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INTRODUÇÃO: 
O trabalho dos profissionais que atuam na promoção e prevenção a saúde requer 
mudanças que propiciam a implementação de práticas educativas no cotidiano dos 
serviços de saúde. Uma das atividades que englobam esses objetivos na saúde são os 
grupos educativos que buscam ofertar ao usuário cuidado com a saúde.Toda gestante 
deve realizar o pré-natal para acompanhar a gestação evitando possíveis complicações 
na sua saúde e na saúde do bebê,cuidado feito por consultas ofertadas em uma 
unidade básica de saúde e preconizadas pelo Ministério de Saúde(MS). O 
desenvolvimento desse relato surgiu devidoas atividades desenvolvidas pelo Estágio 
Curricular I do Curso de Enfermagem e pelo PET- SaúdeGraduaSUS, na Estratégia 
Saúde da Família do Bairro Zácchia, tendo como objetivo implementar protocolo de 
avaliação da qualidade do pré-natal e puericultura das gestantes e crianças residentes 
no bairro Zácchia, juntamente com a criação de um grupo de gestantes e de 
puericultura na comunidade. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
No desenvolvimento das atividadesfoi observado a pouca adesão das gestantes em 
participarem das ações educativas promovidas pela Unidade Básica de Saúde, 
juntamente a isso, opreenchimento inadequado do cartão de gestantes e no SIS Pré-
natal.Foiimplantado o grupo de gestantes e um protocolo de avaliação de qualidade da 
assistência do pré-natal na ESF Zácchia.A proposta elaborada envolveu um trabalho 
multidisciplinar, com profissionais e acadêmicos das áreas da enfermagem, farmácia e 
odontologia, de forma integrada com um objetivo comum com as gestantes desta 
comunidade. Foi buscado oportunizar a elas conhecimentos sobre a importância da 
realização de um pré-natal adequado e ao mesmo tempo criar um vínculo entre 



 

gestantes e equipe de saúde da unidade. Essa proposta possibilitou um atendimento 
de melhor qualidade as gestantes, contribuindo na proposta do município de redução 
da mortalidade infantil. Juntamente coma equipe multiprofissional, foi propiciado as 
gestantesorientações sobre o objetivo do pré-natal, o qual busca assegurar o 
acompanhamento da gestação e proporcionar um parto saudável ao recém-nascido e 
a mãe. A ESF é a principal porta de entrada para a gestante no sistema de saúde, é o 
local preconizado para acolher suas necessidades, inclusive proporcionando um 
acompanhamento continuado, durante a gravidez. Para garantir esta assistência, 
pensamos em uma forma que despertasse o interesse das gestantes, fazendo com que 
elas se sentissem motivadas a realizar todo o acompanhamento desta fase, e a 
participação no grupo de gestante ecomo forma de merecimento por cumprir os 
requisitos propostos pela equipe, até o final da gestação, ela receberia um book 
fotográfico. A gestantereceberia as fotos somente se tivesse comparecido a todos os 
encontros do grupo de gestantes, realizado os testes rápidos, as consultas 
preconizadas no pré-natal, a avaliação odontológica e todo o esquema vacinal 
recomendado a gestante. O protocolo de avaliação do pré-natal visa avaliar todos os 
passos e pontos necessários para um pré-natal adequado, seguindo as recomendações 
do MS. Com os dados coletados deste protocolo pretendemos obter resultados para 
conhecer a qualidade do serviço que está sendo prestado as gestantes, avaliando as 
fragilidades e potencialidades deste processo.  Após a elaboração da proposta, foi 
apresentado a toda equipe de saúde da ESF Zácchia, para sensibilizar e envolver a 
equipe neste projeto, de tal modo que haja uma interdisciplinaridade entre os 
profissionais e os acadêmicos dasdiferentes áreas da saúde.As atividades do primeiro 
grupo tiveram início no dia cinco de abril e com encerramento no dia vinte e três de 
junho com a entrega de três books fotográficos. O projeto terá continuidade com os 
acadêmicos e equipe apartir de agosto com o segundo grupo de gestantes. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A conclusãodo primeiro grupo com o apoio de todos os profissionais da unidade trouxe 
um sentimento degratidão em poder estar participando deste momento tão especial 
na vida de uma mulher. A alegria que transpareceu nas gestantes participantespelo 
acompanhamento e o book fotográfico recebido,  mostrou que a equipe atuando de 
forma interdisciplinar possui um grande potencial de promover transformações e 
contribuir para melhorar as condições de saúde de nossa população.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


