RESUMO

A presente monografia levanta uma discussão quanto a inserção do nutricionista no prénatal na rede básica de saúde em Porto Velho. Considera-se a discussão relevante uma
vez que estudos revelam que há uma carência desse profissional nessas unidades de
saúde e que a gestante necessita ser avaliada e acompanhada pelo nutricionista em
função de seu estado nutricional. Teve como objetivo principal fundamentar a necessidade
do atendimento nutricional no pré-natal realizado pelo nutricionista junto á gestantes em
postos de saúde do município de Porto Velho. A metodologia empregada foi à abordagem
qualitativa, utilizando-se da pesquisa de campo apoiada na aplicação de questionários a
04 profissionais e 40 gestantes, sendo desenvolvido nas unidades de saúde Maurício
Bustani, Meu Pedacinho de Chão e Caladinho no período compreendido entre abril e maio
de 2007. Como resultado constatou-se que não há nutricionista nas unidades de saúde em
questão e que esse trabalho vem sendo realizado, na maioria dos casos, pelos
enfermeiros, a pesquisa revelou ainda que o acompanhamento nutricional atinge apenas
os conhecimentos básicos, desconsiderando as necessidades individuais detectadas
através de avaliação própria.
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ABSTRACT
The present monograph raises a quarrel how much the insertion of the nutritionist in the
prenatal one in the basic net of health in Porto Velho. It is considered excellent quarrel a
time that studies disclose that it has a lack of this professional in these units of health and
that the gestante needs to be evaluated and to be folloied by the nutritionist in function of
its nutricional state. It had as objective main to base the necessity of the nutricional
attendance on the prenatal one carried through by the together nutritionist á gestantes in
ranks of health of the city of Porto Velho. The employed methodology was to the qualitative
boarding, using of the research of field supported in the application of questionnaires the 04
professionals and 40 gestantes, being developed in the units of health Maurício Bustani,
My Chão Small piece and Caladinho in the period understood between April and May of
2007. As result evidenced that it does not have nutritionist in the units of health in question
and that this work comes being carried through, in the majority of the cases, for the nurses,
the research disclosed despite the nutricional accompaniment reaches only the basic
knowledge, disrespecting the detected individual necessities through proper evaluation.
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