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OBJETIVO GERAL: Promover ações sobre a Triagem Neonatal. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: Coletar material para a TN em 90% dos recém-nascidos das gestantes 

da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1º de Maio que fizeram pré-

natal na Unidade. Capacitar profissionais envolvidos na realização da TN. Orientar 

gestantes e familiares, nas oficinas lúdicas, sobre a realização da TN entre o 3º e o 5º dia 

de vida do bebê. Sistematizar práticas para a realização da TN. Agilizar o envio do 

material coletado ao laboratório. Confeccionar fluxograma para exposição na unidade e 

folder informativo sobre a TN para distribuição à comunidade.  

 

MÉTODOS. Por meio do projeto de extensão do PET Cegonha, que visa à 

implementação das diretrizes da Rede Cegonha, foram desenvolvidas diversas ações 

pelas acadêmicas da UFRGS  na UBS 1º de Maio como: oficinas lúdicas para 

orientação de gestantes sobre TN; captação de gestantes em sala de espera para 

participação em rodas de conversa; orientações em consultas de pré-natal e puerpério; 

reuniões para educação continuada com profissionais de enfermagem da UBS; 

apresentação do projeto e divulgação de resultados à equipe; elaboração de material 

audiovisual: fluxograma e folder informativo sobre TN. 

No período de maio de 2013 a abril de 2014, 120 gestantes realizaram 

acompanhamento pré-natal na UBS. Contudo, constatou-se que 66 (55%) crianças 

nascidas destas mulheres fizeram a coleta para TN do recém-nascido, entre o 3º ao 5º 

dia de vida, na UBS. Tal achado causou estranheza aos profissionais visto que o número 

de TN na unidade foi de 115 no período.  

 



PROCESSOS AVALIATIVOS: Os sujeitos da ação foram profissionais de saúde, 

gestantes e familiares. Pode-se dizer que a maior parte dos objetivos propostos pelo 

projeto foi atingidos.  

As ações voltadas para a informação e orientação da comunidade sobre a TN 

foram realizadas envolvendo a capacitação de todos os profissionais de enfermagem 

diretamente envolvidos no processo da coleta, além da revisão da técnica e identificação 

do fluxo da TN. Também se elaborou materiais educativos para distribuição à 

população interessada.  

Além dos profissionais da enfermagem, foram reunidos todos os demais 

profissionais que atuam na UBS para abordagem de tópicos relevantes sobre o tema 

como, por exemplo, a importância do exame e quais as doenças que podem ser 

precocemente detectadas, além das suas implicações fisiopatológicas e possíveis danos 

ao desenvolvimento do recém-nascido.  

 Tudo isto faz-nos crer na importância de ações de educação continuada e 

educação permanente dos profissionais visando suprir as necessidades da comunidade. 

Projetos com uma visão mais holística, com ações de promoção e prevenção à saúde da 

população, e que possam ser levadas adiante em atividades de extensão universitária. 

 

 


