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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 

Enfermeiros e médicos das Unidades 
Básicas de Saúde, conhecem a 
estratificação de risco do Ministério 
da Saúde. Gestantes de baixo risco 
são acompanhadas exclusivamente 
pela AB e gestantes de alto risco tem 
pré natal compartilhado entre CESI 
(obstetra do centro de especialidade 
de saúde de Iguatemi) e AB. Em 
todos os casos de dúvidas para 
encaminhamento, os médicos 
entram em contato com a médica do 
CESI para receber orientações. 

  

Realizar oficinas com profissionais da APS 
sobre o cuidado compartilhado (Atenção 
Primária, Secundária e Terciária); 

(  x ) Municipal  
(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 
 

( x  )Sim  
(   ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 

A cada atualização de protocolos e 
sempre quando há interesse da 
gestão municipal, reúnem-se 
médicos e enfermeiros do município 
para tratar de assuntos referentes á 
rede materna infantil 
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Realizar Educação Permanente aos 
profissionais de saúde, em especial, os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para 
melhorar o acolhimento aos usuários; 

(  x ) Municipal  
(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 
 

(  x )Sim   
(   ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 

ACS recebem orientações da 
coordenação municipal da vigilância 
epidemiológica e dos enfermeiros de 
cada unidade. 

  

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 

Nas unidades básicas de saúde são 
realizadas rodas de conversa durante 
os dias de pré-natal e mensalmente é 
realizada 1 ação educativa para todas 
a gestantes do município em unidade 
central com assuntos de interesse 
para uma gestação saudável. 

  

Buscar apoio dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) para usuárias em 
situação de vulnerabilidade social que 
tenham dificuldades em aceitar as 
orientações para realização do pré-natal; 

( x  ) Municipal  
(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 
 

(  x )Sim   
(   ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 

Existe parceria com o CRAS para 
gestantes com vulnerabilidade. O 
projeto costurando sonhos garante 
uma ligação das gestantes com 
secretaria de saúde e de assistência 
social 

  

Estabelecer um fluxo entre a Atenção 
Primária à Saúde e Atenção Terciária à 
Saúde para uma alta responsável; 

(x   ) Municipal  

( x  )Sim  
(   ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 

O atendimento a nível municipal é 
compartilhado. Quando a gestante 
precisa fazer acompanhamento fora 
do município , os agentes de saúde 
ficam fiscalizando o retorno para 
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(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 

 

 acompanhar as orientações 
recebidas. 

Oferecer suporte multidisciplinar e 
principalmente psicológico às crianças que 
perderam as mães; 

(   x) Municipal  
(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 

 

(  x )Sim   
(   ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 
 

O Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) trabalha em parceria 
com as unidades de saúde para 
garantir que essas crianças tenham 
o acompanhamento necessário. 

  

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; 

( x  ) Municipal  
(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 

 

(   )Sim  
(  x ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 

 Desconheço como 
proceder essa 
orientação em nível 
municipal. 

 

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 maternas e 
infantis; 

(  x ) Municipal  
(   ) Microrregional  

(  x )Sim   
(   ) Não 
(   ) Em fase 
de 
implantação 

Diante de qualquer suspeita de 
infecção hospitalar, a comunicação 
pelo enfermeiro da unidade ao 
enfermeiro do hospital e secretario 
de saúde é imediata. 
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(   ) Macrorregional 
 

Implantar ou rediscutir as ações de Atenção 
à Saúde da Criança na Rede de Atenção à 
Saúde, referente ao cuidado compartilhado 
(triagem neonatal, puericultura, dentre 
outros).  
 
(  x ) Municipal  
(   ) Microrregional  
(   ) Macrorregional 
 

(   )Sim   
(   ) Não 
(  x ) Em fase 
de 
implantação 

Constantemente são atualizadas 
estratégias para atender esse item. 
Pesagens mensais, busca ativa dos 
recém nascidos do mês (com 
checagem pelo sistema 
SINASC),conferencia da ficha espelho 
de vacinação são realizados 
mensalmente pelas unidades. 

  

Elaborado por Hilda Guimarães de Freitas e Carolina dos Santos Chita Raposo 


