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Resumo  

O artigo objetiva analisar a assistência ao pré-natal realizada pelo enfermeiro, desenvolvida na atenção básica a partir da 

literatura científica. A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão bibliográfica integrativa, 

por entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referenciais teóricos publicados em artigos. A 

coleta dos dados deu-se por meio de busca sistematizada de publicações com data a partir de 2011, onde foram selecionados 

18 artigos. Para a análise, optou-se por leitura exaustiva dos achados, agrupamento dos temas em comum e posteriormente 

categorização dos dados. As categorias encontradas foram em número de 7, assim intituladas: vínculo com o paciente; educação 

continuada; resolutividade; humanização do pré-natal; procedimentos realizados; pré-natal qualitativo e integrativo e desafios. 

Conclui-se que a atuação do enfermeiro frente à assistência pré-natal possui grande destaque dentro da atenção à saúde da 

mulher, e que seu cuidado não se reserva apenas a receber a gestante na unidade de saúde, mas ele terá que criar vínculos com 

a gestante e sua família, e também terá que compreender toda a história na qual a gestante vive.  

Palavras-chave: Enfermagem; Pré-natal; Atenção básica e Enfermeiro (a). 

 

Abstract  

The article aims to analyse the prenatal assistance carried out by the nurse, developed in primary care based on the scientific 

literature. The methodology for this study was a qualitative approach and integrative bibliographic review method, since it is 

understood that literature review seeks to explain a problem based on theoretical references published in articles. The data 

collection occurred through systematic search of publications with date from 2011, where 18 articles were selected. For 

analysis, we opted for an exhaustive reading of the findings, pooling of common themes and later data categorization. The 

categories found were in number of 7, so titled: relationship with the patient; continuing educations; resolution; humanization 

of prenatal care; procedures performed; qualitative and integrative prenatal care and challenges. It is concluded that the nurses’ 

performance in relation to prenatal care has a great prominence within women’s health care, and that their care is not only 

reserved to receive the pregnant woman in the health unit, but they will have to create links with the pregnant woman and her 

Family, and will also have to understand the whole story in which the pregnant woman lives. 
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1 INTRODUÇÃO  

A atenção à saúde da mulher no Brasil foi incorporada as políticas nacionais de saúde  

no século XX, durante suas primeiras décadas, porém essa atenção era limitada somente a 

gravidez e ao parto (BRASIL, 2007). O período de gestação é visto como um período normal 

do ciclo de vida feminino, mas que impõe a mulher várias modificações em seu organismo 

como: aumento das necessidades nutricionais, alterações físicas, emocionais e metabólicas; 

modificações que são responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento e o nascimento do 

feto, e também pelo psicológico da mãe (FELICIANO et al. 2013). 

No Brasil, o Programa de Humanização ao Parto e Nascimento (PHPN) instituiu um 

número mínimo de ações que devem ser realizadas nos serviços de saúde, na atenção ao período 

gravídico-puerperal, como: seis consultas de pré-natal e a consulta de puerpério (BRASIL, 

2002).  

Para que estas ações tenham resultados positivos como, a satisfação das usuárias, no 

reconhecimento das mulheres em relação aos seus direitos, é preciso que haja uma humanização 

e qualidade do cuidado prestado (FELICIANO et al. 2013). 

Cuidados, procedimentos e condutas para o cuidado à mulher e ao bebê, constituem a 

assistência ao pré-natal. Tal cuidado deve começar desde o momento do início da gestação, até 

o início do trabalho de parto; devem ser tomadas medidas para se prevenir e tratar patologias 

identificadas nas gestantes. É preciso assegurar que a mulher vivencie uma gestação adequada, 

sem intercorrências, promovendo uma saúde de qualidade, um desenvolvimento fetal adequado, 

orientar tanto as mães quanto aos pais sobre as responsabilidades e cuidados que deverão ser 

tomados durante e após a gestação, e ao recém-nascido (CARVALHO et al. 2004). 

Um pré-natal adequado e humanizado acontece através de um atendimento acolhedor e 

sem medidas desnecessárias; baseando-se na promoção, prevenção e assistência à saúde da 

gestante e de seu bebê, em todos os níveis de atendimento (BRASIL, 2006). 

Como possui qualificação para o atendimento à saúde da mulher, o enfermeiro possui 

posição de destaque na atenção ao pré-natal (MOURA, 2003). 

O enfermeiro ganhou centralidade na Política Nacional de Atenção Básica, por ter como 

competências: realizar assistência integral com as ações de promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, e manutenção da saúde de 

indivíduos e famílias na Unidade de Saúde da Família, em todas as fases do desenvolvimento 

humano; consulta de enfermagem; dentre outras (FELICIANO et al. 2013). 
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O pré-natal feito pelo enfermeiro tem como objetivo diminuir as dúvidas e os anseios 

das mulheres, para que elas tenham uma gestação saudável; além de passar informações, espera-

se que haja um vínculo entre enfermeiro e paciente (FELICIANO et al. 2013). 

Estudos mostraram que à qualidade das relações interpessoais durante a assistência ao 

pré-natal, influenciam a ‘imagem’ que as mulheres fazem dos serviços utilizados e também na 

satisfação que as mesmas sentirão (EDUARDO et al. 2005; RUGOLO et al. 2004). 

Com grande importância, a comunicação é fundamental na saúde da mulher dentro de 

uma consulta de pré-natal, em todas as suas dimensões, como a biopsicossocial, pois é 

necessário entender como está o psicológico dessa mulher, se ela tem apoio da família, se ela 

tem condições financeiras para ter o bebê; tudo isso influencia na forma que a gestante vai 

enxergar a sua gestação (SILVA, 2001). 

O tema desta pesquisa surgiu após vivenciar a rotina dos Enfermeiros na atenção ao pré-

natal, no estágio realizado na Estratégia da Saúde da Família durante o curso de graduação em 

Enfermagem.   

Diante do exposto, emerge o seguinte questionamento: Como tem sido a atuação do 

Enfermeiro na Assistência ao pré-natal? E quais os fatores que facilitam e os que dificultam a 

assistência ao pré-natal? 

Este estudo poderá contribuir para uma melhor compreensão do trabalho do enfermeiro 

na atenção à saúde da mulher e ao pré-natal. Para tanto este estudo torna-se relevante, pois 

poderá auxiliar o acadêmico de enfermagem na assistência ao pré-natal, aos docentes na prática 

de ensino, a equipe multiprofissional que atuam com as gestantes e por fim estimular o 

desenvolvimento de novas pesquisas na área.  

Está pesquisa tem como objetivo analisar a assistência ao pré-natal realizada pelo 

enfermeiro, desenvolvida na atenção básica a partir da literatura científica publicada nos 

últimos 07 anos. 

 
2 METODOLOGIA  

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes et al. (2008) por entender que 

revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 
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sobre determinado assunto, tema ou problema. Procura auxiliar na compreensão de um 

problema a partir de referências publicadas em documentos. 

A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no âmbito da 

Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e publicação dos 

resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam ser úteis na assistência à 

saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. O principal objetivo 

da revisão integrativa é a integração entre a pesquisa científica e a prática profissional no âmbito 

da atuação profissional onde inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES et al. 2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos científicos escritos 

nos últimos 07 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) utilizando-se os seguintes descritores: enfermagem; pré-natal; atenção básica e 

enfermeiro (a). 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa, publicados na íntegra e disponíveis 

online, no período de 2011 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao objetivo da 

pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2011. 

A amostra final foi constituída por 18 (Dezoito) artigos científicos, selecionados pelos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

 

3 RESULTADOS 

No presente estudo, foram analisados 18 (Dezoito) artigos que atenderam aos critérios 

de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos 

analisados. O quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no estudo. 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  

Título Autores  Ano 

Tipo de 

Estudo 

“O Sistema Único de Saúde que dá 

certo”: ações de humanização no pré-

natal 

Barreto CN; Wilhelm LA; 

Silva SC; Alves CN; 

Cremonese L; Ressel LB 

2015 

Descritivo 

exploratóri

o e 

qualitativo 
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Acesso e acolhimento no cuidado pré-

natal à luz de experiências de gestantes 

na Atenção Básica 

Silva MZN; Andrade AB; 

Bosi MLM 
2014 

Descritivo 

qualitativo 

Assistência ao pré-natal, parto e pós-

parto no município de Campina grande, 

Paraíba 

Pedraza DF 2016 Transversal 

Associação entre assistência pré-natal e 

mortes neonatais, 2000-2009, Londrina-

PR 

Ferrari RAP; Bertolozzi MR; 

Dalmas JC; Girotto E 
2014 

Quantitativ

o 

coorteretro

spectiva 

Avaliação da qualidade de um sistema 

de informação de pré-natal 

Maia VKV; Lima EFA; 

Machado RAV; Sousa AI; 

Leite FMC; Primo CC 

2017 Transversal 

Características da assistência ao trabalho 

de parto e parto em três modelos de 

atenção no SUS, no Município de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

Vogt SE; Diniz SG; Tavares 

CM; Santos NCP; Schneck 

CA; Zorzam B; Vieira DA; 

Silva KS; Dias MAB  

2011 Transversal 

Cuidado pré-natal e cultura: uma 

interface na atuação da enfermagem  

Alves CN; Wilhelm LA; 

Barreto CN; Santos CC; 

Meincke SMK; Ressel LB 

2015 
Etnoenferm

agem 

Grupo de gestantes adolescentes: 

contribuições para o cuidado no pré-

natal 

Queiroz MVO; Menezes 

GMD; Silva TJP; Brasil 

EGM; Silva RM 

2016 
Qualitativo 

descritivo 

Implantação dos testes rápidos para 

sífilis e HIV na rotina do pré-natal em 

Fortaleza- Ceará 

Lopes ACMU; Araújo MAL; 

Vasconcelos LDPG; Uchoa 

FSV; Rocha HP; Santos JR 

2016 

Descritivo 

quantitativ

o 

Internações sensíveis à atenção primária 

em gestantes: fatores associados a partir 

do processo da atenção pré-natal 

Pitilin EB; Pelloso SM 2017 
Transversal 

prospectivo  

O programa de assistência pré-natal nos 

Cuidados de Saúde Primários em 

Portugal – uma reflexão  

Martins MFSV  2014 Descritivo 

O que os cartões de pré-natal das 

gestantes revelam sobre a assistência nos 

serviços do SUS da Região 

Metropolitana da Grande Vitória, 

Espírito Santo, Brasil? 

Neto ETS; Oliveira AE; 

Zandonade E; Gama SGN; 

Leal MC 

2012 

Epidemioló

gico       

seccional  

O quotidiano de gestantes: a 

enfermagem promovendo o ser saudável 

Ferreira AIG; Soares V; 

Nitschke RG; Tholl AD; 

Muñoz AGC; Michelin SR 

2014 

Qualitativo 

exploratóri

o descritivo 

Percepções e atitudes sobre relações 

interprofissionais na assistência 

odontológica durante o pré-natal 

Faquim JPS; Frazão P 2016 

Analítico 

observacio

nal 

transversal 

Pré-natal na atenção primária do 

município de João Pessoa-PB: 

caracterização de serviços e usuárias 

Silva EP; Lima RT; Ferreira 

NLS; Costa MJC 
2013 

Transversal 

analítico 

descritivo 
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Pré-natal: preparo para o parto na 

atenção primária à saúde no sul do Brasil 

Gonçalves MF; Teixeira 

EMB; Silva MAS; Corsi 

NM; Ferrari RAP; Pelloso 

SM; Cardelli AAM 

2017 
Transversal 

analítico  

Qualidade da assistência pré-natal no 

Brasil: revisão de artigos publicados de 

2005 a 2015 

Nunes JT; Gomes KRO; 

Rodrigues MTP; 

Mascarenhas MDM 

2016 
Revisão da 

literatura 
    
Qualidade do processo da assistência 

pré-natal: unidades básicas de saúde e 

unidades de Estratégia Saúde da Família 

em município no Sul do Brasil 

Anversa ETR; Bastos GAN; 

Nunes LN; Pizzol TSD 
2012 Transversal 

Fonte: As autoras (2018) 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 História da atenção integral a saúde da mulher no Brasil 

Em relação à saúde da mulher, no Brasil na década de 50 o objetivo era o de fazer com 

que as mulheres se tornassem mães melhores, com isso, o papel mais importante das mulheres 

na sociedade era a maternidade. Já na década de 70, o enfoque era relacionado à equidade, tema 

esse abordado na Conferência do Ano Internacional da Mulher em 1975; e no Plano da Década 

da Mulher em 1985 (MOREIRA et al. 2013). 

O programa materno-infantil foi criado em 1975, que tinha como objetivo englobar os 

cuidados a mulher durante o período pré-concepcional, pré-natal, parto e puerpério. No ponto 

alto do movimento feminista brasileiro, na década de 1980, os programas destinados à saúde da 

mulher foram fortemente criticados, pois a mulher só tinha acesso a alguns cuidados durante o 

ciclo gravídico-puerperal, ficando sem assistência durante os outros períodos de sua vida 

(MOREIRA et al. 2013). 

O Sistema Único de Saúde foi regulamentado pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2000). 

A regulamentação do SUS mudou totalmente o modelo assistencial a saúde, focando não só na 

doença, mas, na promoção á saúde como um todo (STARFIELD B, 2004). 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) foi elaborado em 1984, 

pelo Ministério da Saúde, o que levou a uma quebra de conceitos na política de saúde. Tinha 

como objetivos, prestar assistência humanizada, através da integralidade, e equidade; como 

também em todos os âmbitos de saúde, sendo eles nacionais, regionais e/ou municipais; sua 

atenção era voltada para medidas educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e 

recuperação, na vida da mulher como um todo, ou seja, em ginecologia, no pré-natal, no parto 
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e no puerpério, no climatério, como também no planejamento familiar, na prevenção e 

tratamento das doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL, 2010). 

O objetivo do PAISM era o de prestar cuidados às mulheres em todas as fases da vida, 

respeitando a individualidade de cada uma delas. Desde que foi criado, o ciclo gravídico- 

puerperal foi dado como uma das áreas principais deste programa (BRASIL, 2010). 

Em 2000, o Ministério da Saúde publicou um manual técnico com referências para a 

organização da rede assistencial, capacitação de profissionais e normatização das práticas de 

assistência ao pré-natal (BRASIL, 2000). O Programa de Humanização do Parto e Nascimento 

e o SISPRENATAL também foram instituídos no mesmo ano (BRASIL, 2000). 

Em 28 de Maio de 2004, o Ministério da Saúde (MS), propôs diretrizes sobre a 

humanização e a qualidade do atendimento na assistência à saúde da mulher. Para isso, o 

Ministério da Saúde se baseou nos dados epidemiológicos e nas reivindicações dos diversos 

segmentos sociais, para que depois pudesse apresentar os princípios e diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (MOREIRA et al. 2013). 

 

4.1.1 História da Enfermagem  

No início da civilização, a doença era vista como sendo um castigo divino, por isso, os 

sacerdotes e as feiticeiras é que prestavam os cuidados as pessoas acometidas pelas 

enfermidades. Tempos depois, os sacerdotes buscaram adquirir conhecimentos empíricos, e 

passaram a usar plantas medicinais, o que os tornaram curandeiros. Através desses 

conhecimentos é que na Idade Moderna o saber empírico foi aprimorado, e levado para o lado 

científico, dando início às escolas de Enfermagem (CAVALCANTI et al. 2014). 

A Enfermagem passou a atuar quando Florence Nightingale foi convidada pelo Ministro 

da Guerra da Inglaterra para trabalhar cuidando dos soldados feridos em combate na Guerra da 

Criméia. Florence estendia os seus serviços desde a organização do trabalho, até a uma simples 

limpeza do chão (ABEN, 2013). 

Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital Saint Thomas ao voltar da 

guerra, essa escola serviu de modelo para as outras escolas que foram fundadas posteriormente 

(ABEN, 2013). 

No Brasil, a Enfermagem baseada nos princípios científicos de Florence Nightingale só 

teve início em 1923, para que pudesse dar conta da população brasileira acometida pelas 
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grandes epidemias e a necessidade de mão de obra especializada para combater as doenças 

infectocontagiosas (NASCIMENTO, 2006). 

 Nesta época, o curso valorizava a formação hospitalar, portanto, a maioria das pessoas 

formadas em Enfermagem era moldada para atuar na área hospitalar (RUBEN, 2008). 

A enfermagem profissional tinha como foco a área de ensino e de saúde pública, já nos 

hospitais, eram religiosas que praticavam a “Enfermagem” (GEOVANINI, 2005). 

Atualmente, nas diretrizes curriculares dos cursos de Enfermagem, diz que o formando 

egresso será um profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

qualificado para o exercício de enfermagem, baseado no rigor cientifico e intelectual, pautado 

nos princípios éticos. Ele deve ter a capacidade de reconhecer e intervir sobre as situações de 

saúde-doença com maior incidência no perfil epidemiológico nacional; ter responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania, sendo aquele que vai promover saúde integral ao ser 

humano (BRASIL, 2009). 

 

4.2 Gestação e pré-natal 

A gestação é de grande importância na vida da mulher e de sua família. Alterações 

fisiológicas que englobam todo o sistema orgânico da mulher ocorrem durante a gestação, 

causando diversas emoções, como medo, ansiedade, expectativas; por isso o enfermeiro deve 

conhecer essas alterações, para assegurar que a mulher tenha suas dúvidas esclarecidas e tenha 

uma gestação tranquila (JENERAL, 2004). 

Durante toda a gestação, o organismo da mulher passa por inúmeras alterações, sejam 

elas anatômicas ou fisiológicas; começa já nas primeiras semanas e vai até o final da gestação, 

podendo ocorrer até mesmo nos primeiros dias do puerpério ou até que o organismo volte às 

condições pré-gravídicas (SOUZA et al. 2009). 

A amenorreia ou ausência da menstruação é o primeiro sinal de uma possível gravidez 

(NETTINA, 2003). 

Para Barros (2006) é no aparelho genital onde ocorrem as principais modificações do 

sistema reprodutor, especialmente no útero e nas mamas. O crescimento uterino acontece no 

primeiro trimestre devido aos altos níveis de estrógeno e progesterona.  

Há o aumento das mamas, e também uma sensibilidade maior a dor nessa mesma região; 

as veias presentes nas mamas se tornam bem mais visíveis; os mamilos se tornam maiores e 
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mais pigmentados, pode ter a presença de colostro, que pode ser extraído no segundo trimestre 

da gestação (NETTINA, 2003). 

Segundo Rezende (2006) a vulva e a vagina se tornam flácidas e passam a ter coloração 

vermelho vinhosa.  

No sistema cardiovascular, ocorre o aumento do volume sanguíneo e do trabalho 

cardíaco. Aparecem taquicardia e palpitações, mesmo a gestante estando em repouso (SOUZA 

et al. 2009). 

Antes do parto, as gestantes devem passar pelo pré-natal, no qual são tomadas medidas 

individuais e coletivas para a saúde da mulher e de seu bebê (XIMENES et al. 2008).  

Segundo Pamplona (1990), cada região possui uma cultura diferente nas formas de 

vivenciar a gestação e o parto, havendo logicamente, vivências individuais que fogem a cultura 

padrão. 

Com isso, é preciso entender os que as mulheres pensam a respeito da gestação e do 

acompanhamento ao pré-natal, principalmente das mulheres que não fazem esse 

acompanhamento. Propõe-se a formação de grupos de gestantes, onde haverá troca de 

experiências; o que servirá também para diminuir o medo de algumas dessas mulheres, 

identificando principais medos e tentando diminuir o receio de aderir ao pré-natal. Grupos de 

interação com massagens relaxantes, e grupos de pinturas, músicas, bordados, entre outros, são 

indicados (ANDRADE e INOJA, 2004). 

Toda gestante deve ser vinculada, desde o pré-natal, ao local onde será realizado o parto 

(BRASIL, 2007). Isso é fundamental para que a mulher sinta segurança e confiança no 

momento do nascimento da criança, no sentido de evitar à procura de vaga no momento do 

parto, situação que coloca em risco a vida das mulheres e bebês. O serviço de pré-natal deve 

sempre que possível, proporcionar a visita das gestantes à maternidade de referência, 

fortalecendo, assim, o vínculo de confiança entre o serviço e a mulher (BRASIL, 2013). 

A assistência à gravidez inclui a prevenção de doenças e complicações, a promoção da 

saúde e o tratamento de patologias ocorridas durante a gestação até o puerpério, tanto na mulher 

quanto no recém-nascido (BRASIL, 2000). 

É necessário que a equipe que prestará a assistência a essas mulheres entenda o que 

essas gestações significam para elas e para suas famílias; é preciso entender como se deu cada 

gestação, pois isso determinará o desenvolvimento adequado e saudável da mãe e do bebê. O 

principal objetivo do pré-natal é acolher a mãe desde o início da sua gravidez, momento em que 
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ela passará por mudanças físicas, fisiológicas e psicoemocionais. Cada mulher lidará com essas 

mudanças de forma individual e diferentes, o que pode ocasionar medo, dúvida, tristeza, ou 

apenas curiosidade (VASQUES, 2006). 

A consulta de pré-natal envolve procedimentos simples, com isso o Enfermeiro atuante 

pode dedicar-se a ouvir o que as mulheres tendem a dizer; é preciso que ele responda a todas as 

dúvidas levantadas pelas gestantes, para que elas possam se sentir seguras (XIMENES, 2008). 

 

4.3 A atuação do enfermeiro na atenção ao pré-natal 

 De acordo com Brasil (2003), a taxa de mortalidade materna foi de 63,8 óbitos por 

100.000 nascidos vivos. Dentre as causas de mortalidade, predominam as doenças obstétricas 

diretas (62,6%), que seriam devido às doenças hipertensivas, as síndromes hemorrágicas, as 

infecções puerperais e o aborto. A maioria dessas causas é evitável através de um 

acompanhamento adequado durante o pré-natal, parto e puerpério. 

Através do pré-natal o enfermeiro poderá avaliar a gestação, podendo assim evitar ou 

prevenir qualquer problema que possa a vir surgir no decorrer da gestação (MENDONZA et al. 

2011; SOSSAI e PINTO, 2010). 

A atenção dada pelo enfermeiro à gestante no pré-natal é uma das ações preconizadas 

no Programa Saúde da Mulher, garantido por meio de políticas públicas de saúde. Em regiões 

onde o Programa Saúde da Família está implantado, a assistência é realizada pela equipe 

interprofissional (BRASIL, 2000). 

Acrescente-se a isto, que as reformas curriculares têm sido discutidas em todos os 

níveis de formação, para garantir melhor qualificação aos profissionais 

comprometidos para além das técnicas, conferindo um caráter mais humanizado 

efetivamente, havendo destaque especial para a formação de enfermeiros com 

autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e 

humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades- ética, 

cidadania e solidariedade (PAZ et al. 2003, p.7).  

 

O enfermeiro deve exercer influência e liderança no campo em que atua, fazendo uso 

de técnicas cientificamente comprovadas, além de conhecimento das ciências sociais e do seu 

campo de atuação, ou seja, até que ponto ele pode atuar (REIS, 2005). 

Na atenção ao pré-natal, ele deve dar atenção maior aos órgãos dos sentidos, os quais 

são utilizados na prestação de um cuidado sensível, facilitando a relação com a paciente. Isso é 

primordial no atendimento à mulher, pois no período gestacional ela se torna mais sensível 

(ROTANIA et al. 2003). 
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Sua assistência começa a partir do momento em que a mulher procura a atendimento, 

com a dúvida de estar grávida, mostrando medo, preocupação.  Durante a consulta, é preciso 

que o enfermeiro escute a mulher, dando importância aos seus relatos, pois isso cria uma relação 

de confiança e segurança entre enfermeiro e paciente. As dúvidas das gestantes, mesmo que 

pareçam ‘normais’ para quem escuta, pode ter grande importância para elas e suas famílias, por 

isso, deve-se responder aos questionamentos com respostas seguras, e diretas, o que pode 

acalmá-las (RUGOLO, 2004). 

“Na hipótese de gravidez, levanta-se se há sintomas característicos, por exemplo, queixa 

de atraso menstrual, náuseas e vômitos, sensibilidade mamária [...]. Na ocasião é solicitado o 

teste confirmatório da gravidez” (BRASIL, 2001). 

O exame solicitado é a dosagem do hormônio gonadotrófico coriônico encontrado na 

urina ou no sangue materno, sendo solicitado pelo enfermeiro, de acordo com as rotinas 

estabelecidas. Se positivo, procede-se à assistência ao pré-natal completo (BRASIL, 2001). 

A partir de então, o enfermeiro faz o cadastramento da gestante, que é fundamental para 

todos os profissionais da equipe. O cartão da gestante deverá ser preenchido com as 

informações necessárias que servirão de referencial para a detecção de riscos maternos e fetais, 

além de outros parâmetros desejáveis para o pré-natal adequado (BRASIL, 2000). 

As consultas na fase pré-natal poderão ser feitas na ESF ou no domicílio, por ocasião 

da visita domiciliar. Após a 36a semana, a gestante deverá ser acompanhada a cada 15 dias, 

tendo em vista, entre outras ocorrências, a avaliação da pressão arterial, a verificação de 

edemas, da altura uterina, dos movimentos do feto e dos batimentos cardiofetais (DUARTE; 

ANDRADE, 2006). 

“De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, Decreto nº 94.406/87, 

o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pelo enfermeiro.” 

O enfermeiro durante o pré-natal elabora o plano de assistência à mulher gestante, 

levando em conta as suas necessidades, e os problemas identificados, estabelecendo 

intervenções, ou outros serviços (DUARTE; ANDRADE, 2006). 

 

5 DISCUSSÃO 

Para discussão deste estudo foram criadas 7 (sete) categorias, conforme a seguir: 
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5.1 Vínculo com o paciente 

Nesta categoria observou-se que cuidados mais humanizados ocorriam devido ao 

vínculo entre a gestante e o profissional; através deste vínculo, foi gerado nas gestantes o 

sentimento de segurança ao se relacionar com os profissionais de saúde. Os laços foram 

fortalecidos quando o enfermeiro levou em consideração todo o ambiente em que a gestante 

está inserida, a partir disso, as gestantes começaram a participar espontaneamente das consultas 

e também passaram a enxergar o enfermeiro como referência no retorno aos serviços de saúde 

(BARRETO et al. 2015). 

Com isso, o momento correto para se conversar e esclarecer as dúvidas das gestantes, 

elas já tendo experiência ou não, será durante a assistência ao pré-natal, ou seja, durante a 

consulta de enfermagem. Ao se dialogar e esclarecer dúvidas, a gestação se torna mais tranquila 

para as gestantes, o que favorece a ocorrência de uma gestação saudável e um parto tranquilo 

(SILVA et al. 2014). 

Segundo Silva et al. (2014) uma assistência pré-natal de qualidade ocorre quando o 

Enfermeiro passa a refletir e a questionar sobre a importância da mesma, buscando agir de 

forma adequada e dentro do modelo tecnoassistencial. E através do diálogo e da escuta durante 

o atendimento as gestantes, faz com que elas se sintam respeitadas e valorizadas, o que colabora 

na assistência pré-natal.  

De acordo com os autores supracitados, as gestantes devem ser acolhidas pelos 

enfermeiros de forma que eles conheçam seus nomes, e também buscando entender o porquê 

de sua ida até a unidade saúde; o profissional deve ter atitudes simples como sorrir, o que passa 

confiança a gestante, lhe dando mais abertura durante o atendimento. 

O enfermeiro deve buscar conhecer a gestante, sobre a sua rotina e sua história, e 

também deve conseguir esclarecer ao máximo as dúvidas relatadas, pois o pré-natal é tudo como 

o período mais importante da vida da mulher. Além disso, o enfermeiro deve enxergar o 

momento como único e cheio de mudanças na vida da gestante, isso fará com que ele a veja 

como uma pessoa que precisa de um cuidado adequado e humanizado, tentando ao máximo 

esclarecer dúvidas, as tranquilizando (ALVES et al. 2015). 

Com isso, quando o enfermeiro conhece todo o contexto sociocultural em que vivem as 

gestantes, o atendimento é beneficiado, pois o profissional ficará atento às áreas de reais 

necessidades de saúde, tanto das gestantes, quanto de suas famílias. Portanto, é necessário 
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afirmar quanto à importância que se tem de o enfermeiro criar vínculos com as gestantes durante 

a assistência pré-natal (ALVES et al. 2015). 

Receber a gestante e sua família para as consultas, chamando-os pelo nome, os 

escutando com atenção, buscando atender suas reais necessidades, se preocupando com as 

atividades que elas realizam ou não, são manifestações contínuas de acolhimento (ALVES et 

al. 2015). 

A aproximação do profissional com gestantes adolescentes foi favorecida ao se 

desenvolver dinâmicas de grupo durante a assistência pré-natal, com isso foi possível criar 

momentos de reflexão e de orientação quanto às dúvidas existentes, e também foi propiciando 

um momento de troca de experiências entre as gestantes, e consequentemente introduzindo 

formas de estimular a gestante a cuidar de si e de seu bebê (QUEIROZ et al. 2016). 

Portanto, os vínculos entre enfermeiros, gestantes e suas famílias, demonstra ser um 

elemento facilitador para um adequado entendimento da realidade e do contexto sociocultural 

da comunidade (MARTINS, 2014). 

Mesmo sabendo que as realizações de exames físicos, clínicos e laboratoriais são de 

grande importância para que se tenha uma gravidez saudável, a ESF vai além durante o processo 

de assistência pré-natal; o bom relacionamento entre a equipe multiprofissional e entre/com os 

usuários da unidade de saúde são importantes fatores contribuintes na atenção ao pré-natal 

(NETO et al. 2012). 

Para a formação dessa rede de vínculo, é de grande importância que os amigos, família 

e principalmente os enfermeiros contribuam; e isso faz com que as gestantes se tornem mais 

independentes e também com que elas curtam o período da gestação. O forte vínculo entre as 

potências citadas influencia na maneira em que ocorre a adesão ao pré-natal, não só na sua 

ocorrência precoce, mas também na continuidade do atendimento (FERREIRA et al. 2014). 

 

5.2 Educação continuada 

Além de permitir que um profissional esteja mais preparado para atender as demandas 

de atenção e gestão do SUS, os programas de Residência Multiprofissional também enternecem 

sobre os trabalhadores contratados e concursados. Os profissionais passaram a rever suas 

práticas de saúde, ao participarem das Residências (BARRETO et al. 2015). 

Ainda de acordo com Barreto et al. (2015) os profissionais começaram a buscar 

embasamento científico para suas práticas de saúde, através da educação continuada. Percebeu-



14 
 

se que temas como humanização e acolhimento, passaram a ser abordados em pós-graduações 

e Residências. Com pesquisas científicas foi possível que os profissionais entendessem que a 

consulta clínica não é prioridade na assistência ao pré-natal.  

A Política Nacional de Humanização preconiza que os profissionais de saúde devem 

mesmo buscar aprimoramento profissional através da educação continuada (BARRETO et al. 

2015). 

Esses resultados mostram que é preciso alertar os gestores e os profissionais de saúde 

sobre a importância de se buscar conhecimento sobre a assistência pré-natal e a todos os 

estágios da gestação (PEDRAZA, 2016). 

Faz-se necessário treinar os profissionais para um adequado registro da assistência 

prestada a gestante, sendo feitas supervisões constantes dos registros, para que não ocorram 

falhas (MAIA et al. 2017). 

Para que se tenha segurança acerca do assunto que deve ser colocado em prática, o 

conhecimento teórico do profissional deve estar aliado ao treinamento correto do mesmo, para 

isso é necessário que ocorram capacitações para que se aumente a quantidade de profissionais 

capacitados, o que facilita na assistência ao pré-natal (LOPES et al. 2016). 

É importante orientar os profissionais a realizarem o registro correto nos cartões das 

gestantes, estimular na adesão de protocolos, monitorar sistematicamente os serviços prestados 

pelos profissionais, e também de buscar medidas para que as gestantes deem continuidade ao 

pré-natal (ANVERSA et al. 2012). 

 

5.3 Resolutividade 

O fácil acesso aos exames laboratoriais e preventivos ajudou na resolutividade das ações 

no pré-natal, e também contribuiu na aproximação das gestantes aos serviços de saúde. Essa 

facilidade de acesso está diretamente relacionada ao atendimento de qualidade; e por ter um 

retorno rápido, o atendimento e acompanhamento das gestantes foram facilitados (BARRETO 

et al. 2015). 

Foi observado por Barreto et al. (2015) que todos os exames preconizados pelo 

Ministério da Saúde foram ofertados, inclusive o exame citopatológico, quando as gestantes 

não os haviam feito no tempo indicado. Também foi visto que quando algum exame apresentava 

alteração o enfermeiro já organizava uma rede de cuidados para que a gestante já desse início 

ao tratamento. 
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Os enfermeiros praticavam as ações baseadas em publicações do Ministério da Saúde, 

o que ajudava na qualidade e na efetividade da assistência (BARRETO et al. 2015). 

 

5.4 Humanização do pré-natal 

Para que ocorra a humanização no pré-natal, é preciso que o enfermeiro se comprometa, 

pois ele terá que enfrentar as dificuldades que podem surgir ao tentar prestar um cuidado 

humanizado. Ele deverá reconhecera gestante como um sujeito de direitos, que possui uma vida, 

uma família, uma história; tendo esses fatores como base para a implementação dos cuidados 

(BARRETO et al. 2015). 

A humanização não é só receber a gestante na unidade, mas envolve o acolhimento, a 

capacidade de ouvir e também de diálogo o que evidencia o pré-natal humanizado (SILVA et 

al. 2014). 

Faz-se necessário a implantação de uma rede de cuidados que garanta as mulheres o 

direito ao planejamento familiar, e também a atenção à gestação, parto, puerpério, e como 

preconiza a Rede Cegonha do Ministério da Saúde, o direito ao nascimento e ao 

desenvolvimento saudável da criança (PEDRAZA, 2016). 

Na humanização da assistência é preciso prestar os cuidados adequados e também se 

devem respeitar as gestantes como pessoas ativas durante todo o processo da assistência pré-

natal (PITILIN; PELLOSO, 2017). 

 

5.5 Procedimentos realizados 

O registro das informações colhidas na anamnese pré-natal foi o menos preenchido nos 

cartões das gestantes, principalmente os antecedentes maternos e obstétricos. Os exames que 

precisam de uma aproximação maior entre profissional e gestante, como exame clínico da 

mama e toque vaginal, foram os menos realizados; já os procedimentos relacionados aos 

exames laboratoriais, dependem dos fluxos de referência e contra referência do SUS (NETO et 

al. 2012). 

Para um pré-natal adequado, deve-se esforçar para que o pré-natal comece no primeiro 

trimestre, com no mínimo seis consultas, exames básicos e com a aplicação da vacina 

antitetânica, e também estimular atividades de educação em saúde (SILVA et al. 2013). 
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Podem ser desenvolvidas ações extra consultas, orientações relacionadas a bons hábitos 

alimentares, a prematuridade, e também sobre aleitamento materno e a forma correta de realizá-

lo (SILVA et al. 2013). 

Ficou constatado que a má qualidade da atenção ao pré-natal está relacionada a não 

realização dos exames laboratoriais e procedimentos básicos, e a falta de orientações durante 

as consultas (NUNES et al. 2016). 

Durante o pré-natal pode-se desenvolver ações educativas, podendo ser realizada na 

própria unidade de saúde, individual ou em grupo. Isso permite a formação de vínculo entre 

profissional e gestante, pois será um momento no qual o enfermeiro irá acolher, ouvir, orientar 

e compartilhar conhecimento com a mesma (ANVERSA et al. 2012). 

 

5.6 Pré-natal qualitativo e integrativo 

De acordo com Ferrari et al. (2014) é necessário que se realize outras pesquisas para se 

avaliar o que dificulta a assistência equitativa e integral na atenção à saúde da mulher, pois se 

reduziriam as mortes neonatais evitáveis por meios de prevenção à saúde da mulher. 

Conforme o estudo de Alves et al. (2015) os resultados encontrados mostram que o 

enfermeiro não deve agir somente de forma técnica na assistência pré-natal, porque é preciso 

conhecer o contexto sociocultural das gestantes para que se possa estabelecer um atendimento 

integral e eficiente. 

Os autores supracitados ainda discorrem sobre atitudes acolhedoras, de respeito, de 

compartilhamento e dialógica, que podem propiciar um cuidado singularizado e integral, uma 

vez que o reconhecimento do contexto da gestação, a demonstração de preocupação e o desejo 

de integrar os cuidados científicos aos conhecimentos advindos das próprias gestantes permitem 

uma interação entre a paciente e o profissional de enfermagem.  

É necessário refletir sobre a atuação dos profissionais da enfermagem, na assistência às 

gestantes e suas famílias, envolvendo o seu cotidiano, sua forma de viver, levando em 

consideração a dinâmica da vida em sociedade (FERREIRA et al. 2014). 

Segundo Anversa et al. (2012) a qualidade do pré-natal foi tida como favorável à ESF, 

entretanto, esta ainda tem muito a melhorar como modelo de atenção básica principalmente, 

quanto à integralidade, continuidade e coordenação na consolidação do SUS. 
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5.7 Desafios 

Conforme os estudos de Vogt et al. (2011) nas instituições que realizam práticas 

humanizadas, a mudança e melhora do modelo assistencial na obstetrícia é um desafio atual e 

urgente que pede esforços tanto de gestores quanto de profissionais de saúde. 

Dessa maneira, é um desafio contínuo buscar a compreensão do contexto sociocultural 

e práticas de cuidado das gestantes, visto que o enfermeiro também está imerso em uma cultura 

profissional e pessoal, da qual é difícil se desvencilhar, ou melhor, se distanciar (ALVES et al. 

2015). 

Os enfermeiros podem ter dificuldade na demanda de envio e recebimento dos exames 

laboratoriais, no encaminhamento de gestantes de alto risco para que realizem exames 

específicos adequados na assistência pré-natal, essas coisas mostram um grave problema de 

acesso (NETO et al. 2012). 

De acordo com os estudos de Neto et al. (2012) essa situação mostra que os serviços de 

assistência pré-natal estão num momento de mudança, longe dos requisitos esperados, segundo 

os critérios das políticas de saúde nacionais. Mesmo que a ESF tenha como uns dos objetivos 

o trabalho em equipe, na interdisciplinaridade e nos princípios de solidariedade, percebe-se que 

a mesma não conseguiu ultrapassar as limitações de uma prática fragmentada. 

A dinâmica da profissionalização tende a produzir uma diferença entre os profissionais 

reforçando comportamentos territoriais e indisciplinares dentro da equipe, uma ótica que está 

em oposição direta à teoria do trabalho em equipe (FAQUIM; FRAZÃO, 2016). 

As características da atenção pré-natal que estão diretamente ligadas a menos orientação 

para o parto foram, o menor número de consultas, o grande intervalo entre a última consulta e 

o parto, e a classificação da adequação do cuidado pré-natal como intermediário e inadequado. 

Estes fatores indicam os passos que precisam ser dados pelos gestores, equipe de saúde e em 

especial pelo enfermeiro, para que estas mulheres cheguem ao momento do parto, melhor 

orientadas (GONÇALVES et al. 2017).    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo proposto neste estudo foi alcançado, porém novas pesquisas devem ser 

realizadas, podendo elas ser em campo ou não, mas de maneira na qual possamos compreender 

verdadeiramente os fatores que dificultam essa assistência de ser adequada às gestantes.  

Os resultados encontrados mostram que o principal fator que influencia diretamente na 

qualidade da assistência prestada pelo enfermeiro durante uma consulta pré-natal, é o vínculo 

que ele formará com a gestante assistida, pois é preciso se conhecer todo o contexto pessoal, 

familiar, social e cultural dessa mulher, então só assim o enfermeiro poderá prestar os cuidados 

adequados, proporcionando uma atenção humanizada e integral a mesma. 

Analisou-se também que o enfermeiro quando procura se aperfeiçoar, se aprimorar 

profissionalmente, buscando Programas de Residências Multiprofissionais, pós-graduação, ou 

até mesmo em uma publicação do Ministério da Saúde, ele consegue prestar um cuidado mais 

adequado e humanizado na assistência ao pré-natal, porque este passará a compreender a 

importância que se tem ao realizar o preenchimento correto dos dados e informações nos cartões 

das gestantes, irá solicitar os exames e realizar os procedimentos básicos necessários numa 

consulta pré-natal.  

O enfermeiro possui também o papel de educador, então deve criar formas de realizar 

ações educativas, que orientem e minimizem as dúvidas que as gestantes possuem, pois ao se 

fazer isso, o sentimento de confiança e segurança surge, facilitando a atenção que o enfermeiro 

irá prestar.  

Há muitos desafios a serem vencidos; percebemos que o próprio profissional pode não 

entender a importância que uma consulta pré-natal tem, e outras vezes, a própria unidade 

dificulta esse atendimento; então é preciso que se façam capacitações com os profissionais da 

saúde, com os gestores, mostrando a eles que uma assistência adequada e humanizada não é 

algo tão difícil de fazer, e que precisa do comprometimento de todos.  

E por fim, sugere-se que novos estudos sejam realizados acerca da saúde da mulher e 

principalmente para a educação em saúde na assistência de enfermagem. 
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