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Introdução 
 

O pré-natal tem como definição o atendimento que precede a vida e, que 

contribui para a promoção à saúde tanto da gestante quanto do recém-nascido. 

Nessa fase, importantes alterações físicas, metabólicas e emocionais podem 

interferir na gestação.  

As complicações decorrentes do processo patológico da gestação 

configuram-se importantes causas de mortalidade materna, devendo portanto 

ser instauradas ações preventivas ou intervenções que diminuam seus 

impactos a partir do acompanhamento pré-natal qualificado.  

Durante toda a gestação e no pós-parto as mulheres devem ser 

acompanhadas pela equipe de saúde da família de sua área de abrangência.  

Frente a relevância da abordagem e a ausência de uma sistematização da 

assistência na unidade, este trabalho teve por objetivo desenvolver um projeto 

de intervenção para gerar e gerir cuidados em pré-natal no Centro de Saúde 

Orozimbo Maia 

 

 

Objetivos 
 

Geral:  

Qualificar a assistência à gestante durante o atendimento pré-natal no 

Centro de Saúde Orozimbo Maia.   

 

Específicos:  

Fortalecer vínculos para o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, assim 

como articular ações para o vínculo com a gestante atendida durante o pré-

natal;  

Redução das complicações decorrentes da gestação;  

Redução da mortalidade materna e infantil.   

 

Ações desenvolvidas 
 

Foi elaborado um diagnóstico situacional em equipe, que possibilitou o 

levantamento de problemas, expectativas, recursos e ações necessárias para a 

intervenção a fim de possibilitar a qualificação da assistência. A partir do Plano 

Estratégico, pode-se visualizar o trabalho desenvolvido em equipe (Tabela 1): 

Tabela 1. Planejamento estratégico: cronograma das ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão bibliográfica 
 

O cuidado qualificado no pré-natal requer um acompanhamento e 

abordagem multidisciplinares, lidando com a mulher de forma acolhedora, 

singular e integral, com atenção para a detecção precoce de problemas. 

(BRASIL, 2016). 

Rios (2007) afirma que a educação em saúde é fundamental não só para a 

aquisição de conhecimentos sobre o processo de gestar e parir, mas também 

para o seu fortalecimento como ser e cidadã. 

Como um dos componentes das ações básicas de saúde, a ação educativa 

deve ser desenvolvida por todos os profissionais que integram a equipe da 

unidade de saúde, estar inserida em todas as atividades e deve ocorrer em 

todo e qualquer contato entre profissional de saúde e a clientela, com o objetivo 

de levar a população a refletir sobre a saúde, adotar práticas para sua melhoria 

ou manutenção e realizar mudanças. (RIOS, 2007). 

Em concordância, o projeto de intervenção demonstrou coesão no processo 

de gerir cuidados pré-natal, assim como no seu gerenciamento contínuo, 

apontando para interdisciplinaridade e cuidado integral à saúde da mulher. 

 

 

Considerações Finais 
 

A unidade de saúde possui recursos disponíveis para impulsionar a 

qualidade na assistência, empoderando a equipe e a gestante e, 

principalmente, obtendo o principal objetivo do pré-natal: o curso saudável da 

gestação. 

Gerar um processo de trabalho no Centro de Saúde Orozimbo Maia trouxe 

desafios e motivações essenciais para a melhoria do acesso. 

A partir da sistematização da assistência do pré-natal almeja-se aumentar a 

adesão, qualificar o vínculo e consequentemente reduzir danos decorrentes de 

complicações da gestação, reduzindo a mortalidade materna e infantil. 
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