
UNIDADE 1

EXPERIÊNCIAS  
DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE 
NO PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO,  
PRÉ-NATAL  
E PUERPÉRIO

Cecília Nogueira Valença
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa
José Adailton da Silva
Lyane Ramalho Cortez

Organizadores 



EXPERIÊNCIAS  
DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE 
NO PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO,  
PRÉ-NATAL  
E PUERPÉRIO

Cecília Nogueira Valença
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa
José Adailton da Silva
Lyane Ramalho Cortez

Organizadores 



Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Reitor
José Daniel Diniz Melo

Vice-Reitor
Henio Ferreira de Miranda

Diretoria Administrativa da EDUFRN
Maria da Penha Casado Alves (Diretora)
Helton Rubiano de Macedo (Diretor Adjunto)
Bruno Francisco Xavier (Secretário)

Conselho Editorial
Maria da Penha Casado Alves (Presidente)
Judithe da Costa Leite Albuquerque (Secretária)
Adriana Rosa Carvalho 
Anna Cecília Queiroz de Medeiros 
Cândida de Souza 
Fabrício Germano Alves
Francisco Dutra de Macedo Filho 
Gilberto Corso 
Grinaura Medeiros de Morais 
José Flávio Vidal Coutinho 
Josenildo Soares Bezerra 
Kamyla Álvares Pinto

Leandro Ibiapina Bevilaqua 
Lucélio Dantas de Aquino 
Luciene da Silva Santos 
Marcelo da Silva Amorim 
Marcelo de Sousa da Silva 
Márcia Maria de Cruz Castro 
Marta Maria de Araújo 
Martin Pablo Cammarota 
Roberval Edson Pinheiro de Lima 
Sibele Berenice Castella Pergher 
Tercia Maria Souza de Moura Marques 
Tiago de Quadros Maia Carvalho 

Secretária de Educação a Distância
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo
Secretária Adjunta de Educação a Distância
Ione Rodrigues Diniz Morais
Coordenadora de Produção  
de Materiais Didáticos
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo
Coordenadora de Revisão
Aline Pinho Dias
Coordenador Editorial
José Correia Torres Neto
Gestão do Fluxo de Revisão
Edineide Marques
Gestão do Fluxo de Editoração
Rosilene Paiva

Conselho Técnico-Científico – SEDIS
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo – SEDIS (Presidente)
Aline de Pinho Dias – SEDIS
André Morais Gurgel – CCSA
Antônio de Pádua dos Santos – CS
Célia Maria de Araújo – SEDIS
Eugênia Maria Dantas – CCHLA

Ione Rodrigues Diniz Morais – SEDIS
Isabel Dillmann Nunes – IMD
Ivan Max Freire de Lacerda – EAJ
Jefferson Fernandes Alves – SEDIS
José Querginaldo Bezerra – CCET
Lilian Giotto Zaros – CB
Marcos Aurélio Felipe – SEDIS
Maria Cristina Leandro de Paiva – CE
Maria da Penha Casado Alves – SEDIS
Nedja Suely Fernandes – CCET
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim – SEDIS
Sulemi Fabiano Campos – CCHLA
Wicliffe de Andrade Costa – CCHLA

Revisão Linguístico-textual
Camila Maria Gomes
Revisão de ABNT
Edineide Marques
Revisão Tipográfica
José Correia Torres Neto
Projeto gráfico, capa e diagramação
Isadora Veras
Finalização
Luiza Fonseca de Souza





MAIS QUE PREENCHER VAZIOS 
ASSISTENCIAIS  
A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL

9

José Adailton da Silva 
Cecília Nogueira Valença  
Cristiane da Silva Ramos Marinho  
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa 
Lyane Ramalho Cortez

REFLETINDO SOBRE PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

15

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO  
UMA CONQUISTA HISTÓRICA

16

Talita Helena Monteiro de Moura 
Marília Rute de Souto Medeiros 
Marcos Jonathan Lino dos Santos 
Cecília Nogueira Valença 
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa  
José Adailton da Silva 
Lyane Ramalho Cortez

RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO,  
PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO

23

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR  
E REPRODUTIVO NA ATENÇÃO BÁSICA 24
José Ribamar de Lima Júnior 
Maria Betânia Morais de Paiva 

SUMÁRIO



PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA SAÚDE 
SEXUAL DA POPULAÇÃO IDOSA

28

André George Ferreira e Cândido 
Maria Helena Pires Araújo Barbosa

MICROINTERVENÇÃO DE PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NA UBS 
NOVO HORIZONTE, NATAL-RN

30

Rafaela Grazziotin Bezerra 
Marília Rute de Souto Medeiros

O PLANEJAMENTO REPRODUTIVO,  
PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NA UNIDADE  
CHICO COSTA, MOSSORÓ-RN 
UM OLHAR VOLTADO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE

32

Yoel Parras Robas 
Tulio Felipe Vieira de Melo

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL  
E PUERPÉRIO NO CONTEXTO DA UBS 36
Raphael Almeida Santiago de Araujo 
Ricardo Henrique Vieira de Melo

AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE REPRODUTIVA  
NA COMUNIDADE DO PARQUE DAS LUZES  
EM JARDIM DE PIRANHAS - RN

40

Ana Lucia Pena Paredes 
Rafael Soares Dias

ATIVIDADE EDUCATIVA COM GRUPO DE GESTANTES 
DA UBS CIDADE NOVA, MACAPÁ-AP 44
Eder Rodrigues Nazário 
Cleyton Cézar Souto Silva

MICROINTERVENÇÃO DE PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NO AMAPÁ 49

Thais Seixas Coutinho 
Dhyanine Morais de Lima

GESTANDO SAÚDE 52
Amanda Pereira Triani 
Isabelle Katherinne Fernandes Costa



TRABALHANDO FRAGILIDADES DO 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL  
E PUERPÉRIO EM ALTO ALEGRE-RN

54

Ana Marlen Hernández Arango 
Isabelle Katherinne Fernandes Costa

OTIMIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO 
PUERPÉRIO NA EQUIPE DA UBS MARIA 
HILDA FERREIRA II EM AQUIDABÃ-SE POR 
MEIO DE UM INSTRUMENTO EDUCATIVO

56

Aquila Talita Lima Santana Alves  
Laianny Krízia Maia Pereira  
Juliana Ferreira Lemos

EDUCANDO PARA A SAÚDE 
SEXUAL E REPRODUTIVA 61
Betânia Albuquerque Pires Rocha Neuman 
Isaac Alencar Pinto

CONSIDERAÇÕES FINAIS 64

SOBRE OS ORGANIZADORES 66



8Experiências da atenção primária à saúde no planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério

APRESENTAÇÃO

Este livro faz parte de uma coletânea de livros vinculados ao curso de Especialização em 
Saúde da Família do Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS), 
desenvolvido por meio da educação a distância. 

O PEPSUS foi produzido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), em par-
ceria com a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (SEDIS/UFRN). Neste curso, os profissionais são impelidos a desenvolver uma microin-
tervenção no seu território, de acordo com os módulos educacionais que foram estudados.

Os módulos do PEPSUS que geraram microintervenções foram: Observação na Unidade de 
Saúde; Acolhimento à Demanda Espontânea e Programada; Planejamento Reprodutivo, Pré-
-Natal e Puerpério; Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento; Controle 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde; Atenção à Saúde 
Mental na Atenção Primária à Saúde. 

Portanto, este livro se trata de uma compilação de relatos de experiências do módulo de Pla-
nejamento Reprodutivo, Pré-Natal e Puerpério, oriundos das microintervenções realizadas 
por profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) no PEPSUS, com apoio de seus facilitadores pedagógicos.

A equipe PEPSUS deseja uma excelente leitura desta obra e convida para conhecer as demais 
experiências exitosas relatadas nos demais livros. 

Cecília Nogueira Valença  
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa 
José Adailton da Silva 
Lyane Ramalho Cortez.
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A saúde, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, é um direito de todos e dever 
do Estado. O Sistema Único de Saúde (SUS) integra uma rede regionalizada e hierarquizada 
segundo a complexidade de atenção, baseada nos princípios da universalidade, integridade 
e equidade (ALMEIDA, 2013). 

De acordo com o princípio da integralidade, as pessoas têm o direito de serem atendidas no 
conjunto de suas necessidades, e os serviços de saúde devem estar organizados de modo 
a oferecer todas as ações requeridas por essa atenção integral. Dessa forma, o SUS deve 
desenvolver ações sobre o ambiente e a pessoa destinadas à promoção, proteção e recu-
peração da saúde, bem como à reabilitação e o mais próximo das pessoas (ALMEIDA, 2013).

Diante desse contexto, objetivando garantir o princípio do acesso e uma ampliação do aten-
dimento médico no país e a aceleração dos investimentos em infraestrutura nas unidades 
de saúde, foi implementado em julho de 2013, pelo Governo Federal, o Programa Mais Médi-
cos (PMM), ampliando o investimento em reformas e construção de novas unidades básicas 
de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais aos usuários do SUS (BRASIL, 2013). 

O Programa Mais Médicos é um programa emergencial e complementar. Tem duração pre-
vista de três anos, e teve sua vigência prorrogada, em 2016 (BRASIL, 2013; CAMPOS, 2015).

O Programa Mais Médicos (PMM), criado em julho de 2013 por meio da Medida Provisória n° 
621 e regulamento pela Lei pela Lei n° 12.871 em outubro do referido ano, foi fruto de lutas 
e debates sociais com a finalidade precípua de formar recursos humanos na área médica 
para o Sistema Único de Saúde – SUS. 

O PMM emergiu em meio a um cenário de dificuldades na fixação de médicos no país, espe-
cialmente em áreas territoriais de difícil acesso, bem como do quantitativo incipiente de 
médicos para atender às demandas do mercado de trabalho e da população brasileira. 

De 2002 a 2012, o total de médicos formados em todas as escolas do Brasil conseguiu for-
mar apenas 65% da demanda do mercado de trabalho: o déficit, neste período, atingiu o 
índice de 53 mil médicos (BRASIL, 2015).

O PMM recruta médicos brasileiros formados no país ou no exterior, além de intercambistas 
individuais e cooperados de Cuba. As evidências indicam que as decisões profissionais dos 
médicos resultam de uma lógica de “mercado orientada” (ROVERE, 2015). 

Isso explica o motivo do fluxo internacional migratório ocorrer fundamentalmente dos paí-
ses periféricos aos centrais, mas também no interior desses países das zonas rurais ou de 
pequenas cidades até as capitais e grandes centros urbanos (ROVERE, 2015). 

O PMM se fundamenta na justificativa de que o Brasil é o oitavo país com a menor taxa de 
médicos por 1.000 habitantes, sempre ressaltando que os dados gerais por país não consi-
deram a distribuição desigual nos territórios nem a distribuição de médicos no interior dos 
sistemas de saúde (SCHEFFER et al., 2015). 

Assim, pode-se afirmar que o PMM oportunizou o enfrentando de forma inequívoca da 
insuficiência ou mesmo ausência de médicos nas periferias das grandes cidades, nas comuni-
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dades quilombolas indígenas e assentadas, nos pequenos municípios, no sertão nordestino, 
populações ribeirinhas, que até então não contavam ou não conseguiam fixar médicos (NEY; 
RODRIGUES, 2012). 

Assim, existe uma dificuldade internacional tanto de fixar médicos nos seus países subde-
senvolvidos de origem, quanto de mantê-los em cidades do interior ou regiões com mais 
carências, como a região do nordeste brasileiro. 

Como uma tentativa de reduzir esse distanciamento dos médicos da atenção primária 
em zonas mais afastadas redundou o surgimento do PMM. Além disso, a criação do PMM 
contribuiu também para a diminuição da sobrecarga da responsabilidade da prestação de 
cuidados a um número muito grande de pessoas (BRASIL, 2015).

O PMM é uma evidência clara da possibilidade de os municípios lograrem implementar e 
gerenciar redes de atenção básica com qualidade, sustentabilidade e cobertura para 80% 
da população brasileira. Sem a interferência direta do Ministério da Saúde, nunca se teriam 
acrescido 14.462 médicos ao SUS em pouco mais de um ano. Os municípios não têm dado 
conta de instituir uma política de pessoal que assegure qualidade e estabilidade ao SUS 
(CAMPOS, 2015).

No entanto, o êxito dessas iniciativas depende da continuidade da articulação interfe-
derativa, de políticas regulatórias de estado, bem como, do constante monitoramento e 
aprimoramento do programa (OLIVEIRA et al., 2015). 

Acredita-se que a potência do Programa Mais Médicos, entre outras, esteja relacionada a 
uma proposta de mudança que não tem receio de procurar novos caminhos, que dialoga 
com experiências nacionais e internacionais e com todos os sujeitos envolvidos na amplia-
ção do acesso e da melhoria da qualidade da atenção básica e do SUS (OLIVEIRA et al., 2015).

Logo, urge que as autoridades governamentais invistam na promoção de melhoria das con-
dições de atuação dos profissionais e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
busquem consolidar um padrão de qualidade superior nos serviços locais da atenção bási-
ca brasileira, promovendo não apenas a melhoria da rede de serviços já existentes, mas 
ampliando significativamente o número de UBS no país (BRASIL, 2015).

O PMM evoca uma discussão de formação para a atenção básica desde a graduação e reper-
cute nos programas de residência, com base na necessidade de formar profissionais com 
perfil para atuar em Saúde da Família, integrados com a comunidade, comprometidos com 
as ações educativas e comunitárias e que conheçam as condições de saúde locais e regionais.

Sabe-se, contudo, que é possível encontrar unidades que são e devem ser mais resolutivas 
no acesso a procedimentos e a encaminhamentos e outras que não são e não necessitam 
ser pela oferta organizada de serviços (BRASIL, 2013). 

Essas características de cada unidade de saúde também repercutem nos aspectos da atua-
ção dos médicos nela inseridos, demandando a resolutividade de diferentes necessidades e 
problemas de saúde que passam a ser mais relevantes num determinado território. 
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A atenção básica objetiva desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coleti-
vidades e é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas (BRASIL, 2012).  É notório que muito ainda precisa 
ser feito para se conseguir garantir do direito a saúde para todos os brasileiros. 

Também não se deve aceitar que apenas as questões culturais e de valores pessoais, como 
a identificação com a filosofia da estratégia e o vínculo com as comunidades carentes sejam 
suficientes para a fixação médica (NEY; RODRIGUES, 2012). 

Assim, as condições de trabalho precárias na Estratégia Saúde da Família de fato dificultam 
a execução das atividades a contento por parte do médico e da equipe. 

Trata-se ainda de saber como e quando foi que as universidades públicas deixaram de cum-
prir suas missões institucionais de formar médicos para as comunidades e regiões mais 
carentes e inóspitas. Assim, será possível direcionar ações futuras para que um programa 
como o Mais Médicos não seja mais necessário (ROVERE, 2015).

A criação de novos cursos de medicina e vagas de nível superior em áreas prioritárias foi 
fundamental nesse processo de fortalecimento do SUS, havendo necessidade ainda de se 
estimular a formação de médicos especialistas. Para isso, a residência é outro foco impor-
tante a ser valorizado, buscando universalizar as oportunidades de especialização conforme 
as necessidades do sistema e garantindo ao povo brasileiro mais pediatras, cardiologistas, 
neurologistas, médicos de família (BRASIL, 2015). 

Por outro lado, sabe-se que a falta de preparação do município para a expansão da Estraté-
gia Saúde da Família, a ausência de atratividade de regiões com piores indicadores sociais 
e as condições inadequadas de trabalho até insalubres de unidades de saúde, com cargas 
horárias excessivas e má remuneração, falta de meios de comunicação e apoio logístico 
resulta em diversos problemas para a não fixação dos médicos (NEY; RODRIGUES, 2012; 
ROVERE, 2015). 

O município é responsável por fornecer condições adequadas para o exercício profissional 
dos médicos, conforme exigências e especificações da Política Nacional de Atenção Básica, 
tais como ambientes adequados com segurança e higiene, fornecimento de equipamentos 
necessários, instalações sanitárias e mínimas condições de conforto para o desenvolvimen-
to das atividades aos médicos participantes do projeto (SCHEFFER et al., 2015). 

A renda elevada pode não ser uma compensação quando médicos são submetidos ao isola-
mento profissional e à baixa qualidade de vida deles próprios e de seus familiares (SCHEFFER 
et al., 2015).

Acerca das dificuldades de comunicação na relação médico-paciente, entende-se que os 
profissionais de saúde são participantes ativos na construção de significados sobre a família, 
ou seja, não são agentes neutros nas distinções que fazem sobre a família, seus modos de 
vida e padrões de relacionamento (GUANAES; MATTOS, 2011). 
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Ao conversarem sobre uma determinada família, estão sempre produzindo significados 
sobre ela – significados esses que se articulam às suas histórias pessoais, ao contexto 
sócio-histórico-cultural onde vivem, aos conhecimentos que possuem etc. Tais significados 
constroem a família de determinados modos e, assim, sustentam a opção por determinadas 
ações em saúde (GUANAES; MATTOS, 2011).

O profissional de saúde deveria ser inserido em contextos dialógicos e interdisciplinares de 
valorização da natureza processual do conhecimento. Isso facilitaria a posterior construção 
desse tipo de prática nas equipes interdisciplinares e no trabalho com a comunidade (GUA-
NAES; MATTOS, 2011). 

O trabalho com famílias na Saúde da Família envolve muitos desafios, que só podem ser 
superados se a equipe multiprofissional se articular num trabalho conjunto e corresponsá-
vel, criando possibilidades para reflexão sobre suas próprias práticas e abrindo-se à revisão 
de suas próprias narrativas sobre família, problema e mudança (GUANAES; MATTOS, 2011).

O Programa Mais Médicos surge na perspectiva de, emergencialmente, preencher vazios 
assistenciais, porém, mais que isso, influencia no processo de trabalho das equipes, possibi-
litando a transformação de práticas e gestão do cuidado. 
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A inclusão da atenção à saúde da mulher na política de saúde no Brasil teve início nas pri-
meiras décadas do século XX. Contudo, apenas na década de 1960, os países estabelecem 
o enfoque na atenção à saúde da mulher a partir do controle da natalidade, com o foco nas 
mulheres em idade fértil (MORI; COELHO; ESTRELLA, 2006). 

Ainda neste período, houve a requisição pelo movimento feminista no Brasil da não hierar-
quização entre as especificidades dos gêneros masculino e feminino, como também da não 
inferiorização da mulher, propondo a igualdade social e de gênero (GIFFIN, 2002).

Diante da luta pelos seus direitos e por melhores condições de vida, as mulheres incentiva-
ram, por meio destes movimentos, a aplicação de medidas oficiais para uma melhor atenção 
integral à saúde da mulher, para além do estado reprodutivo, como assim era identificado 
(FORMIGA FILHO, 1999). Foi por volta de 1980, que houve a incorporação de ações de caráter 
integral à saúde da mulher no Brasil (BRASIL, 2004).

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi lançado no ano de 1983, no 
qual aplicava medidas e políticas na melhoria do acesso desta população nos mecanismos 
de contracepção, adotando estratégias educativas, de promoção e prevenção, diagnóstico, 
tratamento e recuperação nas áreas de ginecologia, pré-natal, parto e puerpério; planeja-
mento familiar; infeções sexualmente transmissíveis; climatério; câncer de mama e colo de 
útero (BRASIL, 1984).

Para entender a atual configuração da atenção ao Planejamento Reprodutivo, Pré-Natal e 
Puerpério no Brasil, é preciso destacar ainda que foi a partir de grande mobilização social, 
em 1988 com a Constituição Cidadã, que a saúde foi garantida constitucionalmente como 
um direito fundamental do ser humano, conforme preceitua seu artigo 196: “A saúde é direi-
to de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Garante ainda ações e serviços 
públicos com vistas ao atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 
sem prejuízo dos serviços assistenciais. Contudo, “o dever do Estado não exclui o das pesso-
as, da família, das empresas e da sociedade” (BRASIL, 1990; SILVA, 2014).
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O Sistema Único de Saúde (SUS) se propôs a ser universal, integral, equânime e centrado 
na participação popular, ou seja, segundo esses princípios doutrinários, o acesso às ações e 
serviços do SUS são norteados pela universalidade e, com isso, todo e qualquer cidadão que 
tenha acesso às fronteiras brasileiras estará utilizando-se do SUS (SILVA, 2014). 

Além disso, a saúde deve ser garantida considerando o indivíduo “como um todo”, e que 
todas as necessidades devem ser supridas em qualquer nível de complexidade, o indivíduo 
é considerado em sua integralidade, sustentado pela equidade, garantindo a igualdade da 
assistência sem preconceitos ou privilégios. Por tais princípios, a população deve ter partici-
pação efetiva nas políticas públicas de saúde, por meio do controle social (SILVA, 2014).

No que diz respeito ao Planejamento Reprodutivo, por vezes, em detrimento aos tabus e 
preconceitos que permeavam – ou ainda permeiam – as discussões sobre os direitos sexu-
ais, apenas a partir da década de 1990, temáticas relacionadas à sexualidade passam a ser 
pautadas. Em 1996, o Brasil aprovou o projeto de Lei que garante à mulher e ao homem, 
assistência à concepção e à contracepção no SUS, nos seus diferentes níveis de atenção, 
buscando estratégias e ações que envolvam o cuidado integral às pessoas em todos os seus 
ciclos vitais para consolidar os seus princípios basilares (BRASIL, 1996). 

Diante das mudanças indispensáveis referentes às políticas direcionadas à saúde da mulher 
no contexto nacional do período, a necessidade de formulação de uma Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi identificada com base nos documentos 
anteriores e com avanços na área dos direitos sexuais e reprodutivos, na melhoria da aten-
ção obstétrica, atenção ao abortamento inseguro, planejamento familiar e no combate à 
violência doméstica e sexual (BRASIL, 2004).

Os serviços de saúde do SUS devem, assim, fornecer orientações e assistência tanto para a 
anticoncepção quanto para concepção, contemplando também o tratamento de problemas 
de infertilidade. A Política Nacional de Planejamento Reprodutivo, publicada no ano de 2007, 
normatizou a oferta de oito métodos contraceptivos gratuitos – injetável mensal e trimestral 
– como a minipílula, pílula combinada, diafragma, preservativos, dispositivo intrauterino e a 
pílula anticoncepcional de emergência. A política de distribuição de meios anticonceptivos 
gerou importante redução no número de gestações não desejadas e ampliou o direito de 
escolha sobre a reprodução (BRASIL, 2007; BRASIL, 2013a).

Diante da complexidade dos objetivos propostos pelo SUS e da fragilidade do modelo – 
contra-hegemônico, quando comparado ao modelo biomédico – busca-se, então, neste 
contexto histórico, uma reordenação das ações para mais próximo da população, do núcleo 
familiar e do contexto social dos cidadãos, afinal, na ideia de conceito ampliado de saúde, 
é improvável que os objetivos sejam alcançados se não houver o deslocamento da atenção 
para os “microespaços” de produção do cuidado. 

Neste contexto de desafio contra-hegemônico, os serviços que priorizam as ações curativas, 
em detrimento da prevenção e promoção da saúde sexual e reprodutiva, dificilmente con-
tribuem com o concreto exercício dos direitos sexuais e reprodutivos.
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No entanto, até hoje, a estrutura da rede de atenção à saúde no Brasil, marcada por um 
modelo fragmentado, focado em queixas clínicas, requer um maior protagonismo da Aten-
ção Primária à Saúde (APS), para alcançar os objetivos propostos. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
como artifício prioritário de reorientação das práticas de cuidado em saúde com alicerce 
nas ações de promoção da saúde e prevenção das doenças e agravos, sem prejuízo da assis-
tência, e é responsável pela resolução de 80 a 85% dos problemas de saúde da população 
(BRASIL, 2002a). 

A ESF deve assumir o papel de protagonista na atenção à saúde, coordenando o cuidado e 
ordenando as redes de atenção à saúde, de modo a garantir uma atenção integral às famí-
lias adscritas ao seu território de saúde (SILVA, 2014). 

Neste contexto, os profissionais têm um papel essencial no acolhimento, identificação das 
necessidades e ofertas de serviços tanto no âmbito da unidade de saúde quanto na regula-
ção do acesso aos demais níveis de atenção, quando necessário (BRASIL, 2017).

No escopo das estratégias de assistência à mulher na ESF no ciclo gravídico puerperal, o pla-
nejamento reprodutivo, assim como o pré-natal, são ações potentes de acompanhamento 
da mulher e do companheiro, antes de engravidar, como também da avaliação da gestante 
e do feto, contribuindo na saúde da mulher e do recém-nascido. A assistência ao pré-natal 
representa importante indicador de prognóstico ao nascimento, e os cuidados realizados no 
primeiro trimestre são considerados indicadores de maior qualidade dos cuidados mater-
nos (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2013a).

O planejamento reprodutivo consiste em estratégias de educação com a finalidade de orien-
tar sobre os métodos contraceptivos, conceptivos e sexualidade. O profissional de saúde 
deve estabelecer o elo através do aconselhamento individual ou do casal, colocando em 
prática a escuta, acolhimento, atendimento das demandas dos usuários, e realizando ati-
vidades clínicas, como: exame físico, prescrição de métodos contraceptivos e de exames, 
garantindo agendamentos de retorno para acompanhamentos periódicos (BRASIL, 2002b).

Para o Ministério da Saúde do Brasil, a atenção ao pré-natal baseia-se no acolhimento à 
mulher do início da gravidez, quando ocorrem mudanças morfológicas, fisiológicas e emo-
cionais que pode apresentar-se de forma diferente em cada gestante. Estas alterações 
podem conduzir o aparecimento de patologias específicas da gravidez ou intensificar doen-
ças ou agravos preexistentes (BRASIL, 2012a). 

Observa-se um aumento significativo na cobertura da assistência pré-natal, entretanto, 
apesar desse aumento, apenas um quinto das mulheres recebe cuidados adequados, em 
conformidade com os procedimentos mínimos preconizados pelo Ministério da Saúde 
(DOMINGUES et al., 2015). 

A pouca adesão ao pré-natal e a má qualidade do serviço prestado pode ocasionar em ges-
tações prematuras, retardo do crescimento do feto, baixo peso ao nascer e óbitos maternos 
e ou infantil (SANTOS et al., 2000; ROSA, SILVEIRA, COSTA, 2014).
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Diante desse contexto, vale conhecer as propostas de assistência ao pré-natal no SUS que 
compõem o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), que tem por 
objetivo desenvolver ações de promoção, prevenção e assistência à saúde de gestantes e 
recém-nascidos no território brasileiro (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014).

Assim, a assistência ao pré-natal deve ter como premissa o atendimento às necessidades de 
saúde da mulher de forma integral. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 
(PHPN) estabelece um conjunto mínimo de procedimentos que devem ser oferecidos a todas 
as gestantes, destacando-se a realização de no mínimo seis consultas no pré-natal, rotina de 
exames laboratoriais, vacinação, atividades educativas e consulta puerperal (BRASIL, 2000). 

Um maior número de consultas de pré-natal pode ser realizado no último trimestre de ges-
tação devido à avaliação do risco perinatal e intercorrências obstétricas serem mais comuns 
neste trimestre. Logo, é importante uma maior frequência de consultas neste período.  

Entretanto, a população deve ter entendimento do real papel da APS no território, sabendo 
que as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ali fixadas, podem e devem resolver grande parte 
dos problemas de saúde. E para que estes sejam solucionados se faz necessária articulação 
de gestores e trabalhadores, para que o fluxo de atendimento e as demandas sejam resolu-
tivas, acessíveis e equitativas (BRASIL, 2016). 

Uma das estratégias utilizadas para melhor gerir o acesso dos usuários no serviço é a rea-
lização de um acolhimento efetivo e a adequação da agenda programada e da demanda 
espontânea conforme especificidade da unidade (BRASIL, 2013b), facilitando o atendimento 
imediato e ou encaminhando para outro ponto da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Na perspectiva de RAS para a saúde materno-infantil, foi instituída por meio da Portaria GM 
1459 de 24 de junho de 2011 a Rede Cegonha, com o objetivo de, conforme Art. 3:

I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher 
e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao cres-
cimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses;

II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 
garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e

III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neo-
natal (BRASIL, 2011).

A Rede Cegonha busca, portanto, parto e nascimento seguros e, para isso, serão necessárias 
boas práticas de atenção; garantia do acompanhante no pré-parto, parto e puerpério, de 
livre escolha da gestante; qualidade e resolutividade na atenção à criança de 0 a 24 meses; 
e acesso ao planejamento reprodutivo (BRASIL, 2011). 

Contudo, a rede é ordenada pela Atenção Primária à Saúde, que deve coordenar o cuidado 
da usuária na linha de cuidado, independentemente da complexidade do serviço de saúde. 



20Experiências da atenção primária à saúde no planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério

Desta forma, a ESF deve ser compreendida como a porta preferencial da gestante no siste-
ma de saúde. Sendo este o ponto de atenção estratégico para atender as dúvidas, anseios, 
medos e as principais necessidades da mulher neste momento. 

A unidade de saúde também deve ser acolhedora no sentido de proporcionar assistência 
direta e indireta na gestação, como também após ela, no período do puerpério (BRASIL, 
2012a), além de seguir com as estratégias de cuidado ao recém-nascido. Com o mínimo de 
consultas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que recomenda sete consultas de rotina 
no primeiro ano de vida, além de duas no segundo ano de vida, e posteriormente consultas 
anuais, de preferência próximas do mês de aniversário (BRASIL, 2012b).

Diante do cenário e pistas históricas aqui apresentadas, não podemos esquecer os profis-
sionais que compõem a rede e da necessidade de reorganizar o processo de trabalho, a 
fim de concretizar a atenção à saúde sexual e reprodutiva. Além disso, devemos conside-
rar a integralidade e equidade, da potência que a educação permanente em saúde possui 
para a qualificação destes profissionais, de modo que compreendam as questões relativas 
ao gênero, à sexualidade, protagonismo do usuário e o desenvolvimento de práticas não 
discriminatórias, fomentando ações de promoção, proteção e a liberdade para viver a sexu-
alidade e reprodução como um direito (LEMOS, 2014).

As estratégias de educação permanente no SUS são basilares para redirecionar o modelo 
de atenção à saúde, uma vez que provoca reflexões nos trabalhadores sobre a efetividade 
das intervenções que são feitas nos territórios, no sentido de perceber se de fato ocasionam 
deslocamentos nos modos de atuação.

Nesta perspectiva, o Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS) 
oferta módulos de extensão que permitem aos profissionais de saúde construírem um iti-
nerário sobre Planejamento Reprodutivo, Pré-Natal e Puerpério sustentadas em suas reais 
necessidades de formação.  

Assim, a assistência à saúde da mulher no âmbito da atenção básica no Brasil, abrange 
ações que ultrapassam o escopo da assistência ao pré-natal em um contexto histórico des-
crito até aqui. A rede de pessoas e serviços envolvidos é ampla, e por isso demanda efetivos 
esforços na gestão do cuidado. 

Nesse contexto, políticas públicas vêm sendo executadas, como o Programa Mais Médicos, 
para o fortalecimento de processos assistenciais no SUS. Os relatos das microintervenções, 
que ora se apresentam nos capítulos deste livro, objetivam suscitar a reflexão sobre a diver-
sidade de cuidados prestados nos territórios em que atuam equipes de saúde da família, 
visando atender às singularidades/necessidades da população, no contexto do planejamen-
to reprodutivo, parto e puerpério.
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O planejamento familiar é um conjunto de ações em que são oferecidos todos os recursos 
para concepção e anticoncepção que, por sua vez, devem ser cientificamente aceitos e não 
colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, com garantia da liberdade de escolha (BRASIL, 
2009). Trata-se de um direito de mulheres, homens e casais e está amparado pela Constitui-
ção Federal, em seu artigo 226, parágrafo 7º, e pela Lei 9.263, de 1996, que o regulamenta 
(BRASIL, 2016).

Baseado nisso, o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) visam 
de uma forma geral oferecer de forma eficaz a promoção e prevenção da saúde, sendo a 
saúde reprodutiva uma delas. Durante o estudo do módulo de Planejamento Reprodutivo, 
Pré-Natal e Puerpério muitas temáticas foram importantes para entender o processo de 
planejamento familiar, bem como a necessidade de intervenções mais efetivas com relação 
ao tema citado.

A informação adequada em planejamento familiar e reprodutivo é de fundamental impor-
tância, pois possibilita reconhecimento dos métodos contraceptivos, orientação sexual, 
orientação familiar e, principalmente, autonomia sobre suas escolhas, evitando assim deci-
sões e atitudes equivocadas sobre determinada situação. Portanto, o planejamento familiar 
adequado possibilita regular a fecundidade e decidir livre e responsavelmente em ter ou 
não ter filhos, quando tê-los, ter acesso à informação, educação e serviços de planejamento 
familiar, exercer a sexualidade plena e realizar tratamento de infertilidade (ZAMPIERI; NAS-
CIMENTO, 2007).

Durante a minha prática, principalmente, com as atividades de pré-natal, observei a quan-
tidade de mulheres que estavam em gestação não planejada ou até mesmo, algumas que 
tentaram abortamento no diagnóstico inicial da gestação, reforçando assim, o grande déficit 
no conhecimento e esclarecimento sobre planejamento familiar na população brasileira.

O pré-natal é o programa que tem maior atenção por parte da minha equipe, sendo feito 
de forma regular e eficaz com as gestantes. Dentre as pautas principais das reuniões quin-
zenais da equipe, abordamos o tema do pré-natal, fazendo levantamento do número de 
gestantes; quantas já encerraram a gestação, realizamos também, levantamentos de parto 
e abortos; quantas iniciaram no programa nas últimas duas semanas e se alguma gestante 
apresentou alguma intercorrência no período assinalado.
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Após realizar o estudo aprofundado da temática em questão e analisar os questionamen-
tos finais do módulo juntamente com a equipe 43 da Unidade de Saúde de Nova Natal, 
percebemos que de uma forma geral não conseguimos realizar com eficácia a promoção e 
prevenção de saúde a um determinado grupo.

Percebemos uma falha no serviço oferecido à saúde da mulher, principalmente, com rela-
ção à saúde reprodutiva. A população adscrita pela equipe possui uma grande quantidade 
de mulheres e gestantes que necessitam de uma melhor atenção e práticas mais efetivas na 
qualidade dos serviços prestados. Baseado nisso, resolvemos realizar uma microinterven-
ção nesse grupo prioritário abordando a temática do planejamento familiar, principalmente 
no pós-parto imediato, com a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), por exemplo.

Aliado a essa problemática e em pesquisa aos métodos contraceptivos e sua eficácia o DIU 
foi a melhor opção para o público citado. E com a ampliação do programa para inserção de 
DIU na portaria 3265/2017, o Ministério da Saúde dispõe sobre a colocação de DIU de cobre 
em pós-parto ou pós-abortamento imediato, período entre 10 (dez) minutos a 48 (quarenta 
e oito) horas que sucederem o parto ou abortamento (BRASIL, 2017). 

Enfatiza-se que o DIU inserido logo após o esvaziamento uterino, aumenta significativamente 
a probabilidade de uma contracepção eficaz e facilita o acesso ao planejamento familiar, tor-
nando-se uma estratégia para diminuir a recorrência de gravidez indesejada (BRASIL, 2017).

Baseados nisso, resolvemos realizar uma intervenção com o grupo de gestantes que a equipe 
43 da Unidade de Saúde de Nova Natal realiza atividades regulares de pré-natal. Marcamos 
um encontro com as gestantes durante um turno em que foi abordada a temática do plane-
jamento familiar e reprodutivo. Contamos com o apoio das Agentes Comunitárias de Saúde 
(ACS) para realizar a divulgação da ação, bem como o reforço durante as consultas médicas 
e da enfermagem para ampliar o acesso a esse encontro.

A reunião contou com a presença de 34 gestantes, dentre as 42 que realizam pré-natal 
pela equipe. O encontro aconteceu em um turno programado exclusivamente para realizar 
a intervenção. Procurei realizar uma exposição didática e ampla sobre a importância da 
prática do planejamento familiar, principalmente após o término da gestação, a palestra 
aconteceu em três momentos. 

No primeiro momento, foi feita uma exposição do tema em geral, incluindo indicações, 
contraindicações, efeitos colaterais e mitos sobre o uso do DIU, procurando reforçar a sua 
inserção no pós-parto imediato. O segundo momento foi deixado para perguntas abertas 
em que todas as gestantes puderam esclarecer suas dúvidas e frustações; e no terceiro 
momento, foi feito uma abordagem (feedback) sobre o que as gestantes acharam do tema, 
o que mudou com a palestra, se alguma deseja fazer inserção do DIU pós-parto imediato, 
entre outros.

Nesse feedback, a equipe pôde observar que a maioria das gestantes se mostrou interessada 
na inserção do DIU pós-parto imediato, algumas ficaram na dúvida e outras não mostraram 
interesse pelo tema, elas ficaram bem à vontade com o assunto e esclarecer as dúvidas que 
estavam ao meu alcance.
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Com o término da palestra, as gestantes agradeceram a apresentação e pela equipe que 
adoraram a temática abordada, deram sugestão de outros temas relacionados à sexuali-
dade e reprodução e que se possível criasse um grupo de gestantes em que pudessem ser 
trabalhados de forma contínua vários temas.

De uma forma geral, a intervenção realizada foi satisfatória, com o apoio de toda a equipe e 
com a adesão de uma grande parte das gestantes. Dessa forma, com a educação em saúde 
no planejamento familiar, elaborando palestras sobre diversos temas, esses encontros pre-
cisam continuar com a população jovem abordando outras temáticas, como sexualidade e 
infecções sexualmente transmissíveis.

Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde estabeleçam estratégias e ações conti-
nuadas e programáticas, sobre o planejamento familiar na atenção básica, fornecendo assim 
melhor qualidade nos serviços oferecidos, autonomia nas escolhas das decisões e promoção 
e prevenção da saúde, diminuindo assim os agravos e impactos negativos à saúde.
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PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA 

SAÚDE SEXUAL DA POPULAÇÃO IDOSA
André George Ferreira e Cândido 

Maria Helena Pires Araújo Barbosa

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são doenças infecciosas que têm em uma de 
suas vias de transmissão o contato sexual. Elas têm importância na saúde pública atual-
mente devido ao enorme número de pacientes acometidos, repercussões em gestações e 
implicações na qualidade de vida e economia da sociedade. 

O número de caos de IST vem aumentando nos últimos anos no grupo de pessoas mais idosas 
da sociedade, seja em nível global, seja nacional. Diante disso, aproveitamos a oportunidade 
da reunião de idosos promovida para os pacientes assistidos pela minha equipe (Equipe 16) 
na Unidade de Saúde, para levar até eles o tema sobre sexualidade na terceira idade.

Nosso grupo de idosos geralmente tem presente um número de participantes em torno de 
20 a 15 pessoas, em que estão inclusas também outros pacientes com doenças crônicas 
(não necessariamente idosos). No dia 6 de junho de 2018, abordamos dois temas impor-
tantes para esta população: “Acidente Vascular Cerebral (AVC) – Como identificar sinais de 
alarme” e “Sexualidade na Melhor Idade”. 

Na ocasião, aproveitamos também para realizar testes rápidos de Sífilis e HIV nos ouvintes 
presentes. Nesta reunião, contamos com a participação de três alunos concluintes de enfer-
magem, uma técnica de enfermagem, três agentes de saúde e a enfermeira da equipe. Os 
alunos, junto com a equipe, foram responsáveis pela apresentação dos temas.

Dentre o tema de sexualidade, foram abordadas as seguintes doenças: HPV, HIV e Sífilis. 
De cada doença foram explicadas as formas de transmissão, tratamento, prevenção, se há 
cura atualmente e consequências da doença. Deixamos dez minutos finais deste tema para 
perguntas dos pacientes. Este espaço final foi importante, pois podemos perceber que não 
houve inibição ou mesmo constrangimento ao questionarem. 

Devido termos 14 pacientes na reunião e o tempo do resultado dos testes rápidos, reali-
zamos a coleta do sangue capilar para a realização destes testes durante a abordagem do 
tema. De todos estes pacientes, dois deram resultados positivos: um para HIV e um para 
Sífilis, sendo ambos idosos. 

Ao final da reunião, cada paciente, independentemente do resultado positivo ou negativo, 
foi chamado individualmente para receber seu resultado. Assim, seria evitado o constran-
gimento dos pacientes com resultados positivos. Durante o diálogo com os que deram 
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positivo foi identificado que um já sabia e fazia tratamento de controle para HIV e o outro 
fez tratamento prévio há anos para sífilis. 

Este último foi possível detectar porque uma vez em contato com o microrganismo causador 
da sífilis, o paciente apresentará sempre como positivo no teste rápido de sífilis. Solicitamos 
para este paciente, a fim de descartar nova infecção, o exame chamado VDRL, o qual se mos-
trou negativo (indetectável) em consulta posterior, ou seja, o paciente apresentava apenas 
uma “cicatriz imunológica”, sem infecção em curso.

Esta experiência revelou à equipe que precisamos abordar mais temas educativos nesta área 
a fim de realizar medidas preventivas, além de realizar mais testes rápidos na população 
assistida para que se detecte os pacientes com IST e se inicie o tratamento mais previamente 
possível, pois em uma pequena amostragem de paciente tivemos resultados positivos, mesmo 
com aqueles posteriores esclarecimentos dos pacientes. Isso revela apenas que os estudos 
que apontam a presença de IST na população idosa é real, inclusive na nossa área assistida.

Outro ponto interessante foi notar que, uma vez que se aborde um tema, que pode gerar 
vergonha ou constrangimento, com seriedade e de modo claro, a população pode se sentir 
confortável para questionar e assim retirar dúvidas que poderiam estar os afligindo há tem-
pos, além de possivelmente ser dúvida de outro paciente. Apesar disso, um ponto negativo 
foi ainda o baixo número de participantes da reunião, o que estamos buscando contornar 
com medidas de melhor divulgação e incentivo a participação.



MICROINTERVENÇÃO DE PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO 

NA UBS NOVO HORIZONTE, NATAL-RN
Rafaela Grazziotin Bezerra 

Marília Rute de Souto Medeiros

A saúde sexual e reprodutiva é uma área central da saúde preventiva, englobando aspectos 
fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, como planejamento familiar, preven-
ção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e redução da mortalidade materno infantil, 
todos estes inclusos nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio definidos na Conferência 
do Milênio, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2000.

No cotidiano da Unidade Básica de Saúde (UBS), notam-se diversos obstáculos na realização 
apropriada dos protocolos existentes nesta área, a começar pela paucidade de ações edu-
cativas ofertadas à população – as ações de saúde tendem a ter caráter curativo ao invés de 
preventivo, focando no atendimento, muitas vezes realizado de maneira improvisado e insu-
ficiente, em vez de palestras ou dinâmicas que propriamente elucidem questões da área 
a um número maior de pessoas, já que outro revés do foco em ações curativas é a menor 
quantidade de indivíduos recebendo informações. 

A equipe 086 da UBS do Novo Horizonte, em Natal-RN, planeja para o mês de agosto de 2018 
uma ação envolvendo palestras focando em aspectos gerais da saúde sexual e reprodutiva, 
a ser realizada em escola da área. Torna-se especialmente clara a necessidade do aumento 
de programas  educativos, principalmente voltados à faixa etária escolar, quando levam-se 
em conta alguns pontos da realidade regional, como a significativa porção de jovens da área 
que relatam início da vida sexual entre os 12 e 14 anos, a normalização da figura da mãe 
adolescente, com alguns fatores culturais levando inclusive a um extremo maior, em que 
torna-se esperada uma primeira gestação antes dos vinte anos. 

Muitos jovens também possuem dificuldades em procurar a UBS de maneira espontânea, 
seja por uma percebida dificuldade no acesso a consultas, ao tabu envolvido ainda no 
assunto, seja simplesmente a uma errônea ideia de não serem responsáveis primários 
ou não necessitarem de acompanhamento e orientação nesta área, no caso de jovens do 
sexo masculino.

Outro ponto que enfatiza a necessidade de maior aproximação a esta faixa etária, é que neste 
período comumente observam-se o surgimento de dúvidas e a indisponibilidade de um maior 
número de palestras e conversas que abordem temas como diversidade sexual e relações de 
gênero, temas estes que não são atualmente abordados de forma ampla com a população.

O acolhimento aos pais e responsáveis legais também possui grande importância neste 
âmbito, visando facilitar relações familiares possivelmente enfraquecidas por desentendi-
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mentos e má informação. Contudo, esta porção da atividade torna-se desafiadora, tendo em 
vista que alguns membros da própria equipe mostram-se desinformados sobre o assunto, 
atendo-se a preconceitos antigos.

No quesito sobre doenças sexualmente transmissíveis, estas, sempre que diagnosticadas 
são devidamente tratadas, embora a falta de algumas medicações na rede básica, como a 
ceftriaxona, impeçam o seguimento apropriado de todas. Muitos pacientes não possuem 
meios de comprar a medicação, e por fim acabam realizando tratamentos suboptimais ou 
incompletos. Casos de HIV possuem um fluxograma bem estabelecido, portanto são sempre 
devidamente encaminhados e notificados.

Métodos contraceptivos são ofertados e explicados com relativa frequência à comunidade, 
tanto o preservativo masculino quanto anticoncepcionais, orais e injetáveis, enfatizando-se 
sua necessidade no combate não só à gravidez como às IST.

No que se refere ao acompanhamento pré-natal, primeiramente, deve-se fazer nota do 
grande volume de gravidezes não planejadas em acompanhamento na área, o que aponta 
falhas na atenção a saúde sexual e reprodutivas iniciais. 

Não obstante, o serviço de pré-natal em si é ofertado da maneira mais correta possível com 
o levantamento periódico das gestantes da área sendo feito pelos agentes comunitários 
de saúde, inclusive das que fazem acompanhamento em outros serviços, a busca ativa de 
gestantes da área, inclusive de adolescentes, embora ainda assim uma boa parte inicie o 
pré-natal com número avançado de semanas (após a vigésima, em muitos casos). 

A caderneta da gestante é preenchida de maneira correta e todos os exames complementa-
res são solicitados no momento apropriado. Por seguinte, IST e vaginoses (muito prevalentes 
na área) são propriamente tratadas, orienta-se com relação à alimentação e hábitos saudá-
veis, sobre a amamentação, e enfatiza-se a importância da consulta de puerpério, embora 
esta seja desconsiderada em sua maior parte pelas usuárias.

Um desafio final observado na rotina desta UBS é a inexistência de grupos de discussão para 
saúde sexual, embora este ponto seja inicialmente mais difícil de contornar, por limites de 
espaço na unidade e escassez de locais apropriados na área.

Pôde-se comprovar ao longo do texto um desafio comum observado no contexto da saúde 
sexual e reprodutiva: a ênfase dada ao papel da mulher, suas responsabilidades enfoca-
das de maneira muito mais incisiva. Algumas pequenas ações, como tentativas de educar a 
população, iniciando por adolescentes, passando pelo encorajamento do acompanhamento 
de parceiros durante o pré-natal, poderiam ajudar a diminuir este abismo de expectativas, 
contudo, sem mudanças maiores no contexto social em que a sociedade se encontra inseri-
da, dificilmente observara-se uma melhora desta disparidade.



O PLANEJAMENTO REPRODUTIVO,  
PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NA UNIDADE 

CHICO COSTA, MOSSORÓ-RN 
UM OLHAR VOLTADO PARA  

A PROMOÇÃO DA SAÚDE
Yoel Parras Robas 

Tulio Felipe Vieira de Melo

Essa microintervenção irá abordar o atendimento sobre o planejamento reprodutivo pré-
-natal e puerpério na Unidade de Saúde da Família Chico Costa, Mossoró-RN, com o enfoque 
na importância do planejamento reprodutivo como estratégia de promoção à saúde. Na 
Unidade, referente ao planejamento reprodutivo, as ações educativas são realizadas para 
homens e mulheres sobre a decisão de ter filhos ou não e métodos contraceptivos básicos, 
como a camisinha, são ofertados na Unidade sem custo algum. 

Costumamos realizar educação em saúde nas escolas do bairro, com o intuito de abordar 
adolescentes, que são o grupo de risco para essa abordagem. Assim, abordamos conteúdos 
sobre a diversidade sexual, bem como o uso de contraceptivos e a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV/Aids, que quando diagnosticadas, são notificadas e enca-
minhada para o tratamento adequado feito pelo Centro de Aconselhamento e Testagem 
(CAT). A saúde sexual é discutida tanto nos grupos de adolescentes, como também no grupo 
de gestantes, idosos, entre outros.

A educação em saúde é muito importante de ser trabalhada quando se trata de pré-natal. 
A consulta de planejamento familiar é de grande importância para que os casais e qualquer 
pessoa em idade fértil possa decidir ter os filhos no momento da vida mais apropriado para 
eles, permite ao médico conhecer os fatores de risco que eles têm e fazer ações que ajudem 
a modificar alguns deles ou fazer o controle como é no caso das doenças crônicas, permite 
dar orientações acerca dos diferentes métodos anticoncepcionais disponíveis tanto para 
mulheres como para os homens e evitar gestações não desejadas. 

Mas geralmente é a mulher a responsável deste planejamento familiar, pois é ela quem está 
sempre buscando as medicações sejam pílulas, injeções, DIU, é incluso as camisinhas, mas 
são poucos os homens que cuidam ou procuram a Unidade por causa disso.

Na unidade de saúde, geralmente, contamos com pílulas, anticoncepcionais injetáveis, assim 
como os preservativos e também temos consulta municipal de planejamento familiar e con-
sultas de ginecologia, onde podemos encaminhar as pacientes que precisem do outro tipo 
de método contraceptivo como DIU ou esterilização cirúrgica.
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A prevenção em saúde ocorre muitas vezes através da educação em saúde, no seu nível 
primário, que segundo Souza et al. (2013, p. 3):

A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientados 
para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Trata-se de um recurso por 
meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, 
intermediado pelos profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, 
uma vez que a compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença 
oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde.

Referente ao atendimento em pré-natal e puerpério, estamos fazendo atualmente o acom-
panhamento pré-natal de cerca de 26 gestantes, com uma cobertura de 100% das gestantes 
cadastradas na unidade. Ainda assim, fazemos busca ativa das gestantes, inclusive as ado-
lescentes, feita pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Um levantamento periódico 
também é realizado mensalmente das gestantes do bairro, mesmo aquelas que fazem pré-
-natal em unidades privadas.

A caderneta da gestante é preenchida nos atendimentos e consultas e os exames complemen-
tares são solicitados para acompanhar a gravidez. Atendemos as gestantes individualmente 
e em grupo de palestras, com diversos temas sobre a gestação, como também os cuidados 
nutricionais e hábitos de vida saudáveis, prevenção de possíveis complicações, vivência do 
período de gravidez, amamentação exclusiva e esclarecimento de dúvidas.

Assim, na UBS, são desenvolvidas práticas de Educação em Saúde, promoção e prevenção, 
conforme o quadro a seguir.

Quadro 1 - Relação entre os grupos atendidos UBS e a promoção da saúde/ educação em saúde.

Grupos 
atendidos UBS Promoção da Saúde/ Educação em Saúde

Pré-natal Grupo de gestantes toda terça-feira: desenvolvimento de atividades 
com as gestantes, por meio de vídeos, palestras, círculos de cultura. 
Orientações fornecidas em consultas do pré-natal e salas de espera; 

Visitas domiciliares para consultas ou captação precoce.

Puericultura Visitas domiciliares para acompanhamento dos recém-nascidos 
e seu desenvolvimento; orientações para as famílias durante a 

primeira consulta.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A Educação em Saúde no pré-natal é realizada toda terça-feira e cada mês abordamos um 
tema principal, que será dividido em subtemas orientados a cada semana, tendo em vista 
que é no dia marcado na agenda programada de atendimentos em consultas de pré-natal. 
Assim, aproveitamos as gestantes presentes para realizar a promoção da saúde por meio 
da Educação em Saúde.

A Unidade também segue os protocolos de atendimento ao pré-natal de baixo e alto risco 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e contamos com uma equipe capacitada para reali-
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zar o acolhimento dessas gestantes, através de visitas domiciliares, grupo de gestante, sala 
de espera, referência e contrareferência ao hospital e pronto atendimento municipal.

Como potencialidades, a Unidade de Saúde remete ao atendimento em grupo, que é uma 
estratégia que sempre funciona, pois a gestante estará convivendo com outras gestantes e 
terá mais motivação para encarar esse período de gravidez. 

As dificuldades apresentadas dizem respeito à resistência de algumas gestantes, em sua 
minoria, de estarem participando das consultas preconizadas para o pré-natal na Unidade, 
sendo de difícil acesso e tendo que realizar visita domiciliar para manter vínculo com ges-
tante e seu acompanhamento.

Com a execução dessas estratégias de Educação em Saúde em grupo de gestante, é impor-
tante haver uma continuidade nos grupos, apesar das gestantes irem deixando esse posto 
e incorporando o posto de puérpera, e o atendimento ser passado ao filho, para ser acom-
panhado em seu crescimento e desenvolvimento. 
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PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL 
E PUERPÉRIO NO CONTEXTO DA UBS

Raphael Almeida Santiago de Araujo 
Ricardo Henrique Vieira de Melo

O relato em questão constitui uma breve análise acerca das estratégias utilizadas pela equi-
pe de saúde básica no que tange às práticas de acolhimento e acompanhamento em termos 
de planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério. A partir de diversas reuniões, a equi-
pe de saúde – composta por um médico generalista, um profissional de enfermagem, um 
auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde – destacou alguns aspectos 
positivos e a necessidade de melhoria em determinadas abordagens. 

Como descrito por Luiz, Nakano e Bonan (2015), a assistência ao planejamento reprodutivo 
fundamenta-se em ações de promoção, prevenção, informação e educação em saúde de 
modo que sejam consideradas as particularidades e os direitos reprodutivos e sexuais dos 
homens e mulheres no contexto da comunidade. Nesse sentido, um conjunto de práticas 
que são adotadas no serviço de saúde básica visando à consolidação do indivíduo enquanto 
detentor da capacidade de escolha reprodutiva. 

A Unidade Básica de Saúde, através da qual se baseia a experiência aqui relatada, conta com 
algumas políticas de assistência reprodutiva, embora encontre alguns déficits na consoli-
dação integral das práticas. Em meio às discussões realizadas pela equipe, foi acordada a 
organização de diretrizes em três eixos. No primeiro, foi discutido o papel da UBS na divul-
gação da informação sexual e reprodutiva, perpassando pelo caráter educativo do processo. 
Já no segundo, foram observadas as ações preventivas e de promoção em saúde. Diante 
das observações de tais eixos foi realizado, no terceiro eixo, um debate acerca das possibili-
dades de melhoria dos serviços ofertados por meio de intervenções efetivamente práticas. 

Constatamos um déficit preocupante quanto à divulgação da informação e estruturação de 
grupos de discussão sobre reprodução e sexualidade: ações educativas sobre a decisão de 
ter ou não filhos não são promovidas no contexto da comunidade e o diálogo com a popula-
ção é segmentado; conteúdos relacionados às questões de gênero e sexualidade, prevenção 
de HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) não são discutidos com a 
comunidade, embora haja um programa satisfatório de prevenção. 

Quanto aos assuntos intrínsecos à saúde sexual, o debate é restrito ao público jovem, sendo 
que gestantes e idosos não contam com o serviço de aconselhamento. Métodos contra-
ceptivos básicos, tais quais preservativos (masculino e feminino), anticoncepcionais oral e 
injetável, pílula do dia seguinte e dispositivo intrauterino (DIU), são ofertados à população. 
Contudo, foi detectada uma necessidade de melhorar a abordagem de modo que a comuni-
dade tome conhecimento da disponibilidade, das implicações e da adequação dos métodos 
a cada particularidade. 
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Quanto ao tratamento das IST diagnosticadas, o serviço conta com algumas limitações, entre 
elas, o fator que se sobressai é a falta de algumas medicações na farmácia da UBS. Quanto 
aos casos diagnosticados de HIV, a equipe realiza notificação e encaminhamento adequados.

 O pré-natal consiste no acompanhamento e na orientação da mulher durante todo o período 
gestacional. A conjugação desses fatores visa, de tal modo, promover e sustentar o bem-es-
tar físico e emocional da gestante durante os estágios de gravidez, parto e nascimento. 

Para garantir o direito da mulher a uma gestação tranquila e saudável, a equipe de saúde 
básica deve dispor de uma infraestrutura adequada que potencialize uma ação multiprofis-
sional de qualidade. Importante destacar, ainda, a necessidade de um acompanhamento 
especial no período que sucede o parto, chamado de puerpério, que é definido como o tem-
po que decorre até que o estado geral da mulher retorne aos padrões anteriores à gestação. 
De acordo com o estudo de Andrade et al. (2015, p. 182): 

A atenção de saúde no puerpério consiste em momento oportuno e necessário 
para prestar assistência à criança desde o nascimento, abrangendo ações de 
promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação dos agravos 
à saúde. Esse também é o momento ideal para realizar a captação precoce das 
crianças para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na Unida-
de Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF). 

Nesse período, cabe à equipe de saúde extrapolar sua ação para além dos fatores biológicos 
da saúde, de modo a considerar os aspectos socioeconômicos e culturais os quais também 
influem no processo de manutenção do bem-estar da gestante e da criança.  Ao longo das 
reuniões, a equipe destacou alguns pontos imprescindíveis na adequação dos serviços de 
acompanhamento pré-natal e atenção puerperal. De forma geral, a atuação da UBS carac-
teriza-se satisfatória dentro das perspectivas básicas de promoção e orientação em saúde 
da gestante. 

No que compete ao contato com as gestantes da Unidade e do bairro, há a estruturação de 
duas ações principais: os agentes comunitários de saúde são responsáveis pela busca ati-
va das gestantes, inclusive adolescentes, da Unidade. Além disso, é feito um levantamento 
mensal das gestantes do bairro, independentemente do caráter privado ou público do ser-
viço pré-natal ao qual a mulher está submetida. 

De acordo com o Manual Técnico de Assistência Pré-Natal, do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2000), para traçar as estratégias de cuidado da gestante, são solicitados todos os exames 
complementares recomendados (tipagem sanguínea, hemoglobina e hematócrito, urocul-
tura, citopatologia uterina, ultrassonografia, VDRL, anti-HIV, HBsAg, protoparasitológico, 
bacterioscopia da secreção vaginal, além de investigação sorológica de toxoplasmose, rubé-
ola e citomegalovírus). Alguns exames, no entanto, não são cobertos pela prefeitura, assim, 
é solicitado que sejam realizados no meio privado. 

Além disso, as gestantes são orientadas sobre a importância dos cuidados nutricionais e da 
manutenção de hábitos de vida saudáveis. Nesse contexto, as consultas e orientações são 
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registradas na caderneta da gestante. Isso permite um controle adequado da progressão do 
acompanhamento pré-natal em sua completude. 

A regularização dessas abordagens de promoção, de tal modo, encabeça a possibilidade de pre-
venir possíveis danos à saúde da mãe e/ou do feto. Em caso de diagnóstico de IST, por exemplo, 
o tratamento é realizado em paralelo.  Quanto ao período que sucede o parto, há orientações 
acerca da importância da amamentação e do retorno para a consulta de puerpério. 

Diante das observações destacadas ao longo das reuniões com a equipe, entendemos que 
há um déficit maior em termos educação/orientação em planejamento reprodutivo e edu-
cação sexual. Assim, cabe a elaboração de um plano de ação o qual integre um aumento no 
fluxo de informação por parte da Unidade com um maior contato com a população. 

Dentro das limitações estruturais e organizacionais, é possível desenvolver um projeto 
comunitário de educação reprodutiva, sexual e de gênero. Duas vezes ao ano, a equipe 
da Unidade poderia realizar, na circunvizinhança, a Semana do Planejamento e do Debate: 
Orientações e Perspectivas em Saúde Sexual e Reprodutiva. 

Os debates em saúde sexual da gestante, do adolescente e do idoso seriam organizados em 
nichos. Além do compartilhamento de relatos e experiências, seriam introduzidas nas dis-
cussões algumas orientações e possíveis encaminhamentos. Para homens e mulheres, seria 
fomentada uma palestra sobre a importância do planejamento familiar, pontuando ainda 
métodos de prevenção de concepção. Para reforçar o objetivo educativo dos grupos de dis-
cussão e da palestra, seriam distribuídos panfletos simples e ilustrativos para a população. 

Uma discussão aberta sobre gênero e sexualidade, com a participação de profissionais da 
saúde convidados, também poderia ser implementada. Necessário também aproveitar cada 
oportunidade de contato com a população para, além de educar, demonstrar que a Unidade 
é um espaço de acolhimento, prevenção e promoção de saúde. 

O estreitamento dos laços com a comunidade, nesse sentido, permite maior assertividade 
no pleno funcionamento da UBS, uma vez que possibilita o desenvolvimento de um senti-
mento de confiança e credibilidade dos usuários perante a equipe e aos serviços ofertados. 
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AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE 
REPRODUTIVA NA COMUNIDADE  

DO PARQUE DAS LUZES EM JARDIM  
DE PIRANHAS - RN

Ana Lucia Pena Paredes 
Rafael Soares Dias

Na Unidade Básica Parque das Luzes, em Jardim de Piranhas-RN, a mortalidade materno-
-infantil e o índice de baixo peso ao nascer mantem-se em zero. A unidade é ordenadora e 
coordenadora dos serviços e cuidados que compõem a Rede Cegonha de nosso território ads-
trito. Fazemos busca ativa das gestantes no bairro para que todas as grávidas para que elas 
sejam captadas no primeiro trimestre e que assim possibilite a adequada atenção pré-natal 
com o número de consultas e exames complementares conforme estabelece o programa. 

Além disso, há o preenchimento correto da caderneta da gestante, garantimos o cumpri-
mento do calendário de vacinação, fornecemos orientações nutricionais pertinentes durante 
a gestação e há a estimulação de hábitos de vida saudável.

Em relação ao puerpério, temos registros das datas prováveis do parto das grávidas para 
garantir realização da consulta na primeira semana após o parto. Geralmente fazemos visita 
conjunta com a médica, a enfermeira e o Agente Comunitário de Saúde (ACS) para realizar 
avaliação integral da puérpera e recém-nascido. 

Nesta oportunidade, aproveitamos para abordar questões relacionadas com o puerpério 
normal ou suas complicações; o aleitamento materno exclusivo e técnicas corretas de ama-
mentação; a prescrição de uso de ferro suplementar; o planejamento familiar e retorno para 
as consultas programadas.

As ações educativas de planejamento reprodutivo desenvolvido pela equipe de atenção 
básica incrementam os conhecimentos da população, ajudando as mulheres e os homens 
a escolher melhor quando quer ter um filho, o número de filhos que querem ter e o espa-
çamento entre o nascimento dos filhos. Além disso, a orientação e a prescrição de métodos 
contraceptivos, permitindo a livre escolha do usuário, garantindo o acesso ao método 
escolhido e o seguimento na UBS assegura um adequado planejamento familiar conforme 
disposto na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 (BRASIL, 1996). 

Portanto, desenvolver ações regulares de planejamento familiar e ofertar métodos contra-
ceptivos conforme com o que é recomendado pelo padrão 4.25 da AMAQ, é importante para 
uma saúde reprodutiva de qualidade. Ponderando que este é um problema na nossa uni-
dade, decidimos realizar a microintervenção traçada neste padrão. O objetivo é desenvolver 
ações regulares de planejamento familiar e ofertar métodos contraceptivos.
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Na construção da microintervenção, o primeiro passo foi uma reunião da equipe de saú-
de. As estratégias foram manter o desenvolvimento de ações educativas de planejamento 
familiar, abordar e ofertar os métodos anticonceptivos disponíveis na UBS. Para isso, foram 
desenvolvidas atividades como: elaboração de um cronograma de ações educativas e a 
informação, orientação e prescrição dos métodos anticonceptivos disponíveis na Unidade 
Básica de Saúde. 

Os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das atividades foram: médi-
ca, enfermeira, técnica de enfermagem, diretora, cirurgião dentista, ACS. Já os recursos 
matérias utilizados foram os diversos métodos anticonceptivos disponíveis na UBS, cader-
no de atenção básica de saúde sexual e reprodutiva, prontuários individuais, fichas de 
atendimentos e os recursos tecnológicos como meios auxiliares para as palestras foram: 
datashow e computador.

O prazo da microintervenção foi de 30 dias do mês de junho e os mecanismos de avalia-
ção consideraram o número de mulheres e homens de nosso território que utilizam algum 
método de planejamento familiar. Para isso, utilizamos um instrumento para avaliar e moni-
torar o padrão avaliado como insatisfatório.

Foram identificadas como fragilidades poucas ações educativas de planejamento familiar 
e oferta de métodos anticonceptivos; o pouco controle sobre o número de mulheres que 
utilizavam algum método contraceptivo; a insuficiente a abordagem de conteúdos sobre 
diversidade sexual, relações de gênero e prevenção de HIV/Aids e infecções sexualmente 
transmissíveis; atividades insuficientes em grupos vulneráveis como adolescente e gestante; 
e o elevado índice de gravidez na adolescência. Como potencialidades foram identificadas a 
disponibilidade de diversos métodos anticonceptivos na unidade básica; a equipe realização 
da notificação e encaminhamento dos casos diagnosticados de HIV, assim como o diagnós-
tico e tratamento adequado das IST. 

Na execução da microintervenção foi definida como prioridade o incentivo à implementação 
de atividades educativas voltadas para usuários e usuárias de nosso território que enfo-
quem a questão dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva, informações sobre meios e 
métodos disponíveis para a regulação da fecundidade, incluindo-se os métodos naturais, 
sobre a importância da dupla proteção e esclarecimentos sobre a legislação federal exis-
tente em relação ao planejamento familiar assim como o estudo da Lei nº 9.263, de 12 de 
janeiro de 1996 (BRASIL, 1996). 

Os ACS e a equipe de forma geral receberam informação sobre os diversos métodos anti-
conceptivos disponíveis na unidade, o que ajudou na divulgação da disponibilidade dos 
métodos anticonceptivos na população de nossa área. Foi elaborado um cronograma de 
palestras sobre planejamento familiar. Os temas abordados foram: questões a respeito 
da fertilidade; dos direitos sexuais e reprodutivos; os principais métodos anticonceptivos 
ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os disponíveis na UBS, assim como suas as 
vantagens e desvantagens; prevenção das IST; Riscos da gravidez na adolescência; os méto-
dos permanentes de contracepção como laqueadura e vasectomia. 

Além disso, foi criado o grupo de gestante, no qual discutimos o planejamento familiar 
durante o puerpério, o aleitamento materno exclusivo, técnica correta de amamentação e 
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a importância do retorno no puerpério às consultas programadas. Nas reuniões da equi-
pe, avaliamos e monitoramos o desenvolvimento das ações educativas programadas e a 
disponibilidades dos diversos métodos anticonceptivos na UBS. Com a microintervenção, 
aprendemos que não existe método anticonceptivo perfeito, que o mais importante é ade-
quar o planejamento familiar a cada casal respeitando os aspectos religiosos, culturais e a 
diversidade da população.

Durante a microintervenção, as principais dificuldades encontradas estiveram relacionadas 
com a falta desenvolvimento de ações educativas de planejamento familiar; pouca informa-
ção dos métodos anticonceptivos disponíveis na UBS, o que levou a um aumento do número 
de gravidez indesejada e a gravidez na adolescência de nosso território; pobre adesão no 
uso de preservativo em ambos os sexos; falta de conhecimento da existência da anticoncep-
ção de emergência. 

Os impactos alcançados ao longo do período foram: desenvolvimento sistemático de ações 
educativas com o cumprimento das palestras programadas conforme o cronograma; 
aumento dos conhecimentos da equipe e dos usuários sobre o planejamento reprodutivo; 
maior informação sobre os diversos métodos de planejamento familiar ofertado pelo SUS 
e os disponíveis na UBS; organização da consulta de planejamento familiar com melhor 
orientação e prescrição dos métodos anticonceptivos; funcionamento sistemático do grupo 
de gestantes. 

Entretanto, ainda segue sendo um problema a gravidez na adolescência. Essa realidade 
indica que temos que aperfeiçoar as atividades educativas focadas na adolescência; incre-
mentar as atividades conjuntas com NASF-AB e maior vinculação com as escolas, realizando 
a interface com o Programa Saúde da Escola.

Com a continuidade da microintervenção, esperamos que as ações de planejamento fami-
liar considerada como efetivas sejam incorporadas à rotina diária dos serviços ofertados 
pela UBS e aquelas que ainda temos dificuldades tenham resolução com as ações proposta. 
Finalmente, elas poderão contribuir para organização do processo de trabalho e para um 
planejamento familiar de qualidade que garante uma adequada saúde sexual e reprodutiva 
que esteja de acordo com o que é preconizado pelo Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica.
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ATIVIDADE EDUCATIVA COM GRUPO 
DE GESTANTES DA UBS CIDADE NOVA, 

MACAPÁ-AP
Eder Rodrigues Nazário 

Cleyton Cézar Souto Silva

O conceito de saúde reprodutiva contempla o estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e as suas funções e pro-
cessos, e não de mera ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por 
conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia 
para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. 

Implícito, nessa última condição, está o direito de homens e mulheres de serem informados 
e de terem acesso a métodos eficientes, seguros, permissíveis e aceitáveis de planejamen-
to familiar de sua escolha, assim como outros métodos de regulação da fecundidade, de 
sua escolha, que não sejam contrários à lei, e o direito de acesso a serviços apropriados de 
saúde que deem à mulher condições de atravessar, com segurança, a gestação e o parto e 
proporcionem aos casais a melhor chance de ter um filho sadio (NACIONES UNIDAS, 1995).

Por meio da Atenção Básica, a atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao pla-
nejamento reprodutivo, envolve, principalmente, três tipos de atividades:

1) Aconselhamento;
2) Atividades Educativas;
3) Atividades Clínicas.

O aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança entre o profissional 
de saúde e o indivíduo ou casal, que visa proporcionar à pessoa condições para que avalie 
suas próprias vulnerabilidades, tome decisões sobre ter ou não filhos e sobre os recursos a 
serem utilizados para concretizar suas escolhas, considerando o que seja mais adequado à 
sua realidade e à prática do sexo seguro (BRASIL, 2013). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), as atividades educativas devem ser organiza-
das para que os usuários que buscaram aconselhamento sobre planejamento reprodutivo 
possam ser informados de forma coletiva sobre seus direitos em saúde sexual e reprodutiva, 
a respeito dos métodos contraceptivos disponíveis no SUS e sobre a avaliação pré-concep-
cional e a assistência ao pré-natal, parto e puerpério.

Nesse sentido, as atividades clínicas devem ser realizadas por médicos e enfermeiros da 
Estratégia da Saúde da Família (ESF). Durante a anamnese, esses profissionais devem per-
mitir que os usuários expressem livremente suas dúvidas em relação à vida sexual, aos 
métodos contraceptivos e também à assistência no ciclo gravídico puerperal. 
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Além disso, devem questionar sobre o comportamento sexual, identificando vulnerabilidade 
para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), sobre o desejo de utilizar métodos con-
traceptivos e sobre o passado reprodutivo e as pretensões futuras. Finalmente, perguntar 
sobre quando fizeram pela última vez exames para prevenção de câncer de colo de útero, 
mama, próstata e exames para investigação de IST. 

O exame físico deve contemplar a realização de inspeção e palpação das mamas, coleta 
de Papanicolau, exame de toque retal em homens com mais de 50 anos e identificação de 
sinais de IST. Após essa etapa, devem questionar se querem receber orientação e prescrição 
de método contraceptivo da sua livre escolha, se desejam dupla proteção contra gravidez 
não planejada e se precisam de orientação para engravidar ou encaminhamento para assis-
tência ao pré-natal, parto e puerpério.

Vale ressaltar que o acompanhamento de gestantes de baixo risco é imprescindível para 
melhor atuação da Estratégia de Saúde da Família e está presente em seu escopo de ação. 
As rotinas estabelecidas nas unidades de saúde devem respeitar as peculiaridades do terri-
tório adscrito. É primordial buscar atender às necessidades das mulheres nesse momento 
de suas vidas e favorecer uma relação ética entre as usuárias e os profissionais de saúde.

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) assegura que o atendimento ou acompanhamento do 
pré-natal realizado nas Unidades de Saúde da Família implica em infinitas possibilidades de 
ações que fomentem assistência de qualidade e atenção humanizada à mulher e familiares, 
dando destaque para algumas das ações primordiais:

• Acolhimento;

• Consultas e exames adequados;

• Identificação, monitoramento e acompanhamento de fatores de risco;

• Imunização;

• Atividades de educação em saúde;

• Visita domiciliar;

• Preparo para parto e nascimento humanizado.

Sobre o planejamento reprodutivo na realidade local de Macapá, existe o oferecimento de 
métodos contraceptivos para mulheres durante seu período reprodutivo todas as consul-
tas. Durante o momento da anamnese, na parte final, em que a usuária se encontra mais à 
vontade com o profissional de saúde é realizada essa abordagem, permitindo conhecer o 
interesse em engravidar, expectativas, relacionamentos. 

Os métodos anticoncepcionais oferecidos são os disponibilizados pelo Sistema Único de Saú-
de no primeiro momento, e são escolhidos de forma conjunta entre profissional e paciente, 
permitindo a usuária a responsabilidade e o compromisso com sua saúde reprodutiva.
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Na equipe de Atenção Básica 056 da Unidade Básica de Saúde Cidade Nova, em Macapá-AP, 
todas as gestantes são acompanhadas durante o período gravídico-puerperal, com consultas 
alternadas entre médico e enfermeira, conforme os intervalos das consultas recomendados 
pelo Ministério da Saúde no caderno de Atenção Básica número 32.

Em Macapá-AP, existe uma baixa procura das mulheres em realizar precocemente o pré-
-natal na Atenção Básica. Muitas vezes, recebemos e iniciamos o pré-natal com gestante em 
idade gestacional por volta de 30 semanas ou mais, sem qualquer busca por serviço médico 
anterior, prejudicando o número de consultas e a qualidade da assistência prestada pela 
equipe de saúde. 

Colaborando ainda para baixa adesão ao pré-natal, existe a proximidade entre Pará e Amapá 
por meio da rede fluvial do rio Amazonas, que traz gestantes do estado vizinho para buscar 
assistência em nossa cidade as quais, da mesma maneira, iniciam o pré-natal tardiamente e 
acabam faltando as consultas médicas, pela dificuldade de deslocamento. 

Para este capítulo, optou-se como microintervenção a execução de uma atividade educati-
va em grupo com as gestantes da comunidade. O lugar escolhido foi o Centro Comunitário 
Maria Imaculada, distante cerca de cinco quadras da UBS, devido à falta de infraestrutura 
para se realizar atividades coletivas dentro do estabelecimento de saúde. Como o espaço 
foi cedido, a data e horário foram pré-estipulados de acordo com os coordenadores do 
centro comunitário.

Participaram da execução do grupo profissionais das equipes de ESF e Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) da UBS, permitindo um cuidado integral da gestante, cada um 
contribuindo com o conhecimento na sua área de atuação, permitindo a obtenção dos resul-
tados de promoção em saúde e prevenção de doenças durante o período gestacional.

A microintervenção foi realizada no dia 08/06/2018 pela parte da manhã com toda equi-
pe 056 envolvida. Pela equipe NASF, estavam presentes: psicóloga, nutricionista, assistente 
social, educador físico e fisioterapeuta.

Os seguintes temas foram abordados:

• Diagnóstico de gravidez;

• Intervalo de consultas;

• Exames complementares;

• Estado nutricional e ganho de peso;

• Vacinação na gestação;

• Preparo das mamas para amamentação;

• Aspectos psicoafetivos da gestação e puerpério;
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• Queixas comuns na gestação;

• Prática de atividade física na gestação;

• Parto normal x parto cesáreo.

Houve a presença de 11 gestantes que participaram da ação e fizeram perguntas aos profis-
sionais. Ao final, foram realizadas as seguintes ações:

• Marcação de consultas;

• Realização de teste rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C;

• Antropometria e Cálculo do IMC;

• Momento de alongamento e relaxamento;

• Lanche saudável para confraternização.

Sobre as potencialidades da ação educativa realizada, percebe-se uma maior interação 
entre as equipes de ESF e NASF, as quais antes faziam, cumpriam suas responsabilidades, 
mas de forma segregada. Quando há esse espaço para atuação em conjunto, percebemos 
uma busca pelo propósito em comum, permitindo compartilhar seus saberes e experiên-
cias. Consideramos o resultado do projeto tão positivo, que o grupo educativo se tornará 
semanal, buscando cada vez mais atingir gestantes de toda a comunidade.

Já na parte de fragilidades, ressalta-se o quanto uma UBS com estrutura adequada faz falta, 
tanto na parte de satisfação quanto na própria execução das atividades coletivas dentro da 
UBS. Com sala adequada, seria possível a implantação de outros grupos dentro da UBS, o 
que infelizmente é possível no momento.

Apesar de o evento ter sido um sucesso, nota-se ainda a baixa adesão das gestantes sobre 
o cuidado com sua saúde, já que estas só buscam o serviço por medo, quando adoecem. 
Existe um grande desafio na cidade de Macapá-AP, e até mesmo na rede de saúde esta-
dual, que é introduzir aos poucos as práticas de promoção em saúde e prevenção de 
agravos na população, já que a questão cultural permite a valorização apenas da atenção 
secundária e profissionais especialistas, tendendo a subestimar a atenção primária e seus 
profissionais envolvidos. 

Por isso, a importância de cada vez mais capacitar os profissionais da atenção básica, como 
exemplo a especialização em Saúde da Família e Comunidade, para cada vez mais diminuir 
tais preconceitos, melhorando a qualidade da assistência prestada em que esses profissio-
nais estão inseridos.
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MICROINTERVENÇÃO DE PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO 

NO AMAPÁ
Thais Seixas Coutinho 

Dhyanine Morais de Lima

Para iniciarmos uma microintervenção sobre planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpé-
rio, a equipe foi reunida a fim de discutir as questões reflexivas propostas no documento da 
microintervenção. Assim, observamos que o planejamento reprodutivo, especialmente em 
adolescentes e adultos jovens, é um ponto crítico em nosso território. 

Assim como apontado em pesquisa do ano de 2012, na qual dos 2.905.789 nascidos vivos no 
Brasil, 560.147 (19,28%) foram de mães adolescentes (AZEVEDO et al., 2015), na nossa área 
de atuação, a gestação prematura não é diferente, uma vez que observamos um número 
crescente de adolescentes gestantes durante os meses de abril, maio e junho/2018.

Decidimos realizar palestras dinâmicas para os estudantes de ensino médio em uma escola 
pública, a fim de tornar o tema atrativo e fazer com que eles compreendam a necessidade 
de sexo seguro e planejamento familiar, tendo em vista que gestação na adolescência é uma 
grande preocupação para a Saúde Pública do país pelo fato de estar também associada à 
disseminação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) (TABORDA et al., 2014).

Para a atividade, contamos com o apoio de uma ONG denominada International Federation of 
Medical Students’ Associations (IFMSA-AP) comandada por estudantes de medicina da Univer-
sidade Federal do Amapá (UNIFAP).  Aos palestrantes da ONG foi repassada a finalidade da 
microintervenção. O auxílio deles foi de fundamental importância para que os atendimentos 
médicos ambulatoriais não fossem interferidos.

Os temas abordados foram: IST, aborto, tipos de métodos contraceptivos (vantagens versus 
desvantagens de cada um) e mudanças fisiológicas no corpo materno durante a gestação. 
Os alunos participantes foram divididos em grupos de ambos os sexos e para cada grupo 
houve distribuição de cartazes com as palavras “MITO” e “VERDADE” e, conforme as pergun-
tas foram feitas, eles elevariam a placa que acreditavam ser a resposta correta da afirmativa. 
Após cada questão respondida, foi apresentado brevemente o tema que era pertinente.

A atividade ocorreu por três dias consecutivos com turmas no turno da manhã e da tarde 
e optou-se por realizar com ambos os sexos porque a inclusão dos homens nas ações de 
saúde reprodutiva encontra-se implícita nos princípios do Programa de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM) e claramente apresentados nos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto à universalidade, equidade e integralidade das ações (GALAS-
TRO; FONSECA, 2007).
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Com essa atividade, observamos que muitos adolescentes e adultos jovens possuem dúvi-
das sobre forma de contágio e transmissão de IST, desconhecem as possíveis complicações 
decorrentes de um aborto clandestino, bem como as indicações de aborto legal segundo 
o Ministério da Saúde, além de não conhecerem o objetivo de cada método contraceptivo. 
Mais de 75% afirmou não se sentir apto para a mudança no estilo de vida ao se tornarem 
pais e, no caso das meninas, muitas disseram não estar preparadas para as mudanças orgâ-
nicas durante a gestação e após o parto.

A nossa maior dificuldade foi conseguir autorização da instituição de ensino e ter a parceria 
da ONG, pois tivemos que realizar a microintervenção sem interferir nas atividades escolares 
e nos nossos atendimentos ambulatoriais. Por outro lado, algo positivo foi a possibilidade 
de sanar dúvidas dos jovens e esclarecer temas sobre vida sexual e reprodutiva. 

Observamos que muitos jovens saíram satisfeitos após realização da atividade e a escola 
propôs uma feira do conhecimento com cada turma abordando uma parte do tema, a fim 
de transmitir as informações debatidas para a maior quantidade de pessoas.

Esperamos que atividades como esta se perpetuem nas instituições de ensino com o objeti-
vo de diminuir os índices de IST, de abortamento clandestino e de gravidez na adolescência, 
especialmente no estado do Amapá. Para que esse objetivo seja alcançado, devemos melho-
rar a forma como o conteúdo é repassado e discutir com população sobre sexualidade sem 
preconceitos e sem tabus.
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GESTANDO SAÚDE
Amanda Pereira Triani 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa

A partir das reflexões geradas pelo módulo de Planejamento Reprodutivo, Pré-natal e Puer-
pério iremos relatar sobre a situação atual da nossa equipe de saúde e a proposta de criação 
de um grupo de gestantes para educação em saúde destas. Esta ferramenta é um dispositivo 
importante na Atenção Básica, pois representa um dos principais métodos para promoção 
da saúde e contribui para emancipação dos sujeitos ao proporcionar um espaço de troca de 
saberes e experiências. 

Quanto ao planejamento reprodutivo, não promovemos ações educativas, para homens 
e mulheres, sobre a decisão de ter filhos ou não. Eventualmente, durante as consultas, 
predominantemente, de mulheres em idade fértil, a questão é discutida quando surge a 
oportunidade. Homens são menos abordados sobre o tema.

Nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) dispõe de métodos contraceptivos hormonais e de 
barreira. Os preservativos masculinos e femininos ficam expostos na recepção e no balcão 
da farmácia, para fácil acesso do usuário, e os métodos hormonais são dispensados com 
receita médica após consulta. Porém há a necessidade de abordar com mais frequência os 
métodos contraceptivos disponíveis na rede e modo correto de utilizá-los. Essas informa-
ções são feitas apenas de modo individualizado durante as consultas. 

A diversidade sexual, relações de gêneros e prevenção de HIV/Aids e outras IST não são 
discutidas com a população, exceto quando surgem dúvidas durante as consultas. Não pos-
suímos grupos de educação em saúde ou qualquer outra estratégia de promoção à saúde e 
prevenção de doenças para abordar a saúde sexual de nossa comunidade. No entanto, dis-
pomos de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. Quando diagnosticados, tais agravos 
são tratados e notificados conforme as orientações do Ministério da Saúde.

Quanto ao pré-natal e puerpério, possuímos algumas dificuldades. Não há uma estratégia 
para busca ativa de gestantes, nem levantamento periódico destas, bem como a pesquisa 
das faltantes das consultas pré-natais e respectivos motivos. Temos um corpo reduzido de 
ACS e estes estão sendo frequentemente deslocados para ações de vacinação devido ao 
surto de sarampo que estamos vivendo, o que tem prejudicado o acompanhamento das 
gestantes e puérperas. 

Outro desafio para nossa equipe, é que, atualmente, a maioria das nossas gestantes são imi-
grantes venezuelanas que moram num abrigo para refugiados no bairro vizinho, ou mesmo na 
rua. Trata-se de uma população extremamente vulnerável, com dificuldade para realizar os exa-
mes solicitados, devido dificuldade de locomoção, e pouca assiduidade nas consultas pré-natais. 

Dispomos da caderneta da gestante em nossa UBS que é adequadamente preenchida, todos 
os exames são solicitados, incluindo os específicos para região amazônica, como a pesquisa 
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de Plasmodium. Há rastreio, diagnósticos para IST, bem como disponibilidade de tratamento 
adequado, quando detectadas.  

As orientações sobre cuidados nutricionais e hábitos de vida saudáveis são realizadas duran-
te as consultas ao longo da gestação. As orientações sobre as técnicas de amamentação, sua 
importância e demais dúvidas das gestantes também são realizadas no decorrer das con-
sultas e enfatizadas no último trimestre. As consultas de retorno para o puerpério precisam 
ser mais enfatizadas por nossa equipe, visto que a maioria das gestantes não retorna na 
primeira semana pós-parto.

Após as reflexões abordadas, propõe-se a criação de um grupo para educação em saúde das 
gestantes, a fim de promover trocas de saberes e experiências, bem como a discussão de dúvi-
das. Serão feitos pequenos encontros semanais, ou quinzenais, antes do início das consultas. 

O primeiro tema abordado será prevenção da toxoplasmose, visto que muitas gestantes 
têm apresentado IgG e IgM negativos para tal agravo em nossa comunidade. Esta palestra 
foi programada para ser realizada há uma semana, no dia 20 de junho, em parceria com o 
médico veterinário do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), no entanto, teve que ser 
adiada por problemas na agenda. Os demais assuntos serão propostos pelas gestantes. 

Atualmente, nosso maior desafio é trabalhar em conjunto. Nossa UBS dispõe de apenas 
uma equipe de Saúde da Família, composta por uma médica, um enfermeiro, uma técnica 
de enfermagem e quatro ACS. A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista-RR tem desloca-
do frequentemente o enfermeiro e os ACS para ações de vacinação em decorrência do surto 
de sarampo. 

Ainda não realizamos nenhuma outra reunião de equipe, para discutir nossas estratégias, após 
a reunião convocada para fazermos nossa autoavaliação com os critérios do Programa de 
Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica. Há ainda uma pressão da gestão para aten-
dimentos de demanda imediatas, em detrimento das ações programáticas da Atenção Básica. 

As gestantes e puérperas são parcelas especialmente sensíveis da população e a atenção a 
sua saúde não pode ser negligenciada. É preciso haver um esforço da equipe e da gestão 
para que elas recebam uma atenção integral de qualidade, visto que a Estratégia de Saúde 
da Família é o único local da rede em que podemos atuar de forma mais consistente na pro-
moção à saúde e prevenção de doenças.



TRABALHANDO FRAGILIDADES DO 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, PRÉ-NATAL 

E PUERPÉRIO EM ALTO ALEGRE-RN
Ana Marlen Hernández Arango 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa

Promovemos ações educativas, para homens e mulheres, sobre a decisão de ter filhos ou 
não? Abordamos adequadamente a necessidade dos métodos contraceptivos e ofertamos 
aqueles mais básicos? Diagnosticamos, notificamos, tratamos, encaminhamos e discutimos 
adequadamente as infecções sexualmente transmissíveis (IST) e HIV/Aids? Prevenimos em 
grupos de alto risco? Sobre essas perguntas e algumas outras, foi feita uma identificação dos 
principais problemas pela nossa Unidade Básica de Saúde – UBS.

Após serem identificadas três das nossas maiores fragilidades na linha de cuidado de Plane-
jamento reprodutivo e consultas de pré-natais e puerpério, foram feitas três atividades com 
o principal objetivo de dar resposta a tais problemas com a maior rapidez possível, pois isto 
incluía um risco alto de complicações para as pacientes envolvidas.

Depois de refletir sobre a organização da nossa equipe para o acompanhamento da família 
no planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério, foi evidente a falta de método, ordem 
e sistematização dos membros da equipe para o cumprimento acertado do programa e a 
prevenção de complicações. Assim, foi necessário fazer uma reunião com os membros da 
equipe (agentes comunitários de saúde – ACS, enfermeira, médica).

Observamos um número considerável de pacientes diagnosticados com infecções sexual-
mente transmissíveis (IST) nas consultas. O segundo problema identificado foi um deficiente 
acompanhamento da realização dos exames citopatológicos quando da indicação de repe-
tição, além da demora em receber os resultados dos exames. Já, o terceiro problema 
encontrado foi o início tardio do acompanhamento pré-natal na gravidez.

Diante disso, propomos ser realizada uma busca ativa de gestantes na área de abrangência 
da UBS, em conjunto com uma palestra que abordasse os temas das relações de gêneros e 
prevenção de IST com o título: Como saber se estou com IST?.

A finalidade primária da atividade educativa foi explicar os principais sintomas e sinais das 
IST da maneira mais clara possível para o reconhecimento inicial do usuário, para estimulá-
-los a procurar o atendimento de saúde, em caso de dúvidas e para realizar testes rápidos 
para algumas IST.

Na reunião também foi tomada a decisão de cada ACS fazer um cartão de cartolina para 
cada uma das pacientes com critério de realização do exame de Papanicolau, no qual seria 
registrado a data da realização de cada um dos exames feitos pelas pacientes e se for possí-
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vel o resultado. Também seriam colocados os dados das pacientes que realizam seu exame 
fora dos estabelecimentos da UBS (rede particular).

Além disso, foi realizada uma palestra em duas das escolas do município, com o tema de 
Carcinoma de colo de útero. Para a realização da palestra, foi necessária uma visita ao 
centro Escolar SADOC, e se reunir com o administrador/diretor da escola, apresentando a 
proposta: no horário de descanso dos professores, com uma duração de 20 min., poderia 
ser exposta uma palestra com o nome: Família livre de câncer de Colo do Útero.

A palestra foi tratada pela médica da equipe em conjunto com a enfermeira, que fizeram 
uma exposição de como se faz a coleta no exame. Após a exposição, foi realizada uma dis-
cussão pelos professores, sendo esclarecidas as principais dúvidas. O resultado foi bem 
satisfatório e positivo.

Para finalizar, foi realizada uma palestra, no dia 31 de maio do 2018, na UBS Ana Pereira, 
no município de Alto Alegre-RN, no horário da manhã com um total de 10 pacientes grávi-
das e acompanhantes.

As características comuns de cada uma delas na escolha foram as ausências recorrentes às 
consultas agendadas para o atendimento pré-natal com a enfermeira ou médica da equipe. 
Na palestra Família Grávida, foram abordados os temas da importância de realização das 
consultas pré-natal e as principais complicações na gravidez. Um dos principais desafios 
encontrados no momento de fazer nossas intervenções foi realizar o planejamento das ati-
vidades sem interferir nas demais demandas.



OTIMIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NO 
PUERPÉRIO NA EQUIPE DA UBS MARIA 

HILDA FERREIRA II EM AQUIDABÃ-SE POR 
MEIO DE UM INSTRUMENTO EDUCATIVO

Aquila Talita Lima Santana Alves  
Laianny Krízia Maia Pereira  

Juliana Ferreira Lemos

Da mesma forma que o planejamento reprodutivo e a gravidez, o puerpério é um período 
especial na assistência ao pré-natal. Nesse período, podem surgir problemas de saúde rela-
cionados com a gravidez, além das dúvidas relacionadas sobre os cuidados com o bebê e 
consigo mesma. De modo que, deve ser amplamente divulgada, no estabelecimento de saú-
de, a necessidade de realização de uma consulta de controle pós-parto – que deve ser feita até 
42 dias após o final da gestação – para um efetivo controle de saúde da mulher (BRASIL, 2013).

No âmbito da Rede Cegonha, recomenda-se a realização da Primeira Semana de Saúde Inte-
gral (PSSI), que é uma estratégia na qual são realizadas atividades na atenção à saúde de 
puérperas e recém-nascidos. Nos primeiros dias de vida, são realizadas ações que objetivam 
cuidados básicos com o recém-nascido, tais como triagem neonatal, triagem auditiva, checa-
gem de vacinação (BCG e de hepatite B) e a avaliação do aleitamento materno (BRASIL, 2013). 

Em relação ao aleitamento materno, a maioria dos profissionais de saúde consideram-se 
favoráveis, porém muitas mulheres se mostram insatisfeitas com o apoio passivo recebi-
do. Para se sentirem confiantes, as mães que estão amamentando querem suporte ativo e 
informações precisas (BRASIL, 2015).

Nesse sentido, após reflexão sobre as estratégias utilizadas pela equipe para o acompa-
nhamento dos usuários no planejamento reprodutivo, pré-natal e puerpério, foi detectado 
fragilidades e necessidade de melhor organização da assistência ao puerpério, principalmen-
te no que diz respeito aos cuidados com o recém-nascido e a importância do aleitamento 
materno. Dessa forma, em parceria com a enfermeira da unidade, foi pensado em um ins-
trumento de educação permanente para utilização na Primeira Semana de Saúde Integral 
(PSSI), surgindo então, a ideia de uma cartilha educativa.

Na elaboração de tal instrumento, foi utilizada uma linguagem clara, objetiva e que correspon-
desse às necessidades das puérperas da unidade.  A partir da observação das últimas consultas 
do pré-natal e das visitas puerperais, destacamos os principais erros e as principais dúvidas, e 
selecionamos os seguintes para composição da cartilha: higiene da boca do bebê, limpeza do 
coto umbilical, banhos de sol, cólicas, gazes, higiene do bebê e aleitamento materno.
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A principal dificuldade na realização dessa tarefa foi selecionar os temas e as principais 
informações a serem colocados sobre cada um. Diante do exposto é importante destacar 
que a sistematização de um instrumento educativo traz impactos tanto à equipe envolvida 
no acompanhamento quanto às usuárias, pois permite que de forma prática a informação 
seja transmitida pelos profissionais e, posteriormente fique à disposição para consulta a 
qualquer momento que a puérpera julgar necessário.
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ANEXO A – Cartilha para mamãe

UBS MARIA HILDA FERREIRA II
CARTILHA PARA MAMÃE

Aquidabã
2018

HIGIENE DA BOCA DO BEBÊ

A limpeza da boca do bebê é muito importante para retirar os restos de leite e impedir o 
crescimento dos micróbios da cárie. Deve ser feito após cada mamada.

Como fazer:

• Lave bem as mãos;

• Umedeça um paninho limpo em água filtrada ou fervida;

• Enrole o paninho no dedo e passe suavemente nas gengivas, bochechas e língua do bebê.

LIMPEZA DO COTO-UMBILICAL

O coto deve ser limpo APENAS com álcool  70%;

Utilize o cotonete umedecendo com um pouco de álcool em um dos lados e com o outro 
seque o coto umbilical; 

Limpe o coto várias vezes ao dia ou após cada troca de fralda;

• Mesmo após a queda do coto continue limpando o umbigo com álcool  70%.

BANHOS DE SOL

Dê banhos de sol diariamente no seu bebê, para que ele receba a vitamina “D” que evita 
o raquitismo;

Se seu bebê estiver com roupinha, permaneça no sol por aproximadamente 17 minutos\dia;

Se o seu bebê estiver somente com a fraldinha permaneça por aproximadamente 4 minutos\dia.

CÓLICAS OU GASES

Deite seu bebê de bruços e com movimentos leves, massagear delicadamente as suas cos-
tas até ele se acalmar. Também deite o bebê de costas, e vá dobrando suas perninhas até 
tocá-las na barriga. Repita o movimento por várias vezes.
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ALEITAMENTO MATERNO

Dicas importantes:

• Não colocar cremes, perfumes nos seios para o bebê não cismar;

• Quanto mais seu filho mamar, mais leite é produzido;

• O início do leite materno mata a sede e protege o bebê. Já o final é rico em gordura, fazendo o 
bebê engordar;

• Por isso, mamãe não esqueça: sempre inicie a próxima mamada naquele peito que o bebê mamou 
por último, para assim poder passar para o outro peito.

• Até os 6 meses de vida, o seu filho precisa apenas do leite materno;

• Não existe leite fraco;

• Ofereça o peito sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite;

• Beba bastante líquido: água, suco ou leite; isso ajuda a produzir mais leite;

• Abuse das frutas, carnes, legumes, feijão e arroz;

• Não consuma álcool, fumo ou outras drogas, nem tome medicamentos sem receita médica.

HIGIENE DO BEBÊ

Mãezinha, antes de iniciar o banho do seu bebê lembre-se de que a água deve ser limpa e 
nem muito quente nem muito fria;

Sempre inicie com a limpeza dos olhos, nariz e orelhinha;

Seque bem as dobrinhas do pescoço, bumbum, pernas e braços com pano limpo e macio 
para evitar assaduras;

Outra maneira de evitar irritação da pele do bebê é trocar as fraldas sempre que estiverem 
molhadas e sujas;

Ao fazer a troca, limpe a região íntima utilizando algodão ou um tecido muito suave. Nas 
meninas essa região deve ser limpa da frente para trás para evitar infecção.

“Aproveite cada momento junto a seu filho. Dê muito amor, carinho e afeto e promova assim 
um crescimento forte e saudável”.



EDUCANDO PARA A SAÚDE SEXUAL  
E REPRODUTIVA

Betânia Albuquerque Pires Rocha Neuman 
Isaac Alencar Pinto

A Organização das Nações Unidas define saúde reprodutiva como um completo bem-estar 
físico, mental e social, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e as 
suas funções e processos, e não a mera ausência de doença ou enfermidade. Com o objetivo 
de promover a saúde sexual e reprodutiva dos usuários, a nossa unidade básica de saúde 
promove ações educativas sobre a decisão de ter filhos ou não tanto para homens quanto 
para mulheres que procuram a unidade espontaneamente.

Na Atenção Básica, a atuação dos profissionais de saúde no planejamento reprodutivo envolve 
três tipos de atividades: aconselhamento, atividades clínicas e atividades educativas. Tendo em 
vista que toda visita ao serviço de saúde é uma oportunidade para a prática de ações educativas, 
essas atividades devem ser desenvolvidas de forma integrada e constante. 

Ao conversarmos com nossos pacientes, temos observado que muitos não conhecem os 
métodos anticoncepcionais existentes, ou não os têm utilizado consistentemente, o que tem 
resultado em um grande número de gestações não planejadas. Com o objetivo de melhor 
educar nossos usuários quanto a sua saúde reprodutiva, optamos por realizar uma microin-
tervenção de caráter educativo. 

Partimos do princípio de que, quando uma pessoa tem a informação em saúde reprodutiva 
necessária, ela será capaz de tomar decisões mais adequadas para si mesmo e para sua 
família, e ainda se tornará disseminadora desse conhecimento, melhorando o nível de escla-
recimento e saúde da população em geral.

Homens e mulheres têm o direito à informação e acesso a métodos seguros de planejamento 
familiar. Cada usuário deve ter o direito de escolher dentre os métodos aquele que seja mais 
apropriado ao seu caso, sempre tendo como prioridade que a mulher tenha condições de 
atravessar a gestação e o parto com segurança, com a melhor chance de ter um filho sadio. 

Com o fim de assegurar o acesso à informação e o acesso aos diversos métodos anticon-
cepcionais, nossa unidade oferece os métodos contraceptivos básicos à população, como o 
preservativo masculino e os anticoncepcionais hormonais orais e injetáveis. Durante as consul-
tas são abordados adequadamente tanto a necessidade quanto a maneira correta de utilizá-los. 

Os usuários são informados quanto à existência de métodos anticoncepcionais reversíveis 
e definitivos. Os métodos reversíveis são os comportamentais, de barreira, dispositivos 
intrauterinos, hormonais e os de emergência. Já os métodos definitivos são os cirúrgicos: 
esterilização cirúrgica feminina e esterilização cirúrgica masculina. Os usuários que dese-
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jam um método de esterilização permanente são encaminhados aos serviços especializados 
para a realização da vasectomia ou laqueadura tubária.

Outras questões como a diversidade sexual, hábitos sexuais e prevenção de HIV/Aids e 
outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são discutidas conforme o caso de cada 
paciente. Nos casos de diagnóstico positivo para uma IST, o paciente é tratado ou encami-
nhado para outro serviço conforme a necessidade. A equipe faz a notificação dos casos de 
HIV e o paciente é encaminhado para o serviço de referência.

A saúde sexual dos pacientes é discutida durante as consultas médicas e de enfermagem. 
Não há grupos na nossa unidade básica especificamente para discussão de saúde sexual, 
porém esse tema é tratado nas consultas individuais. 

Quanto ao pré-natal e puerpério, a equipe faz busca ativa de gestantes na comunidade, 
inclusive as adolescentes. É feito um levantamento constante das gestantes que moram na 
área de cobertura da equipe, tanto as que fazem pré-natal na UBS, quanto as que utilizam 
o serviço privado. 

Há também um grande número de gestantes que não moram em áreas cobertas pela Estra-
tégia Saúde da Família (ESF), mas que fazem o pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS). 
Na primeira consulta de pré-natal, é realizado o preenchimento da caderneta da gestante, a 
notificação da gestação e a orientação inicial da gestante, assim como a solicitação de todos 
os exames complementares recomendados. 

Nesse primeiro contato com a gestante também é realizado o diagnóstico e tratamento de 
IST, orientações nutricionais e quanto ao uso de medicamentos na gestação. Na primei-
ra consulta também são feitas orientações de hábitos de vida saudáveis, como atividade 
física adequada e abstinência do tabaco, álcool e drogas. A gestante é orientada quanto à 
importância de retornar às consultas regulares. Nas consultas subsequentes, abordamos as 
dúvidas que elas apresentem e orientamos quanto à amamentação. 

Com o objetivo de oferecer assistência pré-natal e puerperal, nossa equipe está organizada 
de forma que cada membro tenha a sua função e todos procurem trabalhar de forma integra-
da. Assim, os agentes comunitários de saúde fazem a busca ativa das gestantes e puérperas 
residentes na área de cobertura da equipe; as técnicas de enfermagem realizam o preparo da 
paciente para as consultas, vacinações e aplicação de anticoncepcionais injetáveis nas pacien-
tes que desejam anticoncepção; a enfermeira realiza consultas de pré-natal inicial e outras 
consultas subsequentes, sempre procurando intercalar com a consulta da médica. 

Tanto a médica quanto a enfermeira ficam conhecendo todas as gestantes e assim podem 
realizar um cuidado mais integrado. Em relação ao atendimento pré-natal, temos encontrado 
algumas dificuldades, como o atraso na marcação de exames complementares, dificuldade 
em conseguir uma consulta em pré-natal de alto risco, e até mesmo o fato de termos um 
número maior de gestantes do que podemos agendar semanalmente. 

Tendo em vista o número elevado de gestações não planejadas, e a fim de transformar essa 
realidade, nossa equipe decidiu implantar uma atividade de educação dos usuários quanto 
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à saude sexual e reprodutiva, com o foco no uso de anticoncepcionais a fim de evitar a ocor-
rência de gestações não planejadas. 

Para isso, iniciamos uma busca ativa por usuários em idade reprodutiva que procuraram 
nossa UBS para qualquer outro fim. O objetivo dessa intervenção foi o de informar os usu-
ários sobre a existência de métodos contraceptivos e seu uso correto, a fim de reduzir o 
número de gestações não planejadas, assim como promover a educação em saúde sexual e 
reprodutiva em geral. 

A intervenção consistiu em oferecer a todo paciente que procurasse a nossa UBS a oportu-
nidade de obter orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, assim como a oportunidade 
de obter algum método anticoncepcional de sua escolha, tanto os métodos disponíveis na 
UBS quanto os que necessitavam de encaminhamento a um especialista. 

Em geral, os pacientes foram receptivos à intervenção e aproveitaram a oportunidade para 
tirar dúvidas e fazer uma decisão quanto ao método que gostariam de usar. Alguns ficaram 
surpresos, pois não foram à consulta com esse objetivo e não estavam preparados para 
discutir o assunto.

Os usuários apresentaram várias dúvidas quanto à saúde sexual e reprodutiva, incluindo a 
necessidade de consultas em sexologia, anticoncepção durante a amamentação, prevenção 
de IST, e os passos a serem seguidos para obtenção de esterilização cirúrgica, especialmente 
a laqueadura tubária. 

Como resultado dessa microintervenção, pudemos observar que muitos usuários têm dúvi-
das quanto à saúde sexual e reprodutiva, mas deixam para discutir essas questões apenas 
quando a iniciativa é do profissional de saúde. Observamos também que muitos usuários 
não têm informações corretas em saúde reprodutiva e seriam beneficiados com a formação 
de grupos para discutir temas relacionados a essa área da saúde. 

Durante a implantação dessa intervenção encontramos alguns desafios, como o fato de 
termos pouco tempo durante as consultas para fazermos um trabalho educativo mais deta-
lhado. Essa dificuldade poderia ser enfrentada com a formação de grupos para educação 
em saúde sexual e reprodutiva, que se reuniriam periodicamente para atividades educati-
vas e atendimentos clínicos relacionados a esse tópico, o que promoveria a saúde de forma 
mais consistente e duradoura. 

A formação de um grupo de saúde reprodutiva seria, portanto, uma maneira de ampliar o 
alcance dessa microintervenção, promovendo o diálogo baseado em uma relação de con-
fiança, visando proporcionar momentos para aconselhamento dos usuários, reflexão sobre 
as vulnerabilidades de cada um e trocas de experiências entre os usuários.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



Discutir o planejamento familiar e reprodutivo é condição primordial para possibilitar o 
melhor acesso da população à orientação sexual e familiar, principalmente no que diz res-
peito à autonomia dos sujeitos sobre suas escolhas. 

Compreendida equivocadamente, muitas vezes, apenas enquanto discussão de métodos 
contraceptivos, essa linha de cuidado possibilita o acesso à informação, educação e a uma 
série de serviços que visam contribuir para que as pessoas possuam uma vida sexual, ges-
tação e/ou uma vida familiar saudável.

Nesse sentido, vale destacar que o planejamento familiar e reprodutivo não possui como 
público exclusivo as mulheres que querem ou não engravidar. É necessário discutir também 
o papel dos(as) companheiros(as) dessas mulheres nesse processo. 

Neste sentido, cabe aos profissionais de saúde estimularem a participação do casal nas con-
sultas, contribuindo para uma decisão conjunta sobre as questões relativas à saúde sexual 
e ao planejamento familiar.

Cabe ressaltar a importância da realização de ações educativas, as quais foram o principal mote 
das microintervenções desenvolvidas e descritas neste livro. As ações educativas possuem 
como potencialidade o fato de estimular e valorizar a troca de conhecimentos e experiências, 
valorizando não apenas o conhecimento científico, mas também o saber popular. 

Nesta perspectiva, o diálogo entre o saber popular e o saber científico pode contribuir para 
a construção de práticas mais efetivas no planejamento familiar e reprodutivo. 

As ações voltadas ao parto e ao puerpério devem preparar a família para a assistência de 
um parto humanizado e para as ações de saúde voltadas à puérpera e ao bebê realizadas 
durante a visita puerperal, por um lado, além de capacitar a equipe, para melhor acom-
panhamento e monitoramento das famílias durante esse ciclo de vida. Diante dos relatos 
escritos pelos cursistas da Especialização em Saúde da Família do PEPSUS e levando em con-
sideração a diversidade de locais, onde estão esses profissionais do Programa Mais Médicos, 
é possível perceber as dificuldades existentes na implementação dessa linha de cuidado. 

No entanto, a especialização mostrou a potencialidade da educação permanente em saúde 
ao estimular a reflexão sobre as dificuldades existentes na estruturação de ações de saúde 
sobre essa temática. 

Também contribuiu para estimular o planejamento de intervenções que possam começar a 
transformar a realidade de usuárias e usuários que demandam cuidados em Planejamento 
Familiar e Reprodutivo: parto, pré-natal e puerpério.



SOBRE OS ORGANIZADORES
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