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Fenilcetonúria                                                             2.870.874 

1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001  2002   2003   2004   2005 

Hipotireoidismo Congênito                                          2.870.874 

      Doença Falciforme                  1.926.235 

Fibrose Cística         525.689 

                                    Toxoplasmose Congênita           25.806  

2.870.874  Crianças triadas 

Período: 1994 - 2005 (jun) 

 

  

Fonte: UFMG/NUPAD 







 Ofício para gestores e trabalhadores da área de Saúde 



    Gravidez na Paciente com 

Doença Falciforme: Estudo 

Retrospectivo de Resultados 

Maternos e Perinatais  

    Gravidez na Paciente com 

Doença Falciforme: Estudo 

Prospectivo de Resultados 

Maternos e Perinatais 

    Organização e Capacitação 

dos Cuidadores de Gestantes 

com Doença Falciforme 



 Projeto de extensão 



• Elaborar e implantar o Protocolo e Manual 

de Acompanhamento às Gestantes com 

Doença Falciforme; 

• Suporte a rede de cuidadores por meio 

de ações de acolhimento e humanização. 

 Objetivos 

     Objetivos centrais do Projeto Aninha: 

 

• Ações de capacitação, treinamento, oficinas para 

profissionais de saúde das Unidades Públicas de 

pré-natal de alto-risco; 

    Fase final 

de elaboração 



 Projeto de pesquisa 

1. Retrospectivo 



 Objetivos - Retrospectivo 

•Descrever o perfil das gestantes;  

 

•A freqüência de eventos agudos (crise álgica, infecções, 

   entre outros) durante o período gestacional; 

 

•As abordagens obstétricas realizadas; 

 

•A evolução (resultado final) da gestante e do recém-nascido. 

 



 Projeto de pesquisa 

2. Prospectivo 



 Objetivos - Prospectivo 

• Descrever o perfil das gestantes com doença falciforme;  

• A freqüência de eventos agudos e número de internações; 

• As abordagens obstétricas realizadas; 

• A evolução clínica da gestante e do feto, em especial de 

seu crescimento intra-uterino; 

• Avaliar se há associação dos haplótipos do gene da 

-globina e do genótipo de -talassemia com as 

manifestações clínicas e a evolução da gravidez;  

• Formar um Banco de Amostras de DNA para utilização 

em futuros estudos; 

• Avaliar as possíveis complicações e/ou alterações neurológicas por 

meio do exame de Doppler transcraniano. 

 

 



Equipe Multiprofissional do Projeto Aninha 



Projeto Aninha no CEHMOB-MG 

• Promoção de “encontros” da equipe   

– Reuniões mensais – atas 

– Divulgação das atividades 

– Divulgação do projeto 

 

•  Elaboração de materiais 

– Discussão de propostas nas reuniões 

– Centralização 

 

• Interação institucional 

 

• Acolhimento das Aninhas 

 



Acolhimento 

• Você quer? 

 

• Esta casa é sua! 

 

• Você faz parte da equipe: 

– gestante/paciente; 

– equipe multiprofissional; 

– gestor; 

 

• Você está precisando do quê? Podemos ajudar? 

 



Projeto Aninha  

CEHMOB-MG 

Fundação 

Hemominas 

Fluxo 

Pré-natal 

de alto risco 

Pré-natal Outros 



 Anamnese 

1. Identificação 



2. Anamnese hematológica 



3. Anamnese obstétrica 



4. Entrevista: psicologia 



Principal Dificuldade para a Ampla Implantação do Projeto 

      Inexistência de pré-natal de alto-risco em vários municípios 

  de MG. 

 

 

 

Principais Metas 

• Dar conhecimento aos gestores de saúde, profissionais da rede e 

usuários acerca do Projeto Aninha; 

• Dar ampla visibilidade aos serviços de saúde/SUS sobre  

a necessidade de pré-natal de alto risco para a gestante 

com doença falciforme; 

• Sensibilizar as gestantes Aninhas sobre a necessidade 

imperiosa de comparecimentos a TODAS as consultas 

de pré-natal, tanto as obstetrícias quanto as do hematologista; 

• Estabelecer prazos para o cumprimento, por parte dos profissionais 

conteudistas para a elaboração dos protocolos, manuais e outros 

materiais. 



• Sis-Pré-Natal; 

• Financiamento do MS; 

• A condição de gestante como forma de sensibilização; 

• Equipe do projeto muito envolvida; 

• Sentimento de estar sendo protegida é muito forte nas Aninhas; 

• Universalidade do projeto – Minas Gerais (aos 853 municípios). 

Principais Facilitadores 



Aninhas 

Veiculação autorizada 



Dia de Aninha – 30 de maio de 2008 



Dia de Aninha – 30 de maio de 2008 



Aninhas Atuais (15) 

1. Diagnóstico 

Fonte: Projeto Aninha – 17/11/08 



Aninhas Atuais (15) 

Fonte: Projeto Aninha – 17/11/08 

2. Idade 



Ex-Aninhas (12) 

1. Diagnóstico 

Fonte: Projeto Aninha – 17/11/08 



2. Idade 

Fonte: Projeto Aninha – 17/11/08 

Ex-Aninhas (12) 



Obrigada! 


