )  

           Ou realizado por ficha de prateleira? SIM (  ) NÃO (  ) 

7. Há controle de prazo de validade dos medicamentos? SIM (  ) NÃO (  ) 

Como?_____________________________________________________ 

8. Há controle de medicamentos  psicotrópicos? SIM (  ) NÃO (  ) 

9. Há fluxo de distribuição? SIM (  ) NÃO (  ) 

10. Há manual de normas e rotinas das atividades? SIM (  ) NÃO (  ) 

11. É realizado inventário? SIM (  ) NÃO (  ) 

12. Área para dispensação de medicamentos:    (  )SIM  (  ) NÃO  

 São adequadas? (  )SIM  (  ) NÃO 

 Descreva os principais pontos positivos e críticos identificados._________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. Recursos humanos existentes para a assistência farmacêutica em sua unidade: 

Farmacêutico (  )  (  ) outro profissional, qual_____________ 

Técnicos em farmácia: (quantidade): ____________________ 

Outros profissionais que auxiliam na assistência Farmacêutica: _____________________ 

 

 



 

75 

 

Síntese do diagnóstico e propostas de ação 

 

 

 Fortalezas Fragilidades Medidas Propostas 

 

Acesso 

 

 

 

 

   

 

Cuidado 

 

 

 

 

   

 

Organização 
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7º ENCONTRO - IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E 

PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS 

RELACIONADOS AO APOIO AO AUTOCUIDADO 

 

Introdução 

 

       Autocuidado refere-se às atividades e comportamentos que as pessoas praticam em seu 

benefício para manter a vida, a saúde e o bem estar. Ação de auto cuidado é a capacidade 

do homem de cuidar de si. E alguns fatores condicionantes básicos são: idade, gênero, o 

estado de desenvolvimento, estado de saúde, orientação sociocultural e fatores do sistema 

de saúde.  

        Tem como finalidade proporcionar maior autonomia de decisão e responsabilidades às 

pessoas e/ou grupos em relação à sua saúde. O autocuidado individual é realizado pela 

pessoa em função de sua própria condição de saúde em busca de uma melhor qualidade de 

vida. Mas também, é uma estratégia coletiva quando desenvolvido entre membros da família, 

grupos ou comunidade em função do bem-estar comum e da promoção de vida e ambientes 

saudáveis. 

        Os requisitos para o auto cuidado são: manutenção e acesso suficiente ao ar, água e 

alimento; a provisão de cuidados com eliminação e excreção; manutenção de um equilíbrio 

entre atividade e descanso, entre solidão e interação social; a prevenção de riscos à vida, ao 

funcionamento e ao bem- estar humano; a promoção do funcionamento e desenvolvimento 

humano, em grupos sociais, conforme o potencial de cada pessoa.  

        Mas nem sempre as pessoas praticam atividades voltadas ao autocuidado 

espontaneamente. Daí a importância dos serviços de saúde desenvolverem estratégias de 

estímulo.  

          Faz parte das ações do sistema de saúde buscar e implantar muitas estratégias 

facilitadoras e promotoras do auto cuidado, visto ser esta prática essencial ao 

desenvolvimento da saúde das pessoas.  

O estímulo ao autocuidado está intrinsecamente vinculado às ações de saúde, 

particularmente as desenvolvidas na atenção primária e, pode ser aplicado em todas as fases 

e idades da vida para estimular a autorresponsabilidade de indivíduos sob seu estado de 

saúde. Essas ações devem estar voltadas ao fornecimento de informações, ao suporte 

emocional ou a utilização de outras estratégias de convivência com o estado de saúde ou 



 

77 

 

agravo, envolvendo práticas profissionais específicas que devem ser muito valorizadas na 

abordagem integral do processo saúde doença. 

 Por outro lado, como já exposto, essas práticas são diretamente influenciadas por 

fatores tão diversos como idade, sexo, capacidade cognitiva, grau de autonomia, presença de 

comorbidades e complicações, relações familiares, rede de apoio social, aporte cultural e 

condição socioeconômica dos usuários.  

São consideradas práticas de autocuidado entre outras as seguintes: 

 Higiene adequada; 

 Alimentação adequada; 

 Amamentação; 

 Redução de estresse; 

 Adoção de hábitos de vida saudáveis; 

 Adoção de hábitos alimentares saudáveis; 

 Práticas de atividades físicas e lazer; 

 Controle do tabagismo, consumo de álcool e outras drogas; 

 Automonitoramento do diabete; 

 Autoaplicação de insulina; 

 Autoexame de mamas; 

 Cuidados e autoexames dos pés; 

 Comportamentos seguros; 

 Melhoria da ambiência do lar, como retirada de cortina (asmáticos) e tapetes (idosos); 

 Consumo correto e rotineiro dos medicamentos prescritos; 

 Conservação correta medicamentos (geladeira, abrigo da luz); 

 Participação em atividades educativas no serviço de saúde; 

 Participação no controle social do serviço de saúde; 

 Eliminação de criadouros do mosquito da dengue; 

 Seguimento do calendário de vacinas recomendado. 

Segundo Mendes: 

O autocuidado apoiado foi definido como a prestação sistemática de serviços 

educacionais e de intervenções de apoio para aumentar a confiança e as 

habilidades das pessoas usuárias dos sistemas atenção à saúde em 

gerenciar seus problemas, o que inclui o monitoramento regular das 

condições de saúde, o estabelecimento de metas a serem alcançadas e o 

suporte para a solução desses problemas. (MENDES, 2012) 



 

78 

 

A equipe de saúde é responsável pelo apoio ao autocuidado e deve estar envolvida 

em um processo educativo contínuo, considerando elementos que façam sentido para o 

usuário e seus familiares respeitando os princípios da aprendizagem significativa. Nessa 

perspectiva, podemos destacar as seguintes considerações a respeito do autocuidado 

apoiado: 

 O desenvolvimento de novas competências e habilidades é tarefa tanto da equipe de 

saúde como dos doentes e familiares; 

 É fundamental a construção de relações de afetividade e confiança entre o profissional 

de saúde de referência e o usuário e seus familiares; 

 Deve-se estabelecer prioridades e determinar metas terapêuticas em conjunto, 

documentadas em prontuários e avaliadas periodicamente; 

 Para garantir a continuidade do cuidado o serviço deve estar acessível em situações 

críticas e momentos de dúvida; 

 Deve-se monitorar e estimular o autocuidado em todas as oportunidades de contato 

do usuário e/ou seus familiares com o serviço de saúde; 

 A visita domiciliar é momento privilegiado para conhecer melhor as condições de 

moradia; costumes; vínculos familiares; e, identificar situações de risco; 

 Procurar apoio de recursos da comunidade: a participação de associações de bairros, 

grupos religiosos, organizações da sociedade civil que possam oferecer práticas 

voltadas à prevenção e promoção da saúde à população em geral e grupos específicos 

de doentes, pode ser de grande valia. 

 

Objetivos 

 Compreender a importância do autocuidado na Atenção Primária à Saúde como 

coordenadora do cuidado. 

 Discutir o autocuidado apoiado no manejo clínico das gestantes e puérperas. 

 Identificar e analisar as práticas de autocuidado no período do pré-natal e puerpério 

realizadas na unidade de saúde. 

 Definir iniciativas voltadas ao aprimoramento das práticas de autocuidado apoiado na 

unidade de saúde. 
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Atividades Propostas 

1. Apresentação e discussão do trabalho de dispersão realizado em relação a 

assistência farmacêutica. 

 

2. Leitura do texto: “O Fortalecimento do Autocuidado Apoiado” extraído de MENDES, 

2012 e discussão orientada pelo seguinte roteiro ou o artigo “A noção de cuidado de 

si mesmo e o conceito de autocuidado na enfermagem” de Maria Bettina Camargo 

Bub, Carlos Medrano, Cláudia Duarte da Silva, Solange Wink, Per-Erik Liss, 

Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos. 

 

Roteiro de questões 

 Considerar inicialmente os aspectos que mais chamaram a atenção 

na leitura. 

 Discutir os fatores que potencialmente interferem na adesão ao 

autocuidado na gestação. 

 

1. Apresentação das atividades de dispersão: 

 Identificar e analisar as práticas de autocuidado no período do pré-

natal e puerpério realizadas atualmente na unidade de saúde, 

segundo roteiro em anexo; e,  

 Propor iniciativas voltadas ao autocuidado apoiado na unidade de 

saúde, considerando: 

                 Plano de educação voltado aos profissionais  

                 Plano de comunicação com usuários e familiares 

                 Outras iniciativas 

                 Adaptação e aplicação da técnica do 5 A’s para gestantes 
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TÉCNICA DOS CINCO A’S 

 

 

 

AVALIE   

Avalie o conhecimento e as ideias da pessoa sobre seu estilo de vida e sua condição de saúde 

assim como o grau de motivação e confiança para assumir comportamentos mais saudáveis.  

 

ACONSELHE  

Aconselhe à medida que a pessoa fala sobre sua saúde e suas dúvidas e verifique o que ela 

entendeu sobre o que foi conversado. Treine as habilidades necessárias como, por exemplo, 

resolução de problemas para uma situação específica.  

 

ACORDE (PACTUE)  

Pactue um plano de ação com metas de curto prazo e avalie o quanto a pessoa está confiante 

em alcançar as metas no seu cotidiano. Mas lembre-se, auxilie a pessoa a escolher metas 

específicas e que possam ser medidas (ex. caminhar 20 minutos 3 vezes por semana). 

   

ASSISTA  

Auxilie a pessoa a planejar e adequar seus planos de ação, ou seja, descrevendo “O que 

fazer, Quanto, Quando, Como e Onde”, por exemplo. Ajude-a a resolver os problemas que 

surgem na execução do plano e a prevenir recaídas e forneça material de apoio.  

 

ACOMPANHE  

Acompanhe e monitore periodicamente a execução do plano de ação e das metas pactuadas 

e auxilie a pessoa a adequar o plano quando preciso. 

 

Fonte: adaptado de RUSSEL, GLASGOW e DORIANE, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Indicar se realiza as atividades para apoio ao autocuidado 

 
Sim Não 

Na gestação     

No puerpério   

Criança até 3 anos    

Planejamento familiar   

Com companheiro/marido/cuidador   

Estabelece metas de autocuidado com o usuário   

Registra as orientações realizadas em todas as consultas 

médicas e de enfermagem 

  

Tem protocolo para autocuidado   

Oferece suporte psicossocial aos pacientes e familiares   

Tem alguma avaliação   

A equipe está capacitada   

Incentiva a utilização  de recursos locais da comunidade   

Oferta material de apoio   
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Descrever as atividades de apoio ao autocuidado: individual, grupal, programação, 

profissionais envolvidos, adesão dos usuários, material de apoio utilizado, visita domiciliar, 

outras. 

 

 

 

Local onde realiza as atividades 
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Listar fragilidades e fortalezas no processo de autocuidado apoiado 

Fragilidades Fortalezas 
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Plano de Ação para melhoria das atividades de autocuidado apoiado na unidade 

Plano de comunicação com usuários e familiares 

 

 

Plano de educação voltado aos profissionais 

 

 

Outras iniciativas 
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8º ENCONTRO - IDENTIFICAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE 

OUTROS ENCONTROS 

 

        A experiência, a literatura, e as funções a serem desempenhadas na atenção primária 

têm demonstrado que outros processos assistenciais também podem se apresentar como 

necessários nas UBS para ofertar atenção integral à gestante e puérpera. 

        Cabe aqui destacar aqueles, que mesmo não sendo diretamente ofertados pelas equipes 

dado os arranjos municipais diferenciados, deverão ser objeto de ações de cada unidade no 

cumprimento de seus papéis no sistema de saúde.  

        Assim, discutir a implementação de ações de saúde bucal e saúde mental, previstas 

nos documentos da Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera, levando em conta os 

profissionais existentes e os protocolos institucionais do município, torna-se condição 

importante para a oferta da atenção integral na atenção primária. 

       Estes planos de ação necessariamente devem incluir ações voltadas a promoção, 

prevenção e apoio ao autocuidado na própria unidade e acompanhamento da usuária nas 

ações ofertadas em saúde bucal e mental em outros serviços, quando os protocolos 

municipais assim estiverem definidos. 

      Já no caso de unidades que incluem estas ações em suas rotinas, além das ações de 

promoção, prevenção e apoio ao auto cuidado que todas podem realizar, é recomendável que 

os profissionais que já desenvolvem acompanhamento clínico para saúde bucal e mental 

participem dos encontros aqui propostos e junto com a equipe definam a formulação de plano 

de melhoria para estas ações. 

      Outros processos de cuidado voltados à gestante e puérpera também podem ser 

trabalhados e melhorados quando a equipe responsável julgar como necessário para a 

atenção integral. Podemos citar como exemplo o processo de apoio à saúde e relação  mãe- 

bebê. 

      É importante enfatizar que trabalhar outros processos vai exigir conversação, consensos 

e organização para a realização dos encontros, bem como, a inclusão das ações propostas 

no plano geral de melhoria da unidade para atenção à gestantes e puérperas. Pode-se ainda 

recorrer a tecnologias de apoio como matriciamento, capacitações e outras, para a proposição 

destas ações que serão sempre de responsabilidade da equipe.  
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ANEXO I - PROPOSTA DO DISTRITO SUDOESTE DE 

CAMPINAS 

 

Agenda dos Encontros: Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera na RMC 

CS/ESF: ___________________________________________________ 

Data Tema 
Encontro Zero 

 
Apresentação do Projeto Linha de 

Cuidado da Gestante – Puérpera da 
RMC 

Contrato  

 
1º Encontro 

Análise da Atenção à Gestante e 
Puérpera com identificação do 

Processo de 
Territorialização/Adscrição de 

clientela e de Demanda da 
UBS/ESF  

_/_/_ Dispersão 
_/_/_ 

2º Encontro 
 Definição dos ajustes necessários 

na Infraestrutura Física, 
tecnológica e de RH da UBS/ESF 

para a oferta de cuidado às 
gestantes e puérperas 

_/_/_ Dispersão 

_/_/_ 
3º Encontro 

Promoção e Prevenção de Agravos 
e Riscos na Gestação e Puerpério 

_/_/_ Dispersão 

_/_/_ 
4º Encontro 

Recepção Pró-Ativa e Classificação 
de Risco 

_/_/_ Dispersão 
_/_/_ 

5º Encontro 
Acompanhamento Clínico e Apoio 

Diagnóstico 
_/_/_ Dispersão 

_/_/_ 
6º Encontro 

Apoio ao Autocuidado 

_/_/_ Dispersão 
_/_/_ 

7º Encontro 
Assistência Farmacêutica 
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_/_/_ Dispersão 
_/_/_ 

8º Encontro 
Atenção à saúde bucal na 

gestação/puerpério e criança até 
dois anos de vida. 

_/_/_ Dispersão 
_/_/_ 

9º Encontro 
Saúde mental e a gestação 

_/_/_ Dispersão 

_/_/_ 
10º Encontro 

Propostas de continuidade e 
avaliação 
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