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Resoluções

atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...

Resolução nº.Rm/06/2611/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...
R E S O L V E:
Cancelar, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução nº
Rm/04/1806/05SEMGEP, datada em 26/04/05 que registrava a remoção da Fundação
Cultural e de Esportes de Dourados à Secretaria Municipal de Assistência Social e
Economia Solidária, nos assentamentos funcionais do servidor Público Municipal
RONALDO RODRIGUES DE OLIVIERA, matrícula nº “153081”. Ocupante do cargo de
Assistente de Apoio Institucional, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Pública
(SEMGEP).
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

R E S O L V E:
Cancelar, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução nº
RF/05/1986/05SEMGEP, datada em 04/05/05 que registrava penalidades de 05 (cinco)
dias de falta ao serviço referente ao dia 23/03/05 a 27/03/05 nos assentamentos funcionais
do servidor Público Municipal LUCIANO BEZERRA DE BARROS, matrícula nº
“114760230”. Ocupante do cargo de Agente de Serviços Especializados, lotado na
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (SEINFRA).
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e
anotações necessárias.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e
anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 07 dias do mês de junho do ano dois mil e
cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 03 dias do mês de junho do ano dois mil e
cinco (2005).

Resolução nº.Rf/06/2850/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...

Resolução nº.Ret/06/2567/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...
R E S O L V E:
RETIFICAR, a Resolução nº Rm/05/1808/03/SEMAD, que removeu o Servidor
Público Municipal, ELVIO ELOY LOPES, matrícula funcional nº ”33881”; ocupante do
cargo efetivo de Assistente de Serviços Administrativos, lotado na Secretaria Municipal de
Administração (SEMAD), para que passe a constar: “... para Agência de Comunicação
Popular (AGCOM), a partir de 02 de maio de 2005”.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

R E S O L V E:
Cancelar, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução nº
RF/05/1987/05SEMGEP, datada em 04/05/05 que registrava penalidades de 03 (três) dias
de falta ao serviço referente ao dia 04/03/05 a 06/03/05 nos assentamentos funcionais do
servidor Público Municipal JUAREZ EUGENIO DOS SANTOS, matrícula nº “16971”.
Ocupante do cargo de Agente de Serviços Especializados, lotado na Secretaria Municipal
de Infra-Estrutura (SEINFRA).
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e
anotações necessárias.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências
necessárias aos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 07 dias do mês de junho do ano dois mil e
cinco (2005).

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de junho do ano dois mil e
cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública
Resolução nº.Rf/06/2851/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...

Resolução nº.Rf/06/2849/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
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R E S O L V E:

h) Enfª Roselaine Terezinha Watanabe

Cancelar, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução nº
RF/03/1267/05SEMGEP, datada em 23/03/05 que registrava penalidades de 02 (dois) dias
de falta ao serviço referente ao dia 01/02/05 a 02/02/05 nos assentamentos funcionais da
servidora Pública Municipal MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº
“130811”. Ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio Institucional, lotada na Secretaria
Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SEMASES).
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Artigo 2ºEsta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Dourados, 24 de fevereiro de 2005.
MARIA DE FÁTIMA METELARO
Secretária Municipal de Saúde
Grace Reiter Chedid
Responsável Técnica pelo Programa Assistência Integral da Saúde da Mulher

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e
anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 07 dias do mês de junho do ano dois mil e
cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública
Resolução nº.Rf/06/2852/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...
R E S O L V E:
Cancelar, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução nº
RF/05/1930/05SEMGEP, datada em 03/05/05 que registrava penalidades de ½ (meio) dia
de falta ao serviço referente ao dia 29/03/05 nos assentamentos funcionais do servidor
Público Municipal HOELITON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº
“6041”. Ocupante do cargo de Profissional do Magistério, lotado na Secretaria Municipal
de Educação (SEMED).
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e
anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 07 dias do mês de junho do ano dois mil e
cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública
RESOLUÇÃO Nº 17 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005
“Homologa Protocolo pré-natal de baixo risco e puerpério no Município de
Dourados ”

Anexo Único - Protocolo pré-natal de baixo risco e puerpério no Município de
Dourados
1. MORTALIDADE MATERNA
É considerado óbito materno aquele sofrido por uma mulher durante a gestação ou até
42 dias após o término da mesma. A mortalidade materna é considerada uma grave
violação dos direitos humanos, por ser evitável em 92% dos casos.
O coeficiente da morte materna no Brasil não fornece a real dimensão do problema.
Isso se deve principalmente, por ser ainda baixa a declaração de morte materna no atestado
de óbito. No entanto, os dados oficiais para as capitais brasileiras são alarmantes. No ano
de 2001, a razão de mortalidade materna das capitais foi de 74,5 óbitos maternos por 100
mil nascidos vivos. Em países desenvolvidos, esta razão oscila de seis a 20 óbitos por 100
mil nascidos vivos. As principais causas são a hipertensão arterial, hemorragias, infecção
pós-parto e aborto, todas evitáveis.
Os óbitos maternos geralmente estão relacionados a falta de acesso aos seviços de
saúde de boa qualidade, principalmente nas áreas rurais, as condições sociais e
econômicas desfavoráveis, à baixa escolaridade e renda familiar e ao desemprego. O
despreparo dos profissionais de saúde, a falta de humanização e serviços com condições
precárias também contribuem para essa grave ocorrência.
O município de Dourados, tem se mostrado sensibilizado no que diz respeito a
mortalidade materna e perinatal, e vem desenvolvendo e organizando os serviços de saúde
tanto para a prevenção quanto para o atendimento.
Como proposta, tem-se a implementação de um Protocolo de Atendimento ao PréNatal de Baixo Risco e Puerpério Sadio. Esse protocolo tem como objetivo maior,
humanizar o atendimento e melhorar a qualidade do atendimento prestado as gestantes,
diminuindo assim, a morbimortalidade materna e perinatal.
O protocolo deve assegurar a organização no fluxo de referência e contra-referência;
as oficinas de orientação quanto o período gestacional, o parto, os cuidados com o recémnascido e aleitamento materno; o encaminhamento da puérpera à Unidade de Saúde de
origem, para consulta puerperal; e as visitas da gestante à Maternidade de Referência.
Para tanto, o sucesso da implementação desse protocolo, será alcançado com o pleno
comprometimento de todos os profissionais de saúde e serviços envolvidos no
atendimento a gestante.
2. OBJETIVOS
3.1- Objetivo Geral:
- Diminuir a morbimortalidade materna e perinatal.
3.2- Objetivos Específicos:

MARIA DE FÁTMA METELARO, Secretária Municipal de Saúde, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO as novas tendências surgidas com a prática da medicina baseada
em evidências, faz-se necessário a ampliação dos conhecimentos dos profissionais de
saúde, afim de que o serviço prestado seja humanizado, trazendo benefícios, segurança e
bem estar aos usuários da Rede Pública Municipal, evitando intervenções desnecessárias;
CONSIDERANDO que geralmente a gravidez ocorre sem intercorrêcias,
implicando muitas vezes em “ações rotineiras” dos profissionais. Sendo que os mesmos
precisam estar preparadas para reconhecer os momentos críticos que necessitem da sua
intervenção, podem do desenvolver sua missão de minimizar a dor, ficar ao lado, dar
conforto, esclarecer, orientar e tocar em primeiro lugar cada ser que nasce;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de assistência humanizada e a criação de
protocolos de atendimento para que todo profissional de saúde, esteja ele onde ele estiver,
preste um atendimento de forma igualitária, e especialmente no pré-natal, visando à
promoção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade
materna e perinatal;
R E S O L V E:
Artigo 1º- Fica homologado o Protocolo de Pré-Natal de baixo risco e puerpério do
Município de Dourados, constante do anexo único desta resolução, visando o melhor
atendimento às gestantes, elaborado pela comissão abaixo relacionada:
I – Coordenadores:
a) Dr. Antonio Marinho Falcão Neto
b) Enfª Grace Reiter Chedid e
c) Enfª Tania da Trindade Viscardi
II – Membros
a) Dr. José Carlos Yoneo Tanaka
b) Dr. Norival Dourado
c) Dr. Luciano Matheussi
d) Dr. Luciano Fiqueredo
e) Dr. Nilson Azambuja
f) Dr. José Henrique C. Batista
g) Enfª Márcia Maria Ribera Lopes

- Captar as gestantes, o mais precoce possível;
- Acolher a gestante;
- Humanizar o atendimento a gestante;
- Uniformizar o atendimento, melhorando o relacionamento entre os profissionais
envolvidos nos cuidados a gestante e recém - nascido;
- Aumentar o número de consultas pré-natais realizadas na gestação;
- Facilitar o acesso das gestantes nos Serviços de Saúde;
- Melhorar a qualidade da assistência pré-natal;
- Prevenir complicações no período gestacional;
- Incentivar o aleitamento materno;
- Aumentar a participação do companheiro nas consultas pré-natais;
- Estimular a participação das gestantes nos grupos de orientação;
- Diminuir a ansiedade da gestante, mediante o processo de gestação e parto;
- Esclarecer as gestantes quanto o planejamento familiar;
- Promover visitas das gestantes à Maternidade de referência;
- Identificar gravidez de risco;
- Realizar consulta puerperal;
- Garantir o atendimento das gestantes nos diferentes níveis de complexidade da
assistência;
- Estabelecer o vínculo entre o pré-natal, o parto e puerpério, e
- Criar grupo de aleitamento materno.
3. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL
O período pré-natal começa com a fertilização do óvulo e termina antes do início do
trabalho de parto. A gestação acarreta acentuadas alterações anatômicas, fisiológicas e
bioquímicas na mulher (Melson, 2002).
O principal objetivo da assistência pré-natal é acolher a mulher desde o início de sua
gravidez (Ministério da Saúde, 2000).
Em geral, a consulta de pré-natal envolve procedimentos bastante simples, podendo o
profissional de saúde dedicar-se a escutar as demandas da gestante, transmitindo nesse
momento o apoio e a confiança necessários para que ela se fortaleça e possa conduzir com
mais autonomia a gestação e o parto.
As consultas de pré-natal poderão ser feitas na Unidade de Saúde ou durante as visitas
domiciliares (Ministério da Saúde, 2000).
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O calendário de atendimento pré-natal deve ser programado em função (Ministério
da Saúde, 2000):
- da idade gestacional na primeira consulta;
- dos períodos mais adequados para a coleta de dados necessários ao bom seguimento
da gestação;
- dos períodos nos quais se necessita intensificar a vigilância, pela possibilidade
maior de incidência de complicações;
- dos recursos disponíveis nos serviços de saúde e da possibilidade de acesso da
clientela aos mesmos;
- das características da clientela de risco (acima de 35 anos, adolescência, aborto de
repetição, doenças pregressas).
O intervalo entre as consultas deve ser de quatro semanas. Após a 36ª semana, a
gestante deverá ser acompanhada semanalmente, visando a avaliação da pressão arterial,
da presença de edemas, da altura uterina, dos movimentos fetais e dos batimentos
cardiofetais (Ministério da Saúde, 2000)
De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem – Decreto n°
94406/87-, o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pela
enfermeira.
Frente a qualquer alteração, ou se o parto não ocorrer até sete dias após a data
provável, a gestante deverá Ter consulta médica assegurada, ou ser referida para serviço
de maior complexidade (Ministério da Saúde, 2000).
O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), instituído pelo
Ministério da Saúde, através da Portaria/GM nº 569, de 01/06/00, e baseado nas
necessidades de atenção específica a gestante, ao recém-nascido e à mulher no período
pós-parto tem como objetivo concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de
morbimortalidade materna e perinatal (Ministério da Saúde, 2002).
A principal estratégia do PHPN é assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da
qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e
ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. É dever das unidades de saúde
receber com dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude
ética e solidária por parte dos profissionais de saúde, organização da instituição de modo a
criar um ambiente acolhedor e adotar condutas que garantam a captação precoce da
gestante, o vínculo entre o pré-natal e o parto além do acesso aos diferentes níveis de
complexidade da assistência, quando necessário (Ministério da Saúde, 2002).
O PHPN está estruturado nos seguintes princípios:
- toda gestante tem direito ao acesso digno e de qualidade no decorrer da gestação,
parto e puerpério;
- toda gestante tem direito de conhecer e ter assegurado o acesso à maternidade em
que será atendida no momento do parto;
- toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que seja realizada de
forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas
pelo conhecimento médico; e
- todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e
segura.
Para o adequado acompanhamento pré-natal e assistência à puérpera, a unidade de
saúde deve assegurar (Ministério da Saúde,2002):
1. realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4º mês de gestação;
2. garantir a realização dos seguintes procedimentos:
- no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro
trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;
- uma consulta no puerpério, até quarenta e dois dias após o nascimento;
- exames laboratoriais: ABO-Rh, na primeira consulta; VDRL, Urina I e Glicemia de
Jejum na primeira consulta e próximo a trigésima semana da gestação; e Hb e Ht na
primeira consulta; parasitológico de fezes na primeira consulta;
- oferta de testagem anti-HIV, com um exame na primeira consulta, naqueles
municípios com população acima de cinqüenta mil habitantes;
- aplicação de vacina anti-tetânica até a dose imunizante (Segunda) do esquema
recomendado ou dose de reforço em mulheres já imunizadas;
- atividades educativas;
- classificação do risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e nas
consultas subsequentes; e
- atendimento às gestantes classificadas como de risco, garantindo o vínculo e acesso
à unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar a gestação de Alto
Risco.
Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) realizada em 1996,
aproximadamente 13% das mulheres que tiveram filhos nos cinco anos que antecederam a
pesquisa não haviam realizado nenhuma consulta de pré-natal. Essa porcentagem foi de
9% nas regiões urbanas e 32% no meio rural. A menor cobertura foi encontrada no
Nordeste (75%) e a maior no Estado do Rio de Janeiro (96%), (Ministério da Saúde,2003).
A pesquisa também mostrou que em 75% das gestações foram realizadas mais de
quatro consultas, e que entre as mulheres que fizeram pré-natal, 50% realizaram seis ou
mais consultas; isto é, o número mínimo necessário para um bom acompanhamento.
Quanto à época de início do pré-natal, o estudo mostra que 66% das gestantes
brasileiras o fizeram adequadamente, isto é, no primeiro trimestre da gravidez, com
diferencial de 73% na área urbana e 46% na área rural. Uma proporção menor de mulheres
inicia o pré-natal nos primeiros três meses, nas regiões Nordeste (52%) e Norte (56%).
A análise dos três parâmetros acima descritos indica que o acesso ao pré-natal é
problema significativo para a população rural e da localizada nas regiões Norte e
Nordeste. Demonstra ainda que a qualidade da assistência é deficiente em todo o país, pois
mesmo em regiões com alta cobertura e concentração de consultas de pré-natal a
mortalidade materna se mantém elevada.
Existem pelo menos três indicadores objetivos da má qualidade do atendimento pré-

natal no país. O primeiro se refere à alta incidência de sífilis congênita (24/1000 Nascidos
Vivos no SUS), cuja prevenção depende do diagnóstico e tratamento durante a gravidez. O
segundo é o fato de a hipertensão específica da gravidez ser nossa causa mais freqüente de
morte materna. O meio mais eficiente de redução desse tipo de morte está no adequado
controle ao longo da gestação. O terceiro é que 37% das gestantes no Brasil não recebem
nenhuma dose de vacina anti-tetânica, segundo a PNDS-96.
Além disso, estudos mostram que as consultas são muito rápidas, fazendo com que
possíveis anormalidades não sejam percebidas e impedindo que as mulheres possam
manifestar suas queixas, dúvidas e medos intrínsecos à gravidez.
São fatores determinantes dessa situação: a dificuldade para fixar recursos humanos
em unidades básicas de saúde, em função dos baixos salários e da carente infra-estrutura; a
retaguarda laboratorial insuficiente para realizar os exames mínimos necessários, a
descontinuidade da oferta de medicamentos básicos, como sulfato ferroso e ácido fólico.
Po último, mas tão importante quanto os anteriores, é a atitude do profissional. Nenhum
investimento material na assistência pré-natal será capaz de garantir a vida de mulheres e
recém-nascidos se médicos e enfermeiros não prestarem maior atenção a cada pessoa
atendida.
O pré-natal é o momento mais apropriado para a preparação ao parto e detecção de
possíveis intercorrências. Entretanto, a grande maioria das mulheres recebe “alta” do prénatal no seu momento mais crítico, ao redor do oitavo mês – quando agravam-se
patologias como a hipertensão, o diabetes.
A maioria das mortes podem ser evitadas se as autoridades de saúde, os diretores de
serviços, médicos e enfermeiros fizerem tudo o que está a seu alcance para oferecer às
gestantes o melhor atendimento possível.
A porta de entrada para a realização do pré-natal em Dourados, são as Unidades
Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família. A Unidade de Referência para
o pré-natal de alto risco é o Centro de Atendimento a Mulher (CAM), e a Maternidade de
referência é o Hospital da Mulher.
No primeiro contato com a gestante, deverá:
> abrir prontuário para gestante, caso ela ainda não o tenha;
> cadastrar no SIS pré-natal;
> solicitar exames de rotina;
> orientar quanto consultas pré-natais, período gestacional, riscos potenciais na
gestação e outros, e
> avaliar risco gestacional, que deverá ser avaliado em todas as consultas.
Se, no decorrer do pré-natal de baixo risco, a gestante apresentar intercorrências de
alto risco, deverá ser encaminhada ao serviço de pré-natal de alto risco de referência.
O cartão da gestante deverá ser preenchido em todas as consultas pré-natais,
contendo diagnósticos, condutas, intercorrências, procedimentos e o preenchimento das
curvas de altura uterina e peso. Por outro lado o obstetra deverá preencher os dados do
parto e o pediatra os dados do recém-nascido. a gestante deve ser orientada a levar o cartão
da gestante em todos os atendimentos, na maternidade e nas consultas puerperais, e que
esse cartão deverá ser guardado para apresentação em gravidezes subsequentes.
A gestante fumante deverá ser encaminhada ao Programa de Tabagismo, no Pronto
Atendimento Médico (PAM).
Toda gestante deverá ser referida ao serviço odontológico, para avaliação e
tratamento.
Deve-se realizar a busca ativa às gestantes faltosas através do Agente Comunitário de
Saúde nas áreas cobertas por ESF e PACS, e através de telefone nas Unidades Básicas de
Saúde.
As consultas de enfermagem deverão ser intercaladas com a do médico.
3.1 Da consulta de Pré-Natal:
3.1.1 – Cálculo da Idade gestacional
> Quando a data da última menstruação (DUM) é conhecida:
• uso de calendário – contar o número de semanas a partir do primeiro dia da última
menstruação até a data da consulta;
• contar o número de dias a partir do primeiro dia da última menstruação até o dia da
consulta e dividir por sete, obtendo-se o número de semanas de gestação
> Quando a data da última menstruação é desconhecida, mas o período é conhecido:
• considerar a DUM no início, em meados ou no fim do mês como dia 5, 15 ou 25
respectivamente, e proceder o cálculo descrito anteriormente.
> Quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos:
• determinar a provável idade gestacional (IG) mediante palpação abdominal uterina.
Considerar a IG duvidosa e assinalar com interrogação a ficha perinatal e o cartão da
gestante;
• se o útero não for palpável, a estimativa inicial é feita pelo toque vaginal.
3.1.2 – Cálculo da Data Provável do Parto (DPP):
A duração média da gestação é de 280 dias — 40 semanas — a partir da DUM. O
cálculo da DPP pode ser feito:
— mediante utilização de calendário ou disco;
— utilizando a regra de nagele.
Regra de nagele:
Cálculo do dia:
Considerar o dia da DUM e somar 7 para as multíparas ou 10 para as nulíparas
Cálculo do mês e do ano:
• Para as DUM cujo mês esteja compreendido entre abril e dezembro — considerar o
mês da DUM e diminuir 3, e somar 1 ao ano da DUM;
• Para as DUM cujo mês esteja compreendido entre janeiro e março — considerar o
mês da DUM e somar 9, e manter o ano.
3.1.3 - Medida da altura uterina (AU).
Motivo: acompanhar curva de crescimento uterino.
1. Posicionar a gestante em decúbito dorsal, com o abdome descoberto;
2. Delimitar a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino;
3. Fixar a extremidade inicial (o cm) da fita métrica na borda superior da sínfise
púbica;
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4. Deslizar a borda cubital da mão e percorrer a linha mediana do abdômen até a
altura do fundo uterino, e 5. Anotar a medida, em centímetros, no prontruário e no
cartão, e marcar o ponto na curva da altura uterina.
3.1.4 – Ausculta dos Batimentos Cardiofetais (BCFs):
1. posicionar a gestante em decúbito dorsal, com abdômen descoberto;
2. identificar o dorso fetal. Perguntar à gestante em qual lado ela mais sente os
movimentos fetais; o dorso estará no lado oposto;
3. segurar o doppler, encostando a extremidade sobre o dorso fetal;
4. procurar o ponto de melhor ausculta dos BCFs;
5. controlar o pulso da gestante, para certificar-se de que os batimentos ouvidos são
os fetais, já que as freqüências são diferentes;
6. contar os batimentos cardiofetais por um minuto, observando sua freqüência e
ritmo;
7. fazer os registros necessários.
É considerado normal a freqüência cardíaca fetal entre 120 e 160 batimentos por
minuto (bpm).
Achados:
— BCFs não audíveis, quando a idade gestacinal for igual ou maior que 24
semanas:
• verificar erro de estimativa de idade gestacional;
• afastar condições que prejudiquem uma boa ausculta: obesidade materna,
dificuldade de identificar o dorso fetal;
• agendar consulta médica ou referir para serviço de maior complexidade, se a mãe
não mais perceber movimentação fetal e/ou o crescimento uterino estiver estacionário.
— Bradicardia e Taquicardia
• afastar febre, uso de medicamentos pela mãe e sofrimento fetal;
• referir à Maternidade.
3.2- Das atividades educativas
As atividades educativas deverão ser desenvolvidas pelo médico, a equipe de
enfermagem, a equipe odontológica e os agentes comunitários de saúde.
A gestante deverá participar de no mínimo quatro encontros, para que possa
receber um kit de enxoval para o bebê.
Os assuntos discutidos , serão:
— Alterações fisiológicas e anatômicas durante a gravidez;
— Sinais e sintomas freqüentes, como: pirose, náuseas, vômitos, cãimbras,
lombalgia, cólicas abdominais.
— Alimentação;
— Sinais de alerta na gestação — sangramento vaginal ou perda de líquido, edema
facial ou geral, febre, não movimentação do bebê por mais de 24 horas, cefaléia,
escotomas, sinais indicativos de início de trabalho de parto;
— Imunização;
— Uso de medicamentos, drogas, bebidas alcoólicas e fumo e suas implicações na
gestação;
— Preparo das mamas para amamentação;
— Importância de atividades físicas;
— Cuidados de higiene pessoal (com os dentes, cabelos e higiene íntima);
— Atividade sexual durante a gravidez;
— Retorno as consultas pré-natais;
— Cuidados com o recém-nascido (banho, imunização, curativo do côto
umbilical, teste do pezinho, amamentação,etc);
— Amamentação;
— Ordenha manual;
— Importância da consulta puerperal precoce;
— Planejamento familiar;
— Importância da puericultura;
— Realização de citopatologia oncótica;
— Sinais de parto;
— Tipos de parto;
— Anestesias;
— Cuidados com o cartão da gestante.
4. EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA (segundo o Instituto de Pesquisa e
Diagnóstico/APAE e o Ministério da Saúde)
4.1-Tipagem sangüínea;
4.2-Hemograma completo;
4.3-VDRL;
4.4-Urina I;
4.5-Glicemia de jejum;
4.6-Citopatológico cervical;
4.7-HIV 1-2;
4.8-Hepatite C;
4.9-Hepatite B;
4.10-Toxoplasmose;
4.11-HTLV 1-2;
4.12-Citomegalovírus;
4.13-Rubéola;
4.14-Fenilcetonúria materna,
4.15-Chagas (machado guerreiro);
4.16-Hipotireoidismo.
5. RISCOS POTENCIAIS NA GESTAÇÃO
O profissional de saúde tem a oportunidade e a responsabilidade de orientar a
paciente e sua família acerca dos riscos potenciais durante o período pré-natal e dos
cuidados necessários à promoção do bem-estar da mãe e do feto. Além disso, sem
alarmar a paciente, o profissional deve orientá-la a notificar imediatamente a
ocorrência eventual dos seguintes sinais e sintomas, (BANDEN,2000).
-febre acima de 38,3ºC;
-cefaléia intensa;
-tonteira, visão turva ou dupla;

-dor ou cólicas abdominais;
-dor epigástrica;
-vômitos repetidos;
-ausência ou redução marcante dos movimentos fetais;
-manchas de sangue ou sangramento vaginal;
-perda de líquidos vaginais;
-dor ao urinar ou redução do volume urinário;
-edema das extremidades e face;
-cãibras musculares ou convulsões.
6. CRITÉRIOS PARA REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA
- idade inferior a 14 e superior a 35 anos (*);
- estatura inferior a 1,45m (*);
- peso inferior a 45 Kg e superior a 75 Kg (*);
- diabetes mellitus tipo 1 e 2;
- pré-eclâmpsia e eclâmpsia;
- hipertensão arterial;
- nefropatia;
- epilepsia;
- doenças infecciosas;
- doenças autoimunes;
- cardiopatias classes III e IV;
- hipo/hipertireoidismo;
- incopetência istmo-cervical;
- incompatibilidade materno-fetal para o fator Rh;
- gestação múltipla (*);
- hiperêmese gravídica;
- polidrâmnio;
- oligodrâmnio;
- alcoolismo crônico;
- retardo do crescimento intra-uterino; - abortamento habitual.
(*): Acompanhar criteriosamente; caso apresente outros riscos potenciais
associados referir para alto risco.
7. ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Cabe a equipe de saúde, ao entrar em contato com uma gestante, acolher e
compreender o significado da gestação para ela e sua família.
7.1 — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1. Encaminhar a gestante precocemente ao serviço de saúde;
2. Realizar visitas domiciliares, para orientação sobre os cuidados básicos de
saúde e nutrição, amamentação e retornos às consultas de pré-natal;
3. Comunicar enfermeiro ou médico, caso a gestante queixe de intercorrências;
4. Participar das atividades educativas;
5. Orientar quanto imunização da gestante;
6. Realizar visita domiciliar no puerpério, acompanhando o aleitamento materno,
cuidados com o recém-nascido, imunização;
7. Verificar se a gestante de risco está comparecendo ao serviço;
8. Ver o cartão da gestante, comunicando o enfermeiro ou médico, qualquer
alteração;
9. Orientar quanto planejamento familiar.
7.2 — AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1. Verificar estatura, peso e pressão arterial, anotando no cartão da gestante;
2. Orientar as mulheres e familiares quanto a importância do pré-natal e
amamentação;
3. Aplicar vacina anti-tetânica;
4. Participar das atividades educativas;
5. Notificar e investigar os agravos e doenças de Notificação Compulsória;
6. Realizar visitas domiciliares para acompanhamento do desenvolvimento da
gestação;
7. Priorizar o atendimento, conforme critérios da unidade e do Ministério da
Saúde.
7.3 — ENFERMEIRO
1. Preencher cartão da gestante e cadastro do SIS pré-natal;
2. Realizar consulta de pré-natal, segundo protocolo;
3. Realizar exame físico céfalo-caudal;
4. Realizar exame clínico das mamas;
5. Solicitar exames de rotina, segundo protocolo;
6. Encaminhar gestante para consulta médica;
7. Realizar coleta de exame citopatológico;
8. Realizar visita domiciliar para acompanhamento da gestante e familiares;
9. Encaminhar gestante para imunização;
10. Realizar atividades educativas, abordando os seguintes assuntos: importância
do pré-natal, condutas perante as queixas na gestação, desenvolvimento do feto,
vestuário, alimentação, ingesta hídrica, higiene, aleitamento materno, imunização,
planejamento familiar, tipos de parto, cuidados com recém-nascido, importância da
consulta puerperal, sinais de urgência, sinais de parto, Benefícios Legais a que tem
direito e importância da puericultura trabalhando estes conceitos individualmente e em
grupo;
11. Realizar consulta puerperal;
12. Identificar gestação de risco em situações de riso para encaminhar ao médio da
equipe ou referencia (caso ele não esteja;
13. Estabelecer um vínculo com a gestante e sua família;
14. Conhecer o contexto sociocultural que envolve a gestante e sua família.
7.4 — MÉDICO
1. Preencher cartão da gestante e cadastro do SIS pré-natal;
2. Realizar consulta de pré-natal, intercalando com o enfermeiro;
3. Solicitar exames preconizados, conforme protocolo;
4. Realizar exame físico céfalo-caudal, conforme protocolo;
5. Realizar exame clínico das mamas; 6. Tratar quando necessário, a gestante e seu
parceiro;
7. Orientar gestante quanto fatores de risco;
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8. Identificar gestantes de risco;
9. Encaminhar para unidade de referência, conforme fatores de risco, ou situações que
gerem dúvidas ao profissional;
10. Realizar coleta de exame citopatológico;
11. Manter cartão da gestante atualizado;
12. Participar das atividades educativas;
13. Realizar consulta puerperal;
14. Incentivar aleitamento materno;
15.Notificar os agravos e doenças de Notificação Compulsória;
16.Realizar visita domiciliar quando necessário;
17. Atender as intercorrências.

8. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PRÉ-NATAL

Obs: Na ausência da enfermeira o médico será responsabilizado pela realização da
primeira consulta.
1ª CONSULTA (até 11 semanas)
- Anamnese (antecedentes de HA, DIA, gemelares, perfil psicossocial, uso de drogas,
nutrição, DUM, etc);
- Exame físico céfalo-caudal;
- Exame clínico das mamas;
- Preencher cartão da gestante;
- Calcular IG e DPP;
- Solicitar USG;
- Cadastrar no SIS pré-natal e colher sorologias;
- Solicitar exames de rotina, conforme impresso padronizado;
- Prescrever ácido fólico 5 mg/dia;
- Encaminhar para imunização antitetânica, caso não seja imune;
- Orientações: vestuário, alimentação, imunização, ingesta hídrica, evitar
fumo,drogas e bebidas alcoólicas, o que fazer perante as queixas da gestante;
- Agendar próxima consulta com 4 semanas;
- Exame especulo e toque vaginal.
2ª CONSULTA (12 a 16 semanas)
- Verificar PA e peso;
- Exame físico;
- Calcular IG;
- Verificar AU e BCF;
- Atualizar cartão da gestante;
- Orientar alimentação e atividades físicas, higiene e auto medicação;
- Avaliar resultado de exames;
- Avaliar resultado a USG.
Obs: Ao não alterar a padronização do impresso, pois o mesmo já contém os exames
preconizados
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- Agendar próxima consulta.
3ª CONSULTA (17 – 21 semanas)
-Verificar e avaliar PA e Peso;
-Exame físico;
-Calcular IG;
-Verificar AU e BCF;
-Atualizar Cartão da Gestante;
-Encaminhar para imunização;
-Encaminhar para Avaliação Odontológica;
-Investigar intercorrências;
-Realizar exame colpocitopatológico;
-Orientações (preparo das mamas, amamentação, controle de peso, cuidados para
evitar varizes, etc.);
-Agendar próxima consulta.
4ª CONSULTA (22 – 26 semanas)
-Verificar PA e Peso;
-Exame físico;
-Calcular IG;
-Verificar AU e BCF;
-Atualizar Cartão da Gestante;
-Orientações;
-Solicitar US;
-Avaliar resultado de Sorologia e Citopatologia oncótica.
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-Orientações;
-Agendar próxima consulta.
Obs.: Não alterar a padronização do impresso, pois o mesmo já contém os exames
preconizados.
6ª CONSULTA (32 – 36 semanas)
-Verificar e Avaliar PA e Peso;
-Exame físico;
-Calcular IG;
-Verificar AU e BCF;
- Realizar manobras de palpação;
-Atualizar Cartão da Gestante;
-Avaliar resultado de Urina I e Glicemia, tomar as condutas necessárias conforme já
descrito anteriormente;
-Reforçar orientações quanto alimentação e cuidados de higiene;
-Agendar próxima consulta.
7ª CONSULTA (37 – 38 semanas )
-Verificar e Avaliar PA e Peso;
-Exame físico;
-Calcular IG;
- Verificar AV e BCF;
- Realizar manobras de palpações;
-Atualizar Cartão da Gestante;
-Avaliar resultado de HIV e VDRL;
-Orientações quanto aos sinais de parto;
-Agendar próxima consulta;
-Investigar presença de edema.
8ª CONSULTA (39 – 40 semanas)
-Verificar e Avaliar PA e Peso;
-Exame físico;
-Calcular IG;
-Verificar AU e BCF;
- Realizar manobras de palpações;
-Atualizar Cartão da Gestante;
-Orientações quanto sinais de parto;
-Orientar a gestante a retornar na Unidade, caso apresente qualquer intercorrência;
-Agendar consulta puerperal para o sétimo dia no pós-parto.
ASSISTÊNCIA À MULHER NO PUERPÉRIO
O puerpério inicia-se uma a duas horas após a saída da placenta e tem seu término
imprevisto, pois enquanto a mulher amamentar ela estará sofrendo modificações da
gestação (lactância, não retornando seus ciclos menstruais completamente à normalidade.
Pode-se didaticamente dividir o puerpério em: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 42º
dia), e remoto (a partir do 42º dia) (Ministério da Saúde,2003).
As tranformações que se iniciam no puerpério, com a finalidade de restabelecer o
organismo da mulher à situação não-gravídica, ocorrem não somente nos aspectos
endócrino e genital, mas no seu todo. A mulher neste momento, como em todos os outros,
deve ser vista como um ser integral, não excluindo seu componente psíquico (Ministério
da Saúde,2003).
O profissional que irá examinar a puérpera deve estabelecer um vínculo com a
mesma, a fim de facilitar a compreensão dos sinais e sintomas apresentados.
O profissional de saúde deve reforçar as ações do aleitamento que foram introduzidas
no pré-natal, promovendo uma melhor adaptação da mãe ao filho. Deve-se encorajar a mãe
a levar seu filho ao peito precocemente para que este contato permaneça efetivo.
O retorno da puérpera deve ser marcado em torno do 7º ao 10º dia de puerpério,
recomendando-se que seja feito na Unidade de Saúde mais próxima, incluindo a criança e o
companheiro.
Consulta Puerperal

5ª CONSULTA ( 27 – 31 semanas)
-Verificar e Avaliar PA e Peso;
-Exame físico;
-Calcular IG;
-Verificar AU e BCF;
- Realizar manobras de palpação;
-Atualizar Cartão da Gestante;
-Encaminhar para imunização;
-Investigar edema;
-Solicitar Recoleta de exames (Hemograma completo, HIV, VDRL, Urina I, Glicemia
de Jejum); conforme impressos padronizados;

• realizar exame físico céfalo-caudal;
• verificar sinais vitais (atentando para temperatura);
• avaliar lóquios (cor, odor, quantidade);
• pesquisar edema de membros inferiores e varizes;
• avaliar incisão cirúrgica em caso de parto cesárea ou episiotomia;
• prescrever sulfato ferroso (600 mg/dia) e vitamina A (200000 UI/via oral, dose
única);
• orientar quanto: planejamento familiar, esquema vacinal do recém-nascido (RN),
cuidados com o RN (banho, amamentação, teste do pezinho, banho de sol diário por 10
minutos, puericultura) higiene pessoal, coleta de exame citopatológico com 60 dias,
cuidados com as mamas;
• Encaminhar as puérperas com doenças infecto-contagiosas descobertas durante a
gravidez para serviços de Referência;
• encaminhar para imunização caso não tenha terminado o esquema vacinal durante a
gravidez, aproveitando o momento para vacinar contra hepatite B e rubéola; ? orientar
quanto aleitamento materno.
ANEXO
IIIIIIIVVVIVIIVIII- ANEXO I
- Procedimento para pesagem.
Motivo: avaliar ganho de peso.
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• balança de adulto, tipo plataforma, cuja escala tenha intervalos de até 100g
1. antes de cada pesagem, a balança deve ser destravada, zerada e tarada;
2. a gestante, descalça e vestida apenas com o avental ou roupa leve, deve subir na
plataforma e ficar em pé, de frente para o medidor, com os braços estendidos ao longo do
corpo e sem qualquer outro apoio;
3. mover o marcador maior (Kg) do zero da escala até o ponto em que o braço da
balança incline-se para baixo; voltar, então, para o nível imediatamente anterior (o braço
da balança inclina-se para cima);
4. em seguida, mover o marcador menor (g) do zero da escala até o ponto em que haja
o equilíbrio entre o peso da escala e o peso real da gestante (o braço da balança fica em
linha reta e o cursor aponta para o ponto médio da escala);
5. ler o peso em (Kg) na escala maior e em (g) na escala menor, com aproximação de
até 100g;
6. anotar no prontruário o peso encontrado, para efetuar o cálculo do ganho de peso e
anotar no gráfico do cartão da gestante e da ficha perinatal.
ANEXO II
- Procedimento para medida da estatura.
Motivo: verificar proporção em relação ao peso.
• Balança: a mesma utilizada para pesagem.
1. A gestante deve estar em pé e descalça, no centro da plataforma, com os braços
estendidos ao longo do corpo;
2. Os calcanhares, nádegas e escápulas devem tocar a haste vertical da balança;
3. A cabeça deve estar erguida de maneira que a borda inferior da órbita fique no
mesmo plano horizontal que o meato do ouvido externo;
4. O encarregado de proceder a medida deverá baixar lentamente a haste vertical até
que essa pressione suavemente os cabelos da gestante;
5. Fazer então a leitura na escala da haste de medir, com aproximação de até 0,5 cm, e
6. Em seguida anotar o resultado no prontruário e cartão da gestante

4. Cuide adequadamente das mamas;
Cuide adequadamente das mamas, não lave os mamilos antes e depois das mamadas.
Basta o banho diário, evitando uso de sabonete nos mamilos. O próprio leite proteje a
pele, evitando infecções. Não use pomadas nem cremes nos mamilos. A exposição das
mamas ao sol durante 15 minutos pela manhã também ajuda a prevenir rachaduras.
Troque o sutiã quando estiver molhado.
5. Retire leite quando for necessário;
Evite que a mama fique muito cheia e pesada. Se isto acontecer, lave bem as mãos,
faça massagens circulares com as pontas dos dedos, pressionando as mamas do mamilo
para a base. Depois coloque os dedos onde termina a aréola e aperte com cuidado até o
leite sair. Guarde o leite em frasco fervido por dez minutos, na geladeira (24 horas) ou
freezer (15 dias) ou doe a um Banco de Leite Humano. Para aquecer o leite, use banhomaria. Na falta de geladeira. O leite poderá ser guardado até duas horas em local fresco e
dado ao bebê de copinho ou colher, quando a mãe não estiver em casa.
6. Nunca use bicos, chupetas, chuquinhas ou mamadeiras;
O uso de bicos, chupetas ou mamadeiras deve ser evitado, pois prejudica
amamentação. Os bebês que fazem uso de mamadeira acabam largando o peito.
7. Tome líquidos, alimente-se e descanse sempre que possível;
A mãe que amamenta deve tomar líquidos em abundância, melhorar sua alimentação
e dormir ou descansar sempre que possível.
8. Só tome medicamentos com ordem médica;
A mãe só deverá tomar medicamentos quando orientada pelo médico ou profissional
de saúde habilitado.
9. Continue a amamentação, se possível, até os 2 anos de idade;
A ciência hoje recomenda que todo bebê deve ser amamentado exclusivamente no
peito até seis meses de vida e continuar mamando até os 2 anos de idade, ao mesmo tempo
em que são introduzidos novos alimentos adequados para a criança.
10. Conheça os direitos da mãe trabalhadora.
A mãe que trabalha fora tem direito à: licença gestante de 120 dias; dois descansos
remunerados de meia hora por dia, quando retornar ao trabalho, para amamentar seu filho,
até seis meses de idade; berçário ou creches nos locais de trabalho, sempre que a empresa
tiver 30 ou mais mulheres trabalhando.
Atenção: se por algum motivo você não puder amamentar o seu filho, não ofereça o
peito de outra mãe. Procure um bom banco de leite humano ou um profissional de saúde
para orientá-la. E depois é só cuidar das vacinas.

ANEXO III
- Procedimento para verificação da pressão arterial.
Motivo: identificar níveis pressóricos de risco.
1. Certificar-se de que o esfigmomanômetro está calibrado;
2. Com a gestante sentada, apoiar-lhe o antebraço numa superfície, com a palma da
mão voltada para cima, à altura do coração, desnudando-lhe o braço;
3. Certificar-se de que a paciente: a) não está com a bexiga cheia; b) não praticou
exercícios físicos; c) não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou até trinta
minutos antes da medida;
4. Localizar a artéria braquial por palpação;
5. Colocar o manguito adequado firmemente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa
antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial;
6. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do
manômetro aneróide;
7. Palpar o pulso radial, inflar o manguito até o desaparecimento do pulso para
estimação do nível da pressão sistólica, desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30
segundos antes de tornar a inflar;
8. Colocar o estetoscópio nos ouvidos, com a curvatura voltada para a frente;
9. Posionar suavemente a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial, na
fossa antecubital, evitando compressão excessiva;
10. Solicitar a paciente que não fale durante o procedimento de medida;
11. Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até que o nível estimado da pressão
sistólica ultrapasse 20 a 30 mmHg;
12. Proceder a deflação na velocidade constante inicial de 2 a 4 mmHg por segundo.
Após a determinação da pressão sistólica aumentar para 5 a 6 mmHg por segundo,
evitando congestão venosa e desconforto para a paciente;
13. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som,
que se intensifica com o aumento da velocidade de deflação;
14. Determinar a pressão diastólica no aparecimento do som, exceto em condições
especiais. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som, para confirmar o seu
desaparecimentoe, depois, proceder a deflação rápida e completa;
15. Esperar de 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas, e
16. Registrar os valores pressóricoas no prontruário e cartão da gestante.
ANEXO IV
- Dez passos para o aleitamento materno:
1. Acredite que não existe leite fraco;
Todo leite materno é forte e adequado para o melhor crescimento e desenvolvimento
do bebê até seis meses de vida. Nessa fase, não precisa dar outro alimento. No primeiro
dia, a produção de leite é pequena. Esse leite, chamado colostro, é transparente ou
amarelado, tem alto valor nutritivo, é suficiente para as necessidades do bebê e age como
uma vacina, protegendo-o contra doenças. Se eu chorar, verifique se estou com fome,
molhado ou se necessito de colo e carinho.
2 Saiba que quanto mais o bebê mama, mais leite você produz;
Sugar o peito é que estimula a produção de leite. Por isso, não dê a seu filho chás,
sucos ou outro leite, nos primeiros seis meses de vida. Começar a mamar desde a sala de
parto facilita a descida mais rápida do leite. Procure manter o bebê ao seu lado, do
nascimento até a alta. A criança que mama no peito várias vezes, dia e noite, de acordo
com a vontade do bebê, não necessita de mais nada. Dê os dois peitos a cada mamada.
3. Coloque o bebê na posição correta para mamar;
Para que o bebê sugue bem, ele deve estar em posição de poder abocanhar não só o
mamilo (bico do peito), mas grande parte da aréola, com o corpo totalmente voltado para
o da mãe (barriga com barriga). Quando a criança pega o peito corretamente, com a boca
bem aberta, o leite sai em quantidade suficiente, o bebê engole tranquilamente e a mãe não
sentirá dor.

Se o pré-natal for iniciado tardiamente, deve-se aplicar duas doses (dose imunizante)
com intervalos de oito semanas, e a 3ª dose deverá ser aplicada no puerpério. Se não houver
tempo suficiente para fazer as duas doses, o intervalo poderá ser diminuído para um
mínimo de quatro semanas.
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Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2005 – CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
NO PROGRAMA ÁRVORES DOURADOS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, da Prefeitura
Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, atendendo o
disposto no Edital de Convocação n.º 001/2005, divulga para conhecimento dos interessados que a
empresa MOTOR 3 FRANCE LTDA., foi a única empresa credenciada no Programa Árvores
Dourados, e que a mesma atendeu aos requisitos exigidos para o credenciamento no Programa. Desta
forma, HOMOLOGA o presente credenciamento. A empresa credenciada deverá comparecer à
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste edital, a fim de assinar o Convênio de Parceria.
Dourados-MS, 15 de junho de 2005.
Jorge Hamilton Marques Torraca
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

Dourados/ MS, 13 de junho de 2005.
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

RETIFICA-SE PARTE DO ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 005/05/SEMGEP
O secretario Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições, retifica,
parte do anexo Único do Edital/SEMGEP/Av.DESEMPENHO Nº 005/2005,
publicado no Diário Oficial nº 1551, de 27 de maio de 2005, com relação dos
servidores estáveis do Quadro do Pessoal do PMD, nos seguintes termos:

Republica-se por incorreção:
EDITAL Nº 010/2005/SEMGEP/SEMS – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – RESULTADO FINAL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, da Prefeitura Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas atendendo o disposto no Edital de Processo Seletivo nº
001/2005/SEMGEP/SEMS e Edital de Processo Seletivo nº
002/2005/SEMGEP/SEMS/DST/AIDS, divulgam para conhecimento dos interessados,
nos Anexos I e II deste Edital, a CLASSIFICAÇÃO FINAL por cargo e função de opção de
todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo aberto através dos editais acima
citados e HOMOLOGAM o presente resultado. Os 12 (doze) primeiros candidatos
classificados no Cargo de TÉCNICO DE SAÚDE PUBLICA III e os classificados nos
demais cargos, deverão comparecer à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste edital, a fim de apresentar-se
para a função a ser exercida.
Dourados-MS, 10 de junho de 2005.
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Maria de Fátima Metelaro
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I
EDITAL Nº 010/2005/SEMGEP/SEMS – PROCESSO SELETIVO – RESULTADO
FINAL
Cargo: PROFISSIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Função: Médico Ginecologista/Obstetrícia
Nº
Candidato
Pontos
01
Adriano Antonio de Figueiredo
77
02
Maria Eva Coinete
46
________________________________________________________________
Cargo: PROFISSIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Função: Médico para o Programa Saúde do Trabalhador

Dourados/ MS, 13 de junho de 2005.
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Nº
Candidato
Pontos
01
Laidenss Guimarães da Silva
88
________________________________________________________________
Cargo: PROFISSIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Função: Médico Mastologista
Nº
01

Retifica em parte o EDITAL/SEMGEP/AV.DESEMPENHO/Nº 007/2005
DIVULGA A RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL COM
DIREITO A PROMOÇÃO VERTICAL
O Secretario Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições, retifica parte do Anexo I e II
do Edital/SEMPGEP/AV,DESEMPENHO/ nº 007/2005, publicado no Diário Oficial nº 1554, de
01 de junho de 2005, com relação a mudança de classe dos servidores com direito a PROMOÇÃO
VERTICAL em 2005, nos seguintes termos:

Candidato
Naildo Alonso Faustino

Pontos
82

Cargo: PROFISSIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Função: Médico PSF
Nº
Candidato
Pontos
01
Laerte Nélio Caetano da Rocha
57
02
Ervin Eberhart Neto
46
_______________________________________________________________
Cargo: PROFISSIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Função: Enfermeiro
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Extratos de Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA/SEMGEP/SRH
EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:

Nº
Candidato
Pontos
01
Cássia Barbosa Reis
100
02
Odilon Ferreira de Morais Neto
78
_____________________________________________________________
Cargo: PROFISSIONAL DE SERVIÇO DE SAÚDE
Função: Assistente Social
Nº
01

Candidato
Maria da Graça Ramires Aquino

Pontos
85

Cargo: TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA III
Função: Técnico de Serviços de Saúde
Classificação
Final
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Inscrição Candidato
032
091
132
016
066
078
020
095
018
086
007
059
100
010
083
094
070
008
072
090
012
115

Pontuação

FLAVIANA MIRANDA DA SILVA SÁ
EDMARI GOMES DA SILVA
DANIELLE DE SOUZA KLEIN PEREIRA
MARIA DE LOURDES DE SOUZA
JOAO ALVES DE SOUZA
SANDRA MARA DA ENCARNAÇÃO
LUCIANA MOURÃO FERREIRA
ELZIRA DA SILVA
ANGELA Mª DE OLIVEIRA GOMES
ANA PAULA VERLINDO
MARIA DAS DORES SILVA
PATRICIA SOUZA LHER
SÂMOA REGINA NOGUEIRA TONIAZZO
LEIDE CARLA MARTINS AYALA
ODETE PEREIRA DA SILVA COSTA
ANDREA PAULA GONÇALVES FERREIRA
MAIARA ROGELIA FERNANDES CAPELÁXIO
ADRIANA IZABEL MACEDO
JUNIELE DA SILVA DE SANTI
MARLI OSHIMA BEZERRA
NARA FERNANDA RODRIGUES GODOI
LINDAURA PEREIRA DA SILVA

93
90
88
87
86
85
84
82
81
80
78
77
76
75
74
73
72
71
70
66
64
60

ANEXO II
EDITAL Nº 010/2005/SEMGEP/SEMS – PROCESSO SELETIVO/DST/AIDS –
RESULTADO FINAL
Cargo: TECNICO DE SAUDE PUBLICA III - Função: Técnico de Serviço de Saúde
Classificação
01
024

Inscrição Candidato Pontuação final
Nara Katiane Gomes Matoso Silva 68

Cargo: TECNICO DE SAUDE PUBLICA III - Função: Técnico de Serviço de Saúde
Classificação
01
025

QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2005

Inscrição Candidato Pontuação final
Wilson Júnior Machado Rocha
57

EDITAL Nº 011/2005/SEMGEP/SEMS - DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DO
RECURSO AVALIADO PELA COMISSÃO SEMGEP/SEMS – PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Parecer nº 002/2005
O candidato ODILON FERREIRA DE MORAES NETO, inscrição nº 105, para o
cargo de Profissional de Saúde Pública, função ENFERMEIRO, requer revisão de sua
pontuação, após análise do currículo, publicado no Diário Oficial nº 1548, de 23 de maio de
2005, através do Edital nº 005/2005 de 15 de maio de 2005.
Considerando que o mesmo apresentou em seu currículo documentação que
comprovam que sua pontuação publicada no Diário Oficial é inferior à real pontuação de seu
currículo, a Comissão, após re-análise do currículo, considerou DEFERIDO o seu recurso.

Dourados/ MS, 13 de junho de 2005.
Maria Izabel Serra
Superintendente de Gestão de Recursos
Humanos/ SEMGEP

Jéferson Porto da Silva
Gestor de Serviços/ SEMGEP

Katiuscia Lhopes do Couto
Coordenadora de Serviço/ SEMGEP

Marivânia Dutra T. Marques
Gestora de Serviços/ SEMGEP

Osnice Lopes Coelho
Advogada/ SEMGEP

Denise Pereira Degrande
Psicóloga/ SEMS

Joana Lourdes Cristaldo Romero
Superintendente de Gestão Financeira e
Operacional/ SEMS

Silvana Maria Radaelli de Assis
Coordenadora/ SEMS

REGISTRO DE FALTAS
Nome:
Maria Aparecida Araujo Santos
Maria Aparecida Bazilio dos Santos
Elton Charliston de Lima Garcia
Marquiusi Dark Azambuja Batista
Raimundo Bernardo de Souza
Regiane da Silva Santana
Tania Mara Stein Jorlando Renesto
Regiane da Silva Santana
Shirley Mary Figueiredo
Bruno Ricardo Gama Bevilaqua
Eduardo Mineo Yamasaki
Renata de Carvalho Fonseca
Marileny Pedroso da Silva Gonçalves
Jane Dias dos Santos
Cicera Dagmar Ferreira
Denise Veriato de Melo
Elena Maria dos Santos
Cicera Maria da Silva
Ney Longo Rodrigues
Neusa Aparecida Cardoso Portela
Jandra dos Santos da Silva
Keylla Maria Freitas de Souza
Sandra Aparecida Arias
Silvia Ferreira de Araujo
Apolinaria Ortiz Marques
Claudinez Vieira Farias
Maria Claudelina de Oliveira
Fabio Augusto Carlos
Darci Andrade Leite
Edina Chaves Alencar
Maria Aparecida da Silva
Cleuza Souza de Alencar
Evailda Maria Bonini Silva
Ivone Alves Ferreira
Élica Fidelis Augusto
Darcy Pontes de Melo
Daniele Garcete Soares
Arlinda Rosa Vieira
Marcia Pereira dos Santos
Rosimara Pereira Santos Ferreira
Solange Radai
Francisca Cristaldo Rivas
Jefferson da Silva Costa
Ana Flavia Dalla Martha
Maria Aparecida Rojas Ruiz Novaes
Sandra Santos de Oliveira
Antonia Galiano Ávila
Miriam Adriane Apolinario de Souza
Marcela Ribeiro Cabral
Elizandro Nogueira Dantas
Natanael dos Santos
Luiz Amaro da Cruz Júnior
Adauto Alves da Silva
Paulo Roberto Clemente Dantas
Eliane Bento Ramos
Maria Lourdes Flores
Lauro da Silva
Ines de Oliveira Martins Silva
Miguel Arcanjo de Oliveira
Kassia Janys Barros Bezerra
Getulia Lopes da Silva
Valnires Brandão da Silva
Abadia de Fatima Resende
Adenir Borges da Silva
Célia Regina da Silva
Daniel da Silva Moura
Maria Célia Ribeiro Izidoro
Marly Ribeiro dos Santos
Nair Alves de Souza Pereira
Rose Aparecida Assumpção
Rosangela Soares de Brito
Otanira Ferreira
Sara Kalina Augusto Florencio Cavali
Nelcino Francisco do Nascimento
Rosalva Ratier Souza Alves
Nelson Amaral de Assunção
Osmar Maia Filho
Thanize Conticeli Teodósio de Oliveira
Patrícia Rossato Stefanelo
Christiane Benites Pontes
Helena Gomes de Pinho
Clarice de Souza Espindolo

Setor:
SEMGEP
SEMGEP
SEMS
SEMS
GMD
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMS
SEMASES
SEMASES
SEMASES
SEMASES
SEMASES
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
GMD
GMD
SAF
SEINFRA
SEINFRA
SEMHSU
SEMHSU
SEMHSU
SEMHSU
SEMHSU
SEMGEP
SEMGEP
SEMGEP
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU

Resolução nº.Rf/06/05:
2538
2539
2540
2541
2542
2544
2545
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2627
2628
2629
2630
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2683
2684
2685
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719

Tempo em dias
30
30
30
30
30
15 e 1/2
8
31
31
31
25
1/2 (meio)
1/2 (meio)
2
1
1
2
2 e 1/2
1
14
1 e 1/2
1/2 (meio)
3 e 1/2
1/2 (meio)
1
1
3
2
3
2 e 1/2
2
20
1
1
1
1
1
1
2 e 1/2
1
1
5 e 1/2
2
5
1
7
4
6
1
4
1
3
3
3
1
1/2
4
1
11
3
4
1/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
12

Mês:
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

