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RESUMO
É cada vez mais necessário que se invista na promoção da saúde e na melhoria da assistência
à gestante, para que muitas complicações possam ser evitadas ou detectadas precocemente
através das ações da atenção primária, as quais envolvem uma assistência pré-natal
qualificada, um acompanhamento integral por parte da Equipe de Saúde da Família, incluindo
os Agentes Comunitários de Saúde, os quais exercem ações de prevenção, promoção,
recuperação e reabilitação da saúde das pessoas de forma integral e contínua, levando a saúde
para mais perto do cliente/ comunidade. Segundo as diretrizes do governo, as capacitações
devem ocorrer em serviço de forma continuada, gradual e permanente. Baseado nestes
pressupostos este projeto tem como objetivo capacitar os Agentes Comunitários de Saúde
para a promoção da saúde das gestantes. Será desenvolvido no município de Acaraú, no
período de janeiro e fevereiro de 2011. Terá como sujeitos os 34 Agentes Comunitários de
Saúde que compõem as cinco equipes da sede do município. Serão realizados quatro módulos
que acontecerão em encontros diferentes, totalizando 20h. Os resultados esperados são
encontrar os Agentes Comunitários de Saúde capacitados a prestar uma assistência de
qualidade às gestantes, através de ações de promoção da saúde. Como forma avaliativa
utilizar-se-á um pré e pós-teste.
Palavras Chave: Agentes Comunitários de Saúde, Promoção da saúde, gestantes.
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1 INTRODUÇÃO
A Atenção Primária à Saúde foi criada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com o
objetivo de melhorar o acesso e potencializar a resolutividade das ações. É o primeiro nível
de atenção e porta de entrada aos níveis secundário e terciário, os quais se complementam. A
ênfase do novo sistema recai sobre a promoção da saúde, a melhoria de acesso do cidadão e
na saúde como qualidade de vida e não mais como ausência de doenças, tendo a integralidade,
a universalidade e a resolutividade como norteadores da organização dos serviços
(NASCIMENTO, 2005).
Como representante da Atenção Primária, tem-se a Estratégia de Saúde da Família
(ESF), a qual deve ser minimamente composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou
técnico de enfermagem e por Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os quais não podem
ultrapassar doze, podendo haver ou não a vinculação de outros profissionais como odontólogo
e auxiliar ou técnico de saúde bucal. Quando a equipe não é composta pela formação mínima,
é chamada de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Tanto nas ESF quanto
nas equipes de PACS, o profissional enfermeiro é o responsável direto pelas ações dos ACS,
sendo seu supervisor local (BRASIL, 2009a).
Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados os pilares da Estratégia de
Saúde da Família, uma vez que foram criados visando envolver ações de prevenção,
promoção, recuperação e reabilitação da saúde das pessoas de forma integral e contínua,
levando a saúde para mais perto do cliente/ comunidade, uma vez que são responsáveis pelo
acompanhamento das famílias de uma área delimitada, na qual eles devem residir. Dentre as
suas atribuições estão: a identificação de fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que
possam interferir na saúde da população da sua área, o planejamento de ações estratégicas
juntamente com a equipe e o acompanhamento da comunidade através de visitas domiciliares,
além de atividades educativas individuais e coletivas (BRASIL, 2007).
Através das visitas domiciliares eles são capazes de estabelecer um vínculo de
proximidade e confiança com a família/indivíduo, pois conhecem as suas reais condições de
vida, facilitando a criação de estratégias de promoção e proteção da saúde juntamente com a
equipe de maneira mais efetiva e direta.
A mulher geralmente exerce a posição de gerente da família, sendo na maioria das
vezes a responsável pela casa e pelos demais familiares, exercendo um papel de forte
influência no lar, logo, é com esta mulher que o ACS estabelece um vínculo maior, tendo
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mais acessibilidade para realizar intervenções em qualquer fase de sua vida, inclusive em seu
período gestacional.
A mulher tem sido foco de grande preocupação e atenção das Políticas Públicas de
Saúde, principalmente em seu ciclo gravídico-puerperal, momento este, em que sofre grandes
alterações

psicofisiológicas,

necessitando

de

atenção

especial,

ou

seja,

de

um

acompanhamento integral de qualidade, para que se reduzam os riscos durante a gestação,
parto, puerpério e, conseqüentemente, a mortalidade materna e neonatal.
É cada vez mais necessário que se invista nas ações de promoção da saúde e na
melhoria da assistência à gestante, uma vez que ainda são elevados os índices de mortalidade
materna e perinatal, por complicações durante seu ciclo gravídico-puerperal e por uma
assistência inadequada durante este período, sendo 90% dos óbitos considerados evitáveis.
Durante o ano de 2005 morreram 1.620 mulheres e 34.382 recém-nascidos por complicações
na gravidez, aborto, parto ou pós-parto. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste são as que
apresentam os maiores índices. No Ceará, ainda é muito alto o índice de mortalidade materna,
apresentando no ano de 2008 e 2009, respectivamente 79 e 65 óbitos maternos e 1734 óbitos
neonatais relacionados ao parto em 2008. No município de Acaraú esta realidade não é tão
diferente, pois em 2008 houve 2 óbitos maternos e 3 neonatais, enquanto que em 2009 houve
3 e 13 respectivamente (DATA SUS, 2010).
Vale ressaltar que muitas complicações podem ser evitadas ou detectadas
precocemente através das ações da atenção primária, as quais envolvem uma assistência prénatal qualificada, um acompanhamento integral por parte da Equipe de Saúde da Família,
incluindo o Agente Comunitário de Saúde. A equipe deve estar preparada para executar ações
de promoção da saúde e prevenção de agravos, orientando a gestante em relação às alterações
fisiológicas da gestação e os cuidados necessários, esclarecendo dúvidas, mostrando a
importância da adesão ao pré-natal e do seu início precoce, solicitando os exames necessários
e tomando as condutas e encaminhamentos necessários diante das intercorrências.
O pré-natal quando realizado adequadamente, pode detectar precocemente
intercorrências como doenças hipertensivas específicas da gravidez (DHEG), diabetes
gestacional, infecção urinária, sífilis e HIV, dentre outras, permitindo a intervenção em tempo
oportuno para prevenir as complicações e assim reduzir os riscos para a mãe e o feto
(BRASIL, 2006).
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Diante do exposto, vê-se a necessidade de investir cada vez mais na capacitação
dos profissionais, e considerando os Agentes Comunitários de Saúde fundamentais para o
serviço, uma vez que formam o elo entre este e a comunidade, decidiu-se capacitá-los para
qualificar e melhorar a assistência às gestantes do município de Acaraú, visando à promoção
da saúde e prevenção de agravos, e consequentemente a redução da mortalidade materna e
neonatal.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
 Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde do município de Acaraú para a
promoção da saúde das gestantes.

2.2 Objetivos Específicos
 Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde sobre os conhecimentos básicos acerca
do ciclo gravídico-puerperal.
 Treinar os Agentes Comunitários de Saúde para identificarem precocemente fatores de
risco e sinais de alerta para possíveis complicações na gestação.
 Estimular os Agentes Comunitários de Saúde no planejamento e na execução de ações
de promoção à saúde da gestante.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 O papel dos Agentes Comunitários de Saúde na promoção da saúde
A Promoção da Saúde é considerada o principal alvo da Atenção Primária, pois
visa à melhoria da qualidade de vida da população, através de hábitos e estilo de vida mais
saudáveis, considerando os fatores socioculturais e econômicos que envolvem o indivíduo.
Vem sendo fortemente discutida desde as Conferências Internacionais de Otawa e Alma- Ata.
A carta de Otawa é o documento base para as políticas de promoção da saúde, a qual define
promoção da saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação da mesma no controle deste
processo.

A partir de então foram propostas estratégias de ações que visassem à

implementação de políticas públicas de saúde e reorganização dos serviços de saúde, além da
criação de ambientes favoráveis à saúde e do reforço da ação comunitária (BRASIL, 1996).
A Promoção da Saúde representa uma das possibilidades de intervenção sobre o
setor saúde, na perspectiva individual ou coletiva, que (re) introduz uma concepção ampliada
do processo saúde-doença e de seus determinantes, de maneira reflexiva. As estratégias de
Promoção da saúde se dão através de políticas públicas e de condições favoráveis ao
desenvolvimento da saúde, nos seus diversos setores, seja ambiental, social ou cultural, bem
como do reforço da capacidade dos indivíduos e comunidades através do fortalecimento
social. Barroso (2007) reforça a idéia de que a saúde envolve o indivíduo em sua organização
de vida cotidiana, tal como esta se expressa, através não só do trabalho, como também do
lazer – ou da sua ausência, enfim do seu estilo e condições de vida.
A Promoção da Saúde trabalha através de ações comunitárias concretas e efetivas
no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, na definição de estratégias e na
sua implementação, visando à melhoria das condições de saúde. É realizada mediante a
intervenção sobre os recursos humanos e matérias nelas existentes, no sentido de intensificar a
auto-ajuda e o apoio social, para desenvolver sistemas flexíveis de reforço da participação
popular na direção dos assuntos de saúde. Tal intervenção requer um total e contínuo acesso à
informação, às oportunidades de aprendizado para os assuntos de saúde, assim como apoio
financeiro adequado (SANTOS; FRACOLLI, 2010).
Observa-se que a saúde passa a ser o foco e não mais a doença. É formada, então a
política de saúde preventiva e não apenas curativa.
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Na carta de Alma Ata realizada em 1978, já é enfatizada a criação de um agente comunitário
de saúde que levaria a saúde para mais perto da população, gerando grande expectativa em
torno do seu trabalho como principais atores neste processo de expansão da cobertura, sendo o
primeiro contato entre o indivíduo e o serviço de saúde e o responsável pelos cuidados
primários dentro da equipe de saúde (BRASIL,1996).
Diante da nova visão de assistência à saúde, o Ministério da Saúde propõe a
reorganização da Atenção Básica através do Programa de Saúde da Família (PSF) que logo
depois passa a ser Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do PACS e, com isso, incorpora o
ACS no trabalho da equipe de saúde. Surge então a possibilidade de que este trabalhador
consiga realizar ações que promovam o fortalecimento da comunidade e ampliem a
capacidade desta para o enfrentamento de seus problemas de saúde. Logo, este novo
integrante assume uma grande importância e é considerado aquele que pode auxiliar na
mudança de enfoque para a reorganização da assistência à saúde (SANTOS; FRACOLLI,
2010).
Segundo Santos e Fracolli (2010), as propostas ESF/ PACS se baseiam em uma
inserção em nível local, na qual a equipe é capaz de conhecer a realidade social, cultural e
ambiental da comunidade a que assiste e as suas reais condições de vida, podendo assim
identificar o impacto destes fatores sobre o processo saúde- doença e assim traçar estratégias
de promoção da saúde que sejam voltadas para a especificidade daquela comunidade. O ACS
exerce este papel com mais propriedade ainda, pois conhece de perto as reais condições da
sua área, uma vez que também reside nela, estabelecendo um vínculo maior. Por isso é o elo
entre a equipe e a comunidade, pois conhece as necessidades no âmbito social e no âmbito
profissional. Contudo, o seu grande desafio é integrar o seu lado comunitário com o seu lado
profissional de saúde, já que representa as duas vertentes.
Duarte, Silva e Cardoso (2007) citam a mobilização comunitária como
mecanismo fundamental para o trabalho de promoção da saúde em comunidades, uma vez que
é extremamente importante que o ACS estimule a participação social neste processo. Dizem
ainda que:
Promover encontros para que essas pessoas possam refletir sobre suas vidas,
identificar suas necessidades e agir coletivamente para resolvê-las é o grande
desafio das agentes comunitárias de saúde e das equipes de saúde do Habiteto. Ser
agente comunitário de saúde é, sobretudo, lutar e aglomerar forças em sua
comunidade na defesa dos serviços públicos de saúde e educação, e da melhoria
dos determinantes sociais de saúde. É ser agente de mudanças e de incentivo à
participação comunitária (DUARTE; SILVA; CARDOSO, 2007, P.3)
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Percebe-se que o ACS deve agir juntamente com a equipe e a comunidade de
maneira integrada, estimulando a participação do usuário, não se responsabilizando
totalmente e sozinho pela saúde do indivíduo, uma vez que depende também de diversos
fatores da estrutura política. Este é o grande desafio da promoção da saúde, estimular a coparticipação e o fortalecimento social, uma vez que está diretamente ligada ao estilo de vida e
isso parte de cada um.
Segundo Carvalho (2008) diversas prioridades já foram definidas para a promoção
da saúde no Brasil dentre elas: promoção de hábitos alimentares saudáveis e atividade física,
cessação e prevenção do tabagismo, redução da morbi-mortalidade devida ao abuso de álcool
e outras drogas, prevenção de acidentes de trânsito e promoção do desenvolvimento
sustentável e de uma "cultura de paz". Cabe aos profissionais dos diversos setores se
sensibilizarem e adotarem estratégias de ação para a inserção contínua de ações de promoção
da saúde no seu dia a dia de trabalho.
Reis et al (2010) afirma que a educação em saúde é considerada a principal
estratégia da promoção da saúde para se alcançar tal sensibilização. Realizada de maneira
individual ou coletiva, pode alcançar a adesão de hábitos de vida saudáveis, através da
conquista da autonomia, uma vez que se adquire o conhecimento do processo saúde- doença e
dos fatores de risco. A educação em saúde pode ser definida como práticas sociais que se
estabelecem entre sujeitos (profissionais e usuários) que atuam em instituições de saúde,
conscientes ou não da função educativa desenvolvida. Tem o objetivo de criar vínculos entre a
ação do profissional de saúde e o pensar/fazer cotidiano da população, e visa capacitar
indivíduos e/ou grupos para assumir e melhorar suas condições de vida.
Assim, esta ação deve ser estimulativa, com vistas a levar o indivíduo a participar
do processo educativo; exercitativa, condição para aquisição e formação de hábitos, assim
como para a assimilação, construção e reconstrução de experiências; orientadora, com
enfoque nos aspectos de liberdade, autoridade, autonomia e independência; didática, que se
responsabiliza pela transmissão e veiculação dos conhecimentos e terapêutica para permitir
retificar os eventuais descaminhos do processo educativo (REIS et al, 2010).
De acordo com o Ministério da Saúde, a educação em saúde é responsabilidade de
todos que compõem a equipe de saúde da família. Permite à equipe, juntamente com a
comunidade, identificar situações que coloquem em risco a saúde das famílias acompanhadas
e enfrentar, de forma conjunta, os determinantes do processo saúde-doença-cuidado.
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Através de processos educativos, busca-se a autonomia, o autocuidado e a responsabilidade
dos indivíduos envolvidos neste processo. O fato de os agentes comunitários de saúde
compartilharem o mesmo contexto com a comunidade é considerado um fator decisivo no
aumento da eficácia das ações de educação em saúde. Além disso, a entrada no mundo
familiar é sinônimo de contato com a intimidade das pessoas, com o seu universo privado,
trazendo novas construções relacionais e novos sentidos para essas relações (CARDOSO;
NASCIMENTO, 2010).
Martins (2007) considera o trabalho do ACS como um trabalho educativo e
enfatiza ainda que durante este processo é importante desenvolver argumentos, perante os
indivíduos, de que a saúde de todos também depende de si, de suas escolhas e dos vínculos de
solidariedade que traçam com os seus próximos, valorizando também o conhecimento popular
e estabelecendo um diálogo reflexivo, para assim alcançar transformação. Contudo, não se
deve criar ilusão e culpabilização dos indivíduos pelos problemas de saúde relacionados às
condições de vida que são, em última instância, determinadas pelas condições sociais e
econômicas em que vive a população. Esse é um movimento a ser feito pelo trabalhador da
saúde que entende as suas ações como uma prática voltada à transformação, através da
reflexão crítica em educação em saúde.
Portanto, para que o ACS desenvolva este processo educativo é necessário que ele
esteja em constante processo de capacitação, uma vez que necessita de conhecimentos e
argumentos suficientes sobre os diferentes aspectos do processo saúde-doença, incluindo o
saber biomédico e os demais fatores que subsidiarão no planejamento de ações específicas à
realidade daquela comunidade como aspectos social, político, econômico e cultural.
Acreditamos que deva existir um constante movimento no sentido de garantir, aos agentes
comunitários de saúde, educação permanente para que desenvolvam plenamente suas
capacidades, estimulando-as a realizar um trabalho comunitário participativo, reflexivo e
transformador (DUARTE; SILVA; CARDOSO, 2007).
Diante do exposto, percebe-se a importante relevância do trabalho do Agente
Comunitário de Saúde junto à população, ao usuário, à equipe e ao SUS. Isso o tornou
reconhecido, em documento recente do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da
Educação, como um trabalhador de saúde com interface na assistência social, educação e
meio ambiente, sendo considerado um trabalhador do âmbito específico do SUS, ao mesmo
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tempo em que se aponta sua relevância no contexto de mudança das práticas de saúde e o seu
papel social junto à população (BORNSTEN; NAVARRO, 2008).

3.2 O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Agente
Comunitário de Saúde
Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais fundamentais
para a assistência à saúde da população brasileira. A primeira experiência, considerada muito
bem sucedida, ocorreu no Ceará em 1987, a qual serviu de modelo para a implementação do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde em âmbito nacional, também chamado de
PACS, pelo Ministério da Saúde em 1991, passando a fazer parte das políticas públicas
federais. Em 1994 é criado também o Programa Saúde da Família (PSF), o qual juntamente
com o PACS passa a fazer parte da Coordenação da Atenção Básica da Secretaria de Políticas
de Saúde (SPS) em 1999. Neste mesmo ano, o governo federal define as atribuições do ACS,
no Decreto nº 3.189, onde estabelece que ao ACS cabe desenvolver atividades de prevenção
de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos
domicílios e na comunidade, de acordo com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor
local. Contudo a profissão só foi criada através da Lei 10.507 de 10 de julho de 2002
(BORNSTEIN; NAVARRO, 2008).
A princípio o PACS foi idealizado como uma proposta de melhorar a
acessibilidade da população aos serviços de saúde, ampliando a sua extensão de cobertura,
levando o serviço à comunidade. Tinha o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e materna,
principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Foi instituído para atuar, principalmente, nas
áreas mais carentes, introduzindo nas práticas de saúde um enfoque na família, e não no
indivíduo, bem como uma visão de intervenção em saúde integrada com a comunidade, numa
abordagem ampliada de saúde, ou seja, não centrada unicamente na figura do médico e da
doença (SANTOS; FRACOLLI, 2010).
Com a expansão do PACS em território nacional, sendo a principal estratégia da
Atenção Básica juntamente com o PSF, o profissional ACS passou a representar o maior
contingente da força de trabalho na atenção às famílias, atualmente, 204 mil estão em
atividades em 5,2 mil municípios, e podem ser encontrados em duas situações distintas em
relação à rede do SUS: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na
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lógica da Saúde da Família; e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como
membro da equipe multiprofissional. Estima-se uma cobertura de 58,4% da população
brasileira, o que corresponde a cerca de 103,5 milhões de pessoas. Contudo, observa-se que
esta cobertura ainda deve ser mais ampliada, para melhor assistir a população brasileira
(HILDEBRAND; SHIMIZU, 2008).
Assim, o ACS ganha um papel sublime na Estratégia de Saúde da Família (ESF),
uma vez que se torna o elo entre a comunidade e o serviço de saúde. Para Maciel e t al (2008)
o ACS é um profissional que exerce uma figura central na ESF, pois além de residir na
comunidade em que atua, mostra-se familiarizado com seus valores, costumes e linguagem,
podendo assim produzir uma união entre o uso de tecnologia/conhecimento em saúde e as
crenças locais. O mesmo seria, então, um facilitador, capaz de construir pontes entre os
serviços de saúde e a comunidade, identificando prontamente seus problemas, atuando no
trabalho de prevenção de doenças e promoção da saúde, de maneira bem mais eficaz.
Hildebrand e Shimizu (2008) confirmam esta colocação ao considerar o ACS um
transmissor de conhecimentos científicos para o universo popular, facilitando o acesso dos
usuários aos serviços de saúde. Pode- se apontar dois atributos sociais básicos do ACS: a
identidade com a comunidade e tendência para a ajuda solidária que aliados à sua capacidade
de liderança o tornam um mediador entre duas esferas: o Estado e a comunidade.
Segundo Santos e Fracolli (2010) o Ministério as Saúde (MS) propôs um rol de
ações para este trabalhador e traçou um perfil profissional, baseado nas leis que regulamentam
o seu exercício profissional. Nesta proposição encontra-se listado um conjunto de ações que
concentram atividades na promoção da saúde, seja pela prevenção de doenças, seja pela
mobilização de recursos e práticas sociais de promoção da vida e cidadania ou mesmo pela
orientação de indivíduos, grupos e populações, com características de educação popular em
saúde e acompanhamento de famílias. Logo, foi a partir destas singularidades e
especificidades do trabalho, que foram construídas cinco grandes competências que compõem
o atual perfil do ACS. Cada competência expressa uma dimensão da realidade do trabalho do
ACS e representa um eixo estruturante de sua prática. São definidas como competências do
ACS (SANTOS; FRACOLLI, 2010):
1) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adstrita, considerando as características e as finalidades do trabalho
com indivíduos e grupos sociais.
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2) Realizar em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das
ações de saúde no âmbito da adscrição da Unidade de Saúde.
3) Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde visando a melhoria da
qualidade de vida da população, a gestão social das políticas pública de saúde e
o exercício do controle da sociedade sobre o setor saúde.
4) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de
risco ambiental e sanitário para a população, conforme plano de ação da
equipe.
5) Desenvolver ações de prevenção e monitoramento a grupos específicos e as
doenças prevalentes, conforme definido no plano de ação da equipe e nos
protocolos de Saúde Publica.
Diante de tais competências, pode-se observar o grande potencial do ACS em
exercer ações de promoção da saúde, estimulando a comunidade a exercitar o autocuidado
individual e coletivo através da co-participação e do fortalecimento social, melhorando assim
as condições de vida da população.

3.3 A assistência do Agente Comunitário de Saúde à gestante
A gestante faz parte dos grupos prioritários de atenção do PACS/ESF, devendo
ser rigorosamente acompanhada em seu período gestacional, por toda a equipe, especialmente
pelo ACS.
Brasil (2006) afirma que uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e
humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal e para isso faz-se necessário um
novo olhar sobre o processo saúde-doença, vendo a cliente em sua totalidade e considerando
todos os aspectos que a envolvem.
A atenção básica no pré-natal deve incluir ações de promoção da saúde, prevenção
de doenças e tratamento de intercorrências que possam vir a acontecer, como preconizam as
normas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).
A assistência de pré-natal tem como objetivos básicos assistir psicologicamente à
gestante, instruí-la sobre o parto, orientá-la quanto ao autocuidado, tratar pequenos distúrbios
habituais da gravidez, profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças ou alterações próprias
da gravidez (REZENDE, 2010).
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O ACS tem um papel fundamental no acompanhamento, monitoramento e
assistência da gestante, uma vez que, como já dito anteriormente, ele é o elo entre a gestante e
a comunidade e é quem estabelece o maior vínculo. Dentre as suas atribuições destacam-se
(BRASIL, 2006 e BRASIL, 2009b):
•

Realizar visitas domiciliares, identificando gestantes e desenvolvendo
atividades de educação da gestante e de seus familiares, orientando sobre os
cuidados básicos de saúde: como nutrição, cuidados de higiene e sanitários,
exercícios físicos, sexualidade, amamentação, sinais de perigo na gravidez,
conversa e estímulos positivos ao bebê ainda na barriga da mãe e importância
do envolvimento do companheiro neste momento;

•

Deve encaminhar a gestante ao serviço de saúde ou avisar o enfermeiro ou
médico de sua equipe caso apresente: febre, calafrio, corrimento com mau
cheiro, perda de sangue, palidez, contrações uterinas freqüentes, e dor ao
urinar.

•

Deve avisar o médico ou o enfermeiro, no caso de adolescente, sobre não
aceitação da gravidez pela adolescente ou por sua família;

•

Orientar sobre a periodicidade das consultas, identificar situações de risco e
encaminhar para diagnóstico e tratamento;

•

Realizar captação precoce das gestantes para a primeira consulta e para
consultas subseqüentes e acompanhar se ela está realizando as consultas;

•

Realizar busca ativa de gestantes faltosas às consultas de pré-natal;

•

Verificar o cartão de vacinação, para ver se a vacina anti-tetânica foi realizada;

•

Perguntar sobre a realização dos exames de rotina da gravidez, esclarecendo a
sua importância, questionar se ela buscou o resultado e conferir anotações no
cartão;

•

Verificar se a próxima consulta está agendada;

•

Orientar quanto à maternidade de referência para o parto e sobre os
preparativos para ele;

•

Realizar visitas no período puerperal, acompanhar o processo de aleitamento,
orientar a mulher e seu companheiro sobre planejamento familiar.
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Nascimento (2005) afirma que as visitas domiciliares das ACS associadas a um
bom conteúdo informativo e uma maior participação das grávidas em grupos de gestantes,
contribui para amenizar a insegurança, a ansiedade e tornar a gestação menos traumática, do
ponto de vista psicológico. Além de melhorar a adesão das gestantes a hábitos saudáveis, uma
vez que há a formação de um vínculo de afetividade e confiança entre profissional e paciente,
promovendo a humanização do atendimento, pois personaliza a assistência e melhora a
informação.
Logo, tem-se o ACS como uma peça fundamental e forte aliado na assistência de
qualidade à gestante, através das suas atividades de promoção da saúde.
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4 METODOLOGIA
4.1 Local do Projeto
O município de Acaraú é uma cidade litorânea que se localiza a 235 km da capital
cearense. Possui uma área territorial de 922 km² e uma população estimada de 54.575
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2009), havendo
grande equilíbrio entre o número de pessoas na zona rural e na zona urbana. Destaca-se como
uma cidade em rápido crescimento, tendo como principal atividade econômica a pesca, além
da agricultura e artesanato.
A cidade de Acaraú é a sede da 12° Coordenadoria Regional de Saúde- CRES, a
qual abrange mais seis municípios. O município encontra-se atualmente com 16 equipes de
Estratégia Saúde da Família (ESF) e 14 Equipes de Saúde Bucal (ESB) tipo I, representando
uma cobertura de 70% de Estratégia de Saúde da Família. Há ainda um Núcleo de Apoio a
Estratégia de Saúde da Família (NASF) composta por uma equipe multidisciplinar como
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, fonoaudiólogo e educador
físico; um Hospital Regional Filantrópico, que é pólo em quatro clínicas, como pediatria,
obstetrícia, cirurgia e clínica médica; e um Centro de Especialidades Médicas de Acaraú, o
qual possui um quadro formado por ginecologistas-obstetras, pediatra, cirurgião,
pneumologista dentre outros.
Em relação às gestantes do município, tem-se a seguinte situação: temos em
média 1026 gestantes ao longo do ano e segundo dados do Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB) temos uma cobertura de pré-natal de 97,76%; o percentual de gestantes
menores de 20 anos corresponde a 20,54% e o início do pré-natal no 1° trimestre encontra-se
84,53%(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, 2010).
Quanto à mortalidade materna e neonatal no ano de 2009, foram 3 óbitos
maternos e 14 neonatais (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, 2010)
Atualmente existem 113 agentes comunitários de saúde, representando uma
cobertura de 84%. Existe a necessidade de ampliar o número de ESF para 23, para alcançar
uma cobertura de ESF de 100%, assim como melhorar a cobertura dos ACS (SIAB, 2010).
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4.2 Os sujeitos sociais
Serão os sujeitos deste projeto de intervenção os 34 Agentes Comunitários de
Saúde que compõem as cinco equipes da sede do município de Acaraú. Posteriormente será
estendida a capacitação aos demais ACS, os quais serão distribuídos em duas turmas.

4.3 Os Instrutores
Participarão como instrutores deste processo de capacitação os profissionais que
compõem o quadro do município de Acaraú, como enfermeiros, incluindo a autora deste
projeto, nutricionista e fisioterapeuta, visando o enriquecimento e a interdisciplinaridade, para
melhores resultados.

4.4 Técnicas e materiais para o ensino- aprendizagem
A capacitação dos ACS em promoção à saúde da gestante será realizada no
período de janeiro e fevereiro de 2011, através de encontros semanais no período da manhã,
totalizando quatro módulos e uma carga horária de 20 horas. Ocorrerá na sede da Associação
dos ACS do município. O setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde
disponibilizará o material necessário de uso individual para cada ACS e o recurso áudiovisual.
Em um primeiro momento será aplicado um questionário pré- teste (APENDICE
A), averiguando o conhecimento prévio dos ACS sobre a saúde da gestante para
posteriormente subsidiar a avaliação do processo de capacitação.
Serão ministradas aulas expositivas dialogadas e discussões em grupo dos estudos
de caso. As exposições dialogadas serão fundamentais para a compreensão e sistematização
das informações, representando uma síntese em relação aos temas, com o intuito de esclarecer
dúvidas e aprofundar o conhecimento teórico em um diálogo entre participantes e
profissionais da área. Complementando as exposições dialogadas, contaremos com o estudo
de casos clínicos para possibilitar uma maior compreensão das exposições dialogadas
associando a prática. Nesta ocasião os participantes serão distribuídos em grupos de
discussão, para facilitar o debate e melhorar o aprendizado.

21
Os grupos de discussão podem ser compreendidos como um instrumento que
permite a reconstrução dos diferentes meios sociais, sendo capaz de proporcionar diálogo
sobre diferentes temas (WELLER, 2006).
Os temas a serem abordados serão: importância do pré-natal; o papel do ACS na
assistência a gestante; alterações fisiológicas da gestação e os cuidados necessários; fatores de
risco e sinais de alerta; parto normal e sua preparação; puerpério e amamentação.
Será criada e distribuída para os participantes uma apostila com o resumo dos
temas abordados para melhor subsídio dos profissionais em seu aprendizado e prática.
Quanto aos materiais para o ensino-aprendizagem serão utilizados datashow,
computador, caixa de som, microfone, folhas de papel madeira e A4, pincéis coloridos,
canetas esferográficas e colecionadores.

4.5 Módulos a serem ministrados
A capacitação dos ACS compreenderá quatro módulos com temas relevantes
sobre o período gestacional e os cuidados necessários para a promoção de saúde da gestante.
Os instrutores serão inseridos em cada módulo de acordo com sua disponibilidade, contudo se
priorizará a abordagem interdisciplinar durante a discussão dos temas. Serão ministrados na
seguinte seqüência:
Quadro A: Descrição dos módulos do curso de capacitação para ACS sobre o ciclo gravídico-puerperal.
Acaraú-CE, 2010.

(carga horária: 20 horas)

1° Módulo: Assistência a
saúde da gestante
2° Módulo: Alterações
fisiológicas da gestação

3° Módulo: Alterações
patológicas na gestação
4° Módulo: Assistência
no puerpério

1.1 A importância do pré-natal
1.2 O papel do ACS na assistência à
gestante

Enfermeiro

5
horas
capacitação

de

5
horas
capacitação

de

2.1 Alterações fisiológicas da gestação
2.2 Cuidados com a nutrição
2.3 Cuidados com o corpo e preparação
para o parto normal

Enfermeiro
Nutricionista
Fisioterapeuta

3.1 Fatores de risco e gravidez de alto risco
3.2 Sinais de alerta para complicações

Enfermeiro

5
horas
capacitação

de

Enfermeiro

5
horas
capacitação

de

4.1 Complicações mais comuns no
puerpério e seus cuidados
4.2 Importância do aleitamento materno
exclusivo
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4.6 Resultados esperados
Os resultados esperados através deste projeto é fazer com que os ACS do
município de Acaraú encontrem-se capacitados a prestar uma assistência de qualidade às
gestantes, através de ações de promoção da saúde, estando aptos a identificar precocemente
fatores de risco e sinais de alerta para possíveis complicações, e assim encaminhá-las
prontamente ao serviço para avaliação e conduta, além de tê-los estimulados a participar do
planejamento e da execução das ações de promoção da saúde, como parte integrante da
equipe. Espera-se, portanto, otimizar

a rotina de trabalho destes profissionais junto à

comunidade acarauense.

4.7 Avaliação
Como forma avaliativa utilizar-se-á o pré e o pós- teste, os quais serão aplicados
no início e no final do curso respectivamente. Eles são utilizados para medir o conhecimento
adquirido pelos participantes numa formação. O pré-teste deve ser aplicado no início da
capacitação e o pós-teste, com perguntas iguais ao pré ou com o mesmo nível de dificuldade,
depois. O comparativo dos dois proporciona descobrir se houve a apreensão de conhecimento
(I-TECH, 2008).
Utilizar-se-á este primeiro curso como modelo para os demais, utilizando os
pontos fortes e aperfeiçoando os pontos fracos, para melhoria do aprendizado e dos
resultados.
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5 CRONOGRAMA
Ano

Mês

Atividades

2010

Setembro

2011

Janeiro

Aplicação da intervenção

2011

Fevereiro

Aplicação da intervenção

2011

Março

Qualificação do projeto

Redação final e Defesa
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APENDICE
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APENDICE A
Pré-teste/Pós-teste
Nome:__________________________________________
Tempo profissional como ACS:____________

Idade:_______

ESF:_____________________

Marque as alternativas corretas. Pode haver mais de uma opção correta nas questões:
1.

O início precoce do pré-natal é considerado até:

a)

O 3° mês de gravidez

b) O 4° mês de gravidez

c)

O 5° mês de gravidez

d) Em qualquer período

2.

Os profissionais considerados responsáveis pela assistência à gestante são:

a)

O médico

d) A enfermeira

b)

O dentista

e) O ACS

c)

Todos

3.

O ACS deve acompanhar as gestantes da sua área através de visitas domiciliares:

a)

Uma visita por mês ou de acordo com a necessidade

b)

De 2 em 2 meses

c)

No dia em que der certo

d)

Não é obrigação do ACS

4.

Toda gestante deve ter no mínimo:

a)

4 consultas de pré-natal

b)

6 consultas de pré-natal

c)

7 consultas de pré-natal

d)

A quantidade não importa

5.

Quando uma gestante falta à consulta o ACS deve:

a)

Esperar que a gestante se vire sozinha para marcar outra consulta

b)

Esperar para a consulta do próximo mês

c)

Fazer a busca ativa e garantir a consulta ainda naquele mês

d)

Brigar com a gestante e abandoná-la
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6.

São considerados exames de rotina importantes durante o pré-natal:

a)

Exames de sangue

b)

Exames de urina

c)

Exame de prevenção

d)

Exame odontológico

7.

São considerados sinais de risco na gravidez:

a)

Perder Sangue ou líquido pela vagina

b)

Urinar várias vezes ao dia

c)

Dor ao urinar, febre alta, dor de cabeça forte, cólica muito forte

d)

Bebê que não mexe por mais de 24 horas no último trimestre

8.

São atribuições do ACS na assistência à gestante:

a)

Conferir se a gestante realizou e pegou os resultados dos exames

b)

Conferir se a gestante está imunizada contra o tétano

c)

Orientar à gestante quanto aos cuidados com dieta, exercícios físicos, higiene,
sexualidade, amamentação, sinais de risco e cuidados gerais.

d)

Ouvir atentamente à gestante, não esclarecendo suas dúvidas.

e)

Identificar algum sinal de risco e não fazer nada. Deixar que o médico e a enfermeira

vejam na próxima consulta.
9.

Quanto à amamentação:

a)

A gestante deve ser orientada só depois que o bebê nasce

b)

A gestante pode preparar as mamas para amamentar, ainda na gravidez

c)

A amamentação deve ser exclusiva só até 4 meses de idade

d)

A amamentação deve ser exclusiva até 6 meses de idade

10.

Em relação à nutrição e atividade física a gestante:

a)

Deve comer bastante fruta, verdura, legumes, fígado, fritura, doce e refrigerante,

afinal deve comer por dois.
b)

Deve comer no mínimo seis vezes ao dia, em menores quantidades: café da manhã,

lanche, almoço, lanche, jantar e ceia.
c)

Tomar pouca água, para não urinar muito.

