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Introdução
A Organização dos serviços de saúde do município de
Santa Rita do Sapucaí-MG pauta-se na atenção primária e
secundária. A Atenção Primária é composta pela Estratégia
Saúde da Família, um Centro de Saúde e a Unidade
Materno Infantil referência municipal para a assistência à saúde
da mulher e da criança. Neste sentido, constata-se a necessidade
da implantação de protocolos clínicos de assistência ao pré-natal
e puerpério de baixo risco, a fim de unificar as ações de saúde
prestadas pelos profissionais nas Unidades de Atenção Primária à
Saúde.

Objetivo
Elaborar protocolo clínico para Atenção ao Pré-Natal e Puerpério
de Baixo Risco nas unidades de atenção primária à saúde do
município de Santa Rita do Sapucaí –MG.

considerando a realidade de cada localidade, possibilitando a
criação ou a adoção de protocolos existentes de acordo com as
necessidades e possibilidades de cada serviço. Conforme NARCH,
2008 é necessário para a melhoria da atenção materno-infantil, que
as estruturas públicas optem pela implementação e fortalecimento
dos programas e diretrizes do SUS já existentes.
Brasil (2004c) relata a importância de se organizar a assistência de
saúde em linhas de cuidado garantindo cuidado integral, com fluxo
ágil em cada nível de atenção, uso de referencia e contra-referencia
com articulação das diversas ações de saúde.
Os Protocolos de assistência ao Pré-Natal e Puerpério de baixo risco
proposto foram elaborados com os seguintes tópicos: Pré-natal de
risco habitual; Exame físico; Exames laboratoriais realizados na 1ª
consulta e na 30ªsemana de gestação; Aferição de pressão arterial;
As orientações e condutas nas queixas frequentes; Aleitamento
materno; Saúde bucal e Puerpério.

Metodologia
Este estudo trata-se de uma revisão literária sobre o tema
protocolos clínicos de assistência à saúde da mulher com foco ao
pré natal e puerpério, possibilitando a elaboração de protocolos
clínicos de assistência ao pré natal e puerpério de baixo risco a
serem implantados nas unidades de atenção primária à saúde do
município de Santa Rita do Sapucaí-MG.

Desenvolvimento
Para a organização da atenção primária à saúde, a elaboração de
protocolos clínicos devem ser realizados

Considerações finais
A construção e aplicabilidade de protocolos clínicos representa um
dos principais elementos para a promoção da sáude e uma forma
de cuidar e assistir que leva ao desenvolvimento de uma
consciência crítica e reflexiva. Desse modo, a linha do cuidado à
gestante, puérpera e ao recém-nascido, foi escolhida enquanto
protocolo clínico e proposta de intervenção no município de Santa
Rita do Sapucaí-MG.
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