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RESUMO: O modelo de atenção à saúde proposto pelo SUS trouxe inovações nas práticas de saúde, 
buscando atender integralmente ações de promoção, prevenção e reabilitação, buscando estabelecer 
vínculos entre as famílias, e ao mesmo tempo estimulando a participação crítica da comunidade por meio 
de instrumentos avaliativos possibilitando a expressão de satisfação por parte dos usuários. Como 
estratégia de reorientação do modelo assistencial, a estratégia de Saúde da Família propõe a implantação 
de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Consolidando o atendimento por meio de 
protocolos, dentre eles o Programa Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PNHPN) com 
ações voltadas ao binômio mãe/filho e todo seu contexto social, através de assistência qualificada e 
humanizada para redução da morbi-mortalidade materna e infantil. O estudo propõe avaliar o grau de 
satisfação de 30 mulheres atendidas no pré-natal, parto e puerpério, em uma Unidade Básica de Saúde na 
região noroeste do Paraná, cadastradas no Sis pré-natal no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009. O 
projeto foi submetido ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa do Cesumar para aprovação. Será 
aplicado um questionário contendo a identificação das mulheres e questões fechadas relacionadas a 
satisfação no pré-natal, parto e puerpério. Após a coleta de dados, estes serão tabulados e analisados pelo 
método de estatística descritiva e apresentados na forma de gráficos para uma melhor compreensão e 
interpretação dos resultados. Através dessa pesquisa esperamos identificar o grau de satisfação destas 
usuárias e levantar questões em relação no que diz respeito à existência de vínculo do profissional com a 
usuária. No parto ocorre a referência e contra referência dos serviços e a humanização do atendimento, e 
no puerpério, o acompanhamento das mães e dos bebês. O comprometimento do atendimento prestado 
pelos profissionais de saúde durante o pré-natal, parto e puerpério, permitindo-nos propor melhorias para a 
busca e o atendimento às mães e bebês. Em suma, o que se quer verificar é a integração dos serviços e da 
assistência, bem como a satisfação destas usuárias. 
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