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A Rede Cegonha (RC) visa melhorar o modelo de atenção prestado à saúde
Materna e Infantil garantindo acesso e resolutividade ao parto, nascimento e
desenvolvimento. Este estudo objetivou verificar a situação do pré-natal de uma
maternidade de Alto Risco em Curitiba; identificar a conformidade com o modelo da RC;
conhecer as necessidades locais para atenção ao pré-natal neste modelo, pensando em
propostas de intervenção. Foram captados de prontuários, palestras e consultas,
realizadas entre outubro e dezembro de 2013, dados gerais de pré-natal; classificação do
risco; ações educativas de gestantes e profissionais. 652 gestantes realizavam pré-natal
de alto risco, destas selecionaram-se aleatoriamente 164 (50% + 1) do último trimestre.
Verificou-se maior frequência de gestantes entre 13 e 22 semanas (44,43%);
periodicidade de consultas relacionada ao risco; 27,43% dos riscos devido
Endocrinopatias; encaminhamentos para Endocrinologia (72,9%) e Nutrição (62%),
contagem de plaquetas (99%), ultra som obstétrico (88%) e exame de tolerância a glicose
(78,8%) expressivos; palestra sobre Aleitamento Materno; educação profissional
permanente inexistente; dificuldades das equipes em acolhimento e humanização.
Concluiu-se que é inicial a proposta da RC no local estudado. Assim, pensa-se na
capacitação das equipes para comunicação, humanização e acolhimento, Direitos da
gestante, “Pele a Pele”, “Canguru”, melhorando o atendimento.

Palavras-chave: Gestantes. Pré-natal. Alto Risco.
Área de Concentração: Saúde Coletiva.
Opção de Apresentação: PÔSTER.
¹Acadêmica de Psicologia da Faculdade Evangélica do Paraná.
²Formação acadêmica em Enfermagem.
³Acadêmica de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná.
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Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Evangélica do Paraná.
5
Formação acadêmica em Nutrição.
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