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Introdução

Na atenção a saúde da gestante no Brasil, o
acompanhamento de pré-natal deve ser
assegurado de forma gratuita pela Secretaria
Municipal de Saúde (BRASIL, 2000). Toda
gestante tem o direito de fazer pelo menos seis
consultas durante toda a gravidez para que se
tenha uma gestação saudável e um parto seguro,
No SISPRENATAL está definido o elenco mínimo
de procedimentos para uma assistência
adequada (BRASIL, 2005). Entretanto, grande
parte destas gestantes é cadastrada após o
primeiro trimestre de gestação, e não comparece
no acompanhamento mensal marcado
antecipadamente, o que se torna um problema
para uma gestação saudável.
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Objetivo

Identificar quais as principais dificuldades
encontradas, em acompanhar gestantes, pelos
profissionais da Equipe de Saúde da Família
(ESF).

Metodologia

Optou-se por uma revisão bibliográfica do tipo
narrativa, e de análise de dados secundários
relativos à área de abrangência da Estratégia Saúde
da família Esperança. Após isso, foi analisado os
dados encontrados na literatura, comparando-os
com aqueles encontrados na unidade básica,
aliados a experiência vivenciada pela autora. No
levantamento das publicações foram encontrados
onze artigos. Utilizamos a base de dados de
pesquisa através dos sites: Scielo, Lilacs e
Ministério da saúde.

Resultados

O cenário encontrado revela que o programa de Pré
natal ainda apresenta fortes marcas características
do modelo hegemônico centrado nos procedimentos
e na atenção biomédica.
O estudo mostrou algumas dificuldades
predominantes como área física inadequada, falta de
adesão à assistência e de medicamentos; ausência
de educação permanente e limitações do protocolo
municipal de atenção à mulher.
Verificou-se também a inadequação da assistência,
em relação a utilização dos indicadores de processo
do Ministério da Saúde, tendo como fator relevante à
falta de registros.
Comparando à assistência ao pré-natal da equipe,
existe falhas em relação às consultas subseqüentes
quanto às anotações, evidenciado pelo fato de que a
maioria dos prontuários, incompletas quanto a
resultados de exames laboratoriais, exame clínico,
vacinação e prescrições.

Conclusão

Os resultados revelaram uma grande necessidade
de assistência no pré-natal e deficiências na sua
estrutura e processo nas unidades de saúde da
família, o que aponta para a importância da
dimensão correta da equipe mínima, do
treinamento desta equipe e da implantação dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família, na
ampliação da abrangência e da integralidade da
assistência pré-natal. Os resultados nos
permitiram sugerir a necessidade o valor das
atividades educativas e do treinamento
profissional periodicamente constitui a linha
mestra para a formação de uma equipe de saúde,
consciente do seu papel acompanhar as
gestantes, Concluindo é de essencial importância
a produção de protocolos que garantam: ações de
planejamento familiar, atenção pré-natal e
integralidade da atenção da equipe de saúde.Referências
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