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DADOS ESTATISTICOS

 Segundo dados do IBGE, a população total do
Brasil em 2010 era de 190.755.799. destes
97.348.809 são mulheres, representando 51,03%
da população

 No mesmo período na região sul a população total
era de 27.386.891 sendo 13.950.480 mulheres
50,93%.

 Em Cascavel a população total era de 286.205
sendo 146.434 mulheres 51,16% do total.



BREVE HISTÓRICO

Somando-se ao fato de que as mulheres são
as principais usuárias do Sistema Único de
Saúde (SUS)e o impacto que causam socialmente,
evidenciou-se a necessidade de uma política de
atenção integral a saúde da mulher.

 1984 – PAISM

 2004 – PAISM - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES



OBJETIVOS DO PAISM

 Promover a melhoria das condições de vida e saúde
das mulheres brasileiras, mediante a garantia de
direitos legalmente constituídos e ampliação do
acesso aos meios e serviços de promoção,
prevenção, assistência e recuperação da saúde em
todo território brasileiro.

 Contribuir para a redução da morbidade e
mortalidade feminina no Brasil, especialmente por
causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos
diversos grupos populacionais, sem discriminação
de qualquer espécie.

 Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral
à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.



CRIANÇAS
 Toda criança precisa de cuidados para se

desenvolver plenamente, no caso de mulheres os
cuidados se intensificam e assumem
características próprias a partir de 09 anos. Até
essa idade meninos e meninas devem ser
acompanhados pelo pediatra e receber cuidados
idênticos, conforme preconizado pelo SUS.



NASCIMENTO

 Visita domiciliar da equipe multiprofissional,
onde a criança e o ambiente em que está inserido
são avaliados quando a questões que podem
interferir na saúde.

 Agendamento consulta médica/pediátrica:

 Agendamento puericultura na UBS/USF de
referência.



PUERICULTURA

 Dados do parto e permanência na maternidade;

 Queixas, dúvidas e intercorrências;

 Exame físico e teste dos reflexos;

 Antropometria;

 Encaminhamentos;

 Retorno.



CALENDARIO SUGERIDO NINAR





ADOLESCENTES
 A situação começa a mudar quando a menina dá

os primeiros sinais de que esta entrando na
puberdade. Surgem pelos pubianos, seios
começam a desapontar, o crescimento acelera, o
peso oscila, a pele e os cabelos mudam e pode
haver aumento de ansiedade, com choro ou
mesmo hiperatividade. A menina esta prestes a
se tornar mocinha e a primeira menstruação não
deve demorar, daqui em diante a menina não
será mais acompanhada pelo pediatra, vai ter um
novo profissional médico para acompanhá-la, o
GINECOLOGISTA/ CLÍNICO GERAL.



 Antes mesmo da primeira menstruação, as
meninas tem à disposição a vacina contra o HPV,
esta previne contra o Câncer de Colo de Útero e
esta disponível nos Postos de Saúde, para
meninas entre 9 e 13 anos. O câncer de colo de
útero é a terceira causa de morte de mulheres e a
imunização não deve ser entendida com incentivo
a iniciação sexual precoce ou ao sexo sem
proteção.



CLASSIFICAÇÃO DE TENNER



FASE ADULTA
 Nesta fase a mulher deve redobrar a atenção com

o Câncer de Colo de Útero, um exame simples,
Papanicolau, deve ser feito anualmente. Ele pode
detectar a doença precocemente e com isso
aumentar as chances de cura. Deve também a
partir de 40 anos ou conforme a solicitação
médica realizar o exame de mamografia para
detecção de Câncer de mama, porém são
orientadas durante os atendimentos quanto a
realização de auto exame de mamas.



 Durante a gestação o Pré Natal é indispensável para
a saúde da mulher e do bebê, este acompanhamento
evita doenças futuras e complicações que podem
provocar parto prematuro ou mesmo aborto. As
consultas devem ser mensais e alguns exames são
indispensáveis como:

 Testes Rápidos;
 Hemograma;
 Glicemia de Jejum;
 Exame para detecção de Sífilis;
 HIV;
 Toxoplasmose;
 Sorologia para Hepatites;
 Exame de Urina; Urocultura
 Exame de fezes;
 Ultrassonografias.





 Puerpério ou Pós Parto: fase que vai até o 42º dia
após o nascimento do bebê, neste tempo a mulher
deverá passar por uma consulta com
Ginecologista ou Clínico Geral onde será avaliada
clinicamente e orientada quanto amamentação e
planejamento familiar, bem como será avaliada
quanto a situação psicológica devido a chegada do
bebê.



TERCEIRA IDADE
 O envelhecimento é uma etapa da vida da mulher

que requer cuidados específicos e constantes. Não
há como prevenir menopausa, mas é
perfeitamente possível torná-la mais confortável.
A Osteoporose aumenta o risco de fraturas, que
dependendo da gravidade pode levar a morte. O
acompanhamento hormonal é fundamental para
prevenir ou diagnosticar precocemente a
osteoporose, pois enquanto a mulher ainda
menstrua ela produz uma grande quantidade de
estrogênio que retarda a perda de cálcio nos
ossos, a terapia de reposição hormonal é indicada
também pára controlar os calores excessivos.



 Níveis sanguíneos como colesterol, glicemia,
triglicerídeos, devem ser verificados pelo menos
uma vez ao ano, controle de Pressão Arterial,
Peso, Verificação de circunferência Abdominal,
prática de exercícios, são medidas simples que
ajudam a prevenir doenças graves
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