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RECOMENDAÇÕES REALIZADA SE SIM OU EM FASE DE IMPLANTAÇÃO 

CITAR O QUE ESTÁ SENDO 

EXECUTADO 

SE NÃO, JUSTIFIQUE QUAIS AS 

NECESSIDADES PARA 

EXECUÇÃO 

Implantar/ Implementar a 

estratificação de risco gestacional na 

Atenção Primária à Saúde (APS). 

(X) Municipal 

(  ) Microrregional 

(  ) Macrorregional 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

Realizada durante as consultas de pré-natal 

com enfermeiro e médico. Quando é 

mapeado riscos, a gestante é encaminhada 

para o centro de referência para 

acompanhamento, conforme o protocolo da 

Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

  

Realizar oficinas com profissionais da 

APS sobre o cuidado compartilhado 

(Atenção Primária, Secundária e 

Terciária). 

(X) Municipal 

(  ) Microrregional 

(X) Macrorregional 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

Os profissionais realizam periodicamente os 

cursos e oficinas ofertados pela web e pela 

Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

  

Realizar Educação Permanente aos 

profissionais de saúde, em especial, 

os Agentes Comunitário de Saúde 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

A Educação Permanente é realizada via 

internet, por plataformas reconhecidas pelo 

Ministério da Saúde. Cursos com temáticas 

previamente direcionadas. 

  



(ACS), para melhorar o acolhimento 

aos usuários. 

(X) Municipal 

(  ) Microrregional 

(  ) Macrorregional 

Implantar/ Implementar ações de 

promoção da saúde e a prevenção do 

tabagismo e de outros fatores de 

risco que comprometam a saúde da 

gestante e do concepto. 

(X) Municipal 

(  ) Microrregional 

(  ) Macrorregional 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

Os grupos de tabagismo são ofertados na 

Unidade Básica de Saúde. Os pacientes são 

encaminhados pelos médicos e enfermeiras 

das ESFs. No caso de gestantes, a 

abordagem é realizada desde o início do 

pré-natal. 

  

Buscar apoio dos Centros de 

Referência da Assistência Social 

(CRAS) para usuárias em situação de 

vulnerabilidade social quem tenham 

dificuldades em aceitar as 

orientações para realização do pré-

natal. 

(X) Municipal 

(  ) Microrregional 

(  ) Macrorregional 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

Essa parceria já é realizada em vários 

serviços que englobam a Saúde da Mulher, 

da Criança e do Idoso. 

  



Estabelecer um fluxo entre a Atenção 

Primária à Saúde e Atenção terciária 

à Saúde para uma alta responsável. 

(  ) Sim 

(X) Não 

(  ) Em fase de implantação 

 No município o hospital 

funciona como Unidade 

Mista, de pequeno porte. 

 

Oferecer suporte multidisciplinar e 

principalmente psicológico às 

crianças que perderam às mães. 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

Não temos essa demanda no momento, no 

entanto, em casos como esse, as crianças 

são imediatamente acompanhadas. 

  

Realizar reunião com a Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) e Núcleo de Segurança do 

Paciente (NSP) para discussão 

acerca dos protocolos, notificações e 

o rastreamento dos instrumentais. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(X) Em fase de implantação 

 O CCIH e o NSP estão em 

fase inicial de 

implantação. 

 

Estabelecer um fluxo entre a CCIH do 

hospital e da Atenção Primária à 

Saúde para que sejam identificadas 

em tempo oportuno os possíveis 

casos de infecções. 

(  ) Sim 

(X) Não 

(  ) Em fase de implantação 

 Não há implantado o CCIH 

e o NSP 

 

Rediscutir as ações de Atenção à 

Saúde da Criança na Rede de 

Atenção à Saúde, referente ao 

cuidado compartilhado (triagem 

neonatal, puericultura e dentre 

outros). 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em fase de implantação 

Sempre que necessário, são refeitas essas 

discussões em reuniões de equipe da 

Atenção Primária. 

  

 


