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APRESENTAÇÃO 

 

O E-book Perspectivas científicas em saúde da mulher e no contexto materno-

infantil consiste em uma coletânea de manuscritos acadêmicos e científicos decorrentes 

dos resultados de pesquisas e experiências exitosas na área da saúde, atendendo aos 

diversos objetivos e caminhos metodológicos desenvolvidos por pesquisadores em todo 

o Brasil. 

Não obstante, esta compilação possui a finalidade de favorecer a visibilidade 

das demandas na área de ginecologia, obstetrícia, neonatologia e pediatria, bem como 

dar luz aos debates sociais emergentes na atualidade, incorporando reflexões sobre 

políticas públicas, leis, processos de trabalho e assistência em saúde, a partir de relatos 

de experiências bem-sucedidas ou dos resultados das pesquisas científicas, seja 

concluída ou em andamento, compartilhando as suas mais variadas metodologias. 

Dessa forma, a coletânea pretende trazer a tona diversos diálogos direcionados 

à complexidade do avanço do conhecimento, no sentido de fomentar desdobramentos e 

implicações à melhoria das práticas de saúde sobre o processo do cuidado frente ao 

feminino (e seus vieses), nascimento (crescimento e desenvolvimento), e perpetuação 

das potencialidades da mulher nas demandas contemporâneas e estruturas sociais. 

Desejamos uma ótima leitura! 

Smalyanna Sgren da Costa Andrade 
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PREFÁCIO 

Com imensa satisfação trago o panorama geral das produções apresentadas 

nessa coletânea que reflete a amplitude das diversas situações voltadas à saúde da mulher 

e ao contexto materno-infantil no Nordeste Brasileiro. Para tanto, a leitura perpassa pela 

exploração de caminhos inovadores na atualidade, práticas de saúde exitosas nos 

serviços, bem como condições clínicas que são peculiares, recorrentes e, por vezes, 

carecem de resolutividades para favorecimento da qualidade de vida das mulheres e 

crianças.  

Assim, conteúdos como violência e abuso de poder nos meios digitais, como o 

cyberbullying, o sexting e a pornografia de vingança são contemporâneos e carecem de 

reflexões sobre como essa prática tem sido amplificada e vivenciada por mulheres em 

diversos contextos nas redes sociais. No campo da saúde pública, a atuação qualificada 

da enfermagem tem potencialidade para apoiar mulheres e famílias a enfrentarem 

situações de violência, especialmente quando essa atuação se dá no âmbito da atenção 

básica.  

Não obstante, este livro eletrônico também reúne conteúdos de práticas 

multiprofissionais, tal como a necessidade do manuseio de tecnologias duras, como a 

ultrassonografia, aliada às competências e habilidades necessárias ao diagnóstico da 

endometriose profunda pelo profissional médico. 

Na perspectiva da gestação, trabalhos enfocam como a incontinência urinária 

pode repercutir negativamente na qualidade de vida da mulher, trazendo à tona a 

importância da atuação do fisioterapeuta no ciclo grávido-puerperal e, portanto, como 

ator no modelo interdisciplinar de cuidado. Nesse consolidado de boas ideias e 

pesquisas, um destaque é dado à importância do pré-natal do/a parceiro/a não só para o/a 

companheiro, mas como estratégia indireta de promoção do cuidado às mulheres durante 

a gravidez. Parceiro/a saudável tem potencialidade para melhor cuidar e acolher as 

mulheres durante a gravidez, parto e pós-parto! 

No que tange a enfermagem obstétrica, o pré-natal na gestação saudável e 

experiências exitosas para uma vivência de parto positivo são potenciais para 

transformar o modus operandi da assistência e servem de inspiração para a 

transformação do cuidado intervencionista em cuidado humanizado e ancorado nas 

diretrizes vigentes. 
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Considerando o contexto pandêmico em que o Brasil e o mundo está imerso 

desde 17 de março de 2020, o olhar acurado sobre a gravidez, parto e puerpério, mais 

que uma escolha de objeto de pesquisa é um compromisso social com as mulheres, 

considerando que o Brasil está no epicentro de mortes maternas no mundo. Realidade 

que denuncia a fragilidade da assistência dispensada às mulheres historicamente e a 

vulnerabilidade de classe e raça intrínseca às mortes maternas no Brasil. Mulheres pretas 

e pobres são as destinadas à morte por engravidarem. 

Nesse caminho escuro, a formação qualificada é a luz que pode reduzir a 

mortalidade materna por causas diretas ou indiretas, especialmente, aquelas por 

hipertensão e diabetes ainda serem, neste novo século, as principais morbidades que 

acometem mulheres na gravidez e que são de fácil controle, se uma assistência obstétrica 

de qualidade for ofertada, salvando vidas e melhorando desfechos. Para situações que 

fogem do cotidiano do cuidado obstétrico, o convite é para refletir o cuidado a mulheres 

cujos úteros são compartilhados entre feto e mioma. Embora seja uma situação pouco 

comum para a maioria dos cuidadores, é uma realidade presente em alguns serviços, 

especialmente os serviços especializados. 

Todavia, não só o olhar sobre as mulheres se faz necessário, mas discutir a vida 

que ela traz em si também é uma forma de promoção do cuidado integral em saúde. 

Assim destacamos na neonatologia, o conhecimento das gestantes sobre os cuidados 

imediatos ao bebê, assistência de enfermagem na promoção do cuidado com a pele do 

recém-nascido prematuro frente ao uso do sensor de oxímetro, bem como uso da 

redeterapia na unidade de terapia intensiva e a cirurgia intrauterina para o tratamento de 

mielomeningocele. Essa coletiva de textos constitui-se como saberes necessários às 

práticas de cuidado a vida que chega nesse plano e que requer um olhar para além das 

intervenções.  

Da gestação ao pós-nascimento, ainda coube a criança; esse ser que representa 

o futuro e que tem direito de ter suas necessidades atendidas, em especial na primeira 

infância, quando a assistência qualificada na atenção primária torna-se uma condição 

sine qua non para a redução das internações imunopreveníveis em crianças menores de 

cinco anos.  

Desse modo, o esforço em entregar esse livro eletrônico é a expressão do 

compromisso social de suas organizadoras e dos pesquisadores envolvidos com as 

mulheres, seus bebês e suas famílias. É também um convite para a promoção do modelo
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colaborativo de cuidado, no qual todos os profissionais têm lugar e onde a centralidade 

é da mulher e de seus bebês.  

Finalizo essa escrita com o coração cheio de gratidão e com o desejo ao leitor, 

que ao lançar seu olhar sobre essa obra, o faça na intenção de compreender os diversos 

contextos e apreender os múltiplos saberes diluídos entre palavras, frases e parágrafos. 

Não seria possível finalizar, sem evocar a verdade do grande baluarte da Educação no 

Brasil e no Mundo, nosso vivo Paulo Freire, quando enuncia que o conhecimento é fruto 

da criação de “possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo”.  

 

Waglânia de Mendonça Faustino1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Militante pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Enfermeira Obstetra. Mestre em Enfermagem. Doutora 

em Saúde Pública. Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba. Presidenta da 

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (Seção Paraíba).  
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RESUMO: 

Introdução: O pré-natal é o conceito dado para todas as condutas e atuação da equipe 

médica e de enfermagem, prestadas à mulher durante a gravidez Objetivo: Conhecer a 

partir das publicações científicas como é a assistência de enfermagem no pré-natal de 

baixo risco na estratégia de saúde da família. Método: Trata-se de uma pesquisa de 

revisão integrativa da literatura, onde as bases de dados utilizadas foram LILACS e 

BDENF. A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2017, artigos 

no idioma português, de 2011 a 2017. A amostra foi composta de 10 estudos. Resultados: 

Os estudos mostraram que a assistência de enfermagem é realizada de forma eficaz e de 

boa qualidade por parte dos profissionais garantindo assim mais segurança à mulher e 

ao bebê em toda a fase gestacional. Foram selecionadas três categorias temáticas: 

atribuições e assistência de enfermagem ao pré-natal na ESF, percepção da gestante 

sobre o pré-natal na ESF, e facilidades e dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro para 

a realização do pré-natal na ESF. Conclusão: Acolhimento, humanização, 

sistematização, responsabilidade são ferramentas necessárias para que se tenha um bom 

resultado nas questões relacionadas ao pré-natal. 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de enfermagem. Pré-natal. Estratégia saúde da 

família. 

 

 

NURSING CARE IN LOW RISK PRENATAL IN THE FAMILY HEALTH 

STRATEGY 

ABSTRACT:  
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Introduction: Prenatal care is the concept given to all the behaviors and performance of 

the medical and nursing staff provided to the woman during pregnancy. Objective: To 

know from the scientific publications how nursing assistance in low-risk prenatal care 

in the family health strategy is. Method: This is an integrative review of the literature, in 

which the databases used were LILACS and BDENF. Data collection took place from 

October to November 2017, through articles in the Portuguese language, from 2011 to 

2017. The sample was consisted of 10 studies. Results: The studies showed that nursing 

assistance is performed in an effective way and of good quality by professionals thus 

ensuring more safety to the woman and the baby throughout the gestational phase. Three 

thematic categories were selected: assignments and nursing assistance to prenatal care at 

the FHS, perception of the pregnant woman about the prenatal care in the ESF, and the 

facilities and difficulties faced by the nurse to perform the prenatal ESF. Conclusion: 

Reception, humanization, systematization, responsibility are necessary tools to have a 

good result in prenatal issues. 

KEYWORDS: Nursing assistance. Prenatal. Family health strategy. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O pré-natal é o conceito dado para todas as condutas e atuação da equipe médica 

e de enfermagem, prestadas à mulher durante a gravidez. Essa assistência acontece 

através do descobrimento da gestação até a fase que se promove o parto humanizado, 

com objetivo de informar, cuidar e supervisionar qualquer tipo de problema, prevenir e 

assim diminuir risco de morte.¹ 

O Pré-natal de baixo risco visa o acompanhamento normal da gestação sem 

qualquer tipo de intercorrência, objetivando os aspectos biológicos, sociais como 

também os de saúde pública. Onde definitivamente tem o intuito de preparar a gestante 

para o parto e puerpério, visando durante cada consulta, possíveis alterações do 

organismo.¹ 

É importante enfatizar que, no decorrer da gravidez a mulher vive uma das mais 

incríveis experiências de sua vida. Pois é ao longo da gravidez que acontecem 

modificações em seu corpo, que as levam a sentirem sensações de alegria, tristezas, 

medos e conquistas. Tornando necessário a essas mulheres uma atenção maior que 
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possibilitem, a garantia de uma boa qualidade na assistência durante toda a sua fase 

gestacional.²  

Dessa forma, conceituamos que a gestação de baixo risco é toda a gravidez que 

se evolui na maioria das vezes sem nenhuma interferência obstétrica. Que possivelmente 

90% das gestantes iniciam e terminam sua gestação sem possíveis complicações 

clínicas.³ 

Um estudo realizado no Paraná mostra que no Brasil houve um parâmetro bem 

sucedido no que se refere à assistência à gestante e seu bebê. No qual prevaleceu uma 

redução significativa nas taxas de mortalidade, a qual diminuiu determinadamente 

durante o percorrer de 13 anos. Nessas taxas reduzidas podemos observar o percentual 

de 33,5 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos só no ano de 1998, e para o ano de 2011 

chegaram a 16,1 para cada 1.000 nascidos vivos. Essas taxas significativas são 

decorrentes da ampliação dos serviços básicos de saúde, bem como na melhoria da 

assistência à mulher durante o pré-natal, parto e puerpério, destacado principalmente na 

Estratégia Saúde da Família (ESF).⁴    

Cabe destacar que o pré-natal de baixo risco deverá ter prioritariamente seu 

atendimento no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF). Enquanto que casos de 

alto risco além do acompanhamento pela equipe de saúde da família deverão ser 

referenciados para serviços especializados no sentido de uma avaliação mais acurada 

materno-fetal.⁵ 

Desse modo, podemos determinar no pré-natal de baixo risco, que a 

enfermagem deve priorizar suas consultas determinando a diminuição de dúvidas 

surgidas durante cada consulta bem como seus desejos. Toda mulher durante sua 

gestação requer uma saúde estável sem intercorrência, e sendo assim, a equipe de 

enfermagem deverá atentar-se a tais aspectos visando sempre a saúde e o bem estar das 

gestantes bem como de seu bebê, fato este, que viabiliza um maior vínculo entre o 

enfermeiro da ESF e a gestante.⁶ 
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Vale ressaltar que o enfermeiro dentro da ESF, deve priorizar seus cuidados, 

elaborando planos de assistência no pré-natal, com ênfase nas necessidades da gestante 

conforme suas identificações. Assim, junto ao médico, dentista, nutricionista e 

psicólogo, oferecem uma assistência integral para a mulher durante o ciclo gravídico, e 

assim são capazes de estabelecer intervenções, orientações e encaminhamentos de forma 

profissional com intuito de melhor atender cada necessidade encontrada no decorrer das 

consultas de pré-natal.⁷ 

Sendo assim, a busca pela temática partiu da probabilidade de conhecer todo o 

processo de enfermagem diante das consultas de pré-natal bem como conhecer o alcance 

deste pela população. Bem como, analisar se a assistência prestada às mulheres é 

adequada e viabilizam o esclarecimento das dúvidas e inseguranças das gestantes 

acompanhadas. 

Portanto, a partir dessa temática surgiu a seguinte questão de pesquisa: Como é 

a assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco na ESF? 

A relevância deste estudo está no papel crucial exercido pela enfermagem na 

ESF no que diz respeito ao acompanhamento das mulheres no ciclo gravídico, 

possibilitando às gestantes o acesso a informações e cuidados de saúde integrais durante 

a assistência de pré-natal, o que implica em uma visão ampla na prevenção de fatores de 

risco, como também em um acompanhamento humanizado durante o período 

gestacional. Logo, o objetivo do estudo é conhecer a partir das publicações científicas 

como é a assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco na Estratégia Saúde da 

família. 

    

MÉTODO 

TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma revisão integrativa, na qual há a determinação do conhecimento 

atual sobre uma temática específica, já que é conduzida de modo a identificar, analisar e 
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sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto, contribuindo, 

pois, para uma possível repercussão benéfica na qualidade dos cuidados prestados ao 

paciente.⁸ 

Essa revisão é acompanhada por seis fases, na qual se define como: primeira 

fase: elaboração da pergunta norteadora; segunda fase: busca ou amostragem na 

literatura; terceira fase: coleta de dados; quarta fase; análise crítica dos estudos incluídos; 

quinta fase; discussão dos resultados e por último a sexta fase: apresentação da revisão 

integrativa.⁸ 

A questão de pesquisa formulada para dar continuidade a essa revisão foi: como 

é a assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco na estratégia saúde da família? 

Foram utilizadas as bases de dados (LILACS) Literatura Latino-Americana em 

Ciências da Saúde, (BDENF) - Base de Dados de Enfermagem. A pesquisa foi realizada 

na BVS- biblioteca virtual de saúde usando os descritores: Assistência de enfermagem; 

Pré-natal; Estratégia saúde da família, onde foi utilizado o operador bolleano AND para 

integrar esses descritores. 

Foi usado como critérios de inclusão dos artigos. Artigos em português, 

disponíveis na íntegra, na base de dados selecionados, entre o ano de 2017 a 2021. E os 

critérios de exclusão foram: artigos repetidos nas bases de dados, teses e dissertações. 

Após a aplicação desse método, foram encontrados 24 artigos, dos quais constituem uma 

amostra de 11 artigos. 

 

RESULTADOS  

Os resultados estão destacados na forma de quadros e gráficos e a discussão 

será feita através da categorização dos artigos selecionados. Na caracterização dos 

artigos destaca-se que a maior parte das obras publicadas são atuais. Em 2011 (2), 2012 

(1), 2013 (2), 2014 (2), 2015 não houve artigos publicados, 2016 (3), e 2017 também 

não houve artigos, foram publicados os artigos conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 1: Apresentação dos Artigos Científicos da Revisão 

N 
ARTI
GOS 

TÍTULO AUTOR ANO BASES 
DE 

DADOS 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

E1 Cuidadosde 

enfermagem 

No pré-natal e 

segurança do 

paciente: revisão 

integrativa 

COSTA, 
D.K,P. et 
al. 

2016 BDENF Analisar as 

publicações 

Científicas sobre 

segurança Do 

paciente durante o 

cuidado De 

enfermagem no pré-

natal da Atenção 

primária a saúde 

Revisão integrativa, 

com vistas a 

responder à questão: 

Quais as 

recomendações das 

pesquisas científicas 

para a segurança  do 

paciente durante o 

cuidado  de 
enfermagem       no 
pré-natal da 
atenção primária à 
saúde? 

Após a leitura 

analítica das obras, 

emergiram duas 

categorias: 

Percepções do 

enfermeiro acerca da 

assistência pré-natal 

e Recomendações 

para o cuidado de 

enfermagem durante 

o pré-natal. 

E2 A violência 

obstétrica na 

percepção dos 

profissionais que 

assistem ao parto 

 

MELO, R.A 

et al. 

2020 LILACS Conhecer a 

percepção dos 

profissionais 

médicos e 

enfermeiros de um 

hospital público de 

referência materno-

infantil acerca a 

violência obstétrica. 

 

Pesquisa descritiva 

exploratória, e 

qualitativa, realizada 

com 22 profissionais 

médicos e 

enfermeiros, com 

coleta dos dados 

entre os meses de 

agosto e novembro 

de 2017, por 

entrevista  

semiestruturada 

guiada por questões 

norteadoras sobre o 

tema da violência 

obstétrica na rotina 

profissional, sendo os  

dados analisados pela 

técnica de análise de 

conteúdo temática. 
 

 

A maioria dos 

entrevistados 

compreendem  

o que se configura 

como violência 

obstétrica, no 

entanto, muitos 

mostraram 

desconhecer as 

condutas a serem 

tomadas diante dos 

casos, reconhecendo-

se como potenciais 

agressores diante das 

diversas situações de 

sobrecarga e estresse  

do cotidiano de 

trabalho. As condutas 

como amniotomia 

precoce, ruptura de 

membrana, 

Kristeller, e até 

toques vaginais 

desnecessários foram 

referenciados pelos 

profissionais como 

condutas ainda 

realizadas na prática 

hospitalar, apesar  

de se mostrarem 

sensibilizados e 

enfatizarem que os 

treinamentos são 

importantes para que 

essa violência não se  

concretize.  
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E3 Modelo de 

assistência pré- 

natal no extremo 

sul do país 

POHLMAN
N, 
F.C. et al. 

2016 LILACS Este estudo se propôs 

a conhecer o modelo 

de atenção à saúde 

utilizado na 

assistência pré- natal 

em unidades de 

Estratégia de Saúde 

da Família 

Apresenta 

abordagem 

qualitativa e 

exploratória e foi 

realizado em três 

unidades de 

Estratégia Saúde da 

Família de um 

município do sul do 

Brasil. 

Foi evidenciado que 

o modelo biomédico 

permanece sendo o 

mais utilizado na 

assistência pré-natal 

e a educação em 

saúde desenvolvida 

por meio dos grupos 

educativos é 

reafirmada como 

estratégia para 

ultrapassar o modelo 

biomédico. 
E4 Aperfeiçoamento

s no SisPreNatal 

com Integração à 

Caderneta da 

Gestante 

PEREIRA, 
C.M.L. 

2019 LILACS Avaliar a plataforma 
do SISPRENATAL e 
assim propor uma 
nova interface ao 
software do 
Ministério da Saúde 
com integração dos 
dados da caderneta 
da gestante. 

Para este estudo, 

utilizamos como 

método científico o 

emprego da 

Avaliação e 

Produção 

Tecnológica. 

Realizamos uma 

análise e revisão da 

plataforma 

SISPRENATAL com 

base em estudos 

recentes, o que 

culminou em 

propostas de 

atualizações e novas 

funcionalidades ao 

sistema, além da 

integração da 

caderneta da gestante 

de papel para um 

aplicativo com 

acesso em 

dispositivos móveis, 

através da leitura de 

QR Code para 

assegurar a 

privacidade dos 

dados da gestante. 

Os resultados deste 

estudo, evidenciam 

que a tecnologia é 

uma grande aliada ao 

atendimento do pré-

natal e, que a 

implementação de 

novas ferramentas 

fomentam várias 

lacunas como 

registros, melhoria na 

segurança e 

qualidade no 

atendimento prestado 

à gestante. 

E5 Consulta de pré-

natal na atenção 

primária à saúde: 

fragilidades e 

potencialidades 

da intervenção de 

enfermeiros 

brasileiros 

SEHNEM, 

G. D. 

2020 LILACS Conhecer as 
fragilidades e 
potencialidades da 
intervenção do 
enfermeiro na 
consulta de pré-natal. 

Estudo qualitativo, 

do tipo descritivo, 

realizado no primeiro 

semestre de 2018. 

Participaram 11 

enfermeiras 

vinculadas às 

unidades da 

estratégia de saúde da 

família de um 

município do sul do 

Brasil. Foram 

realizadas entrevistas 

semiestruturadas e 

analisadas pela 

análise de conteúdo 

Como fragilidades, a 

morosidade na 

entrega dos exames 

solicitados no pré-

natal, o déficit de 

profissionais para 

compor as equipes 

multiprofissionais e a 

dificuldade no 

entendimento das 

gestantes acerca da 

importância do pré-

natal. Como 

potencialidades, a 

variedade de 

intervenções clínicas, 
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temática. o vínculo entre o 

profissional e a 

gestante e o uso de 

protocolos 

municipais. 

E6 Consulta de 
enfermagem no 
prénatal: 
narrativas de 
gestantes e 
enfermeiras 

Gomes, C. 
B.A et al. 

2019 LILACS Analisar a consulta 
de enfermagem no 
pré-natal, a partir da 
perspectiva de 
gestantes e 
enfermeiras. 

Estudo qualitativo e 
descritivo, realizado 
junto a 20 gestantes e 
quatro enfermeiras, 
em uma unidade 
básica de saúde 
localizada no 
município de São 
Luís/Maranhão 
(Brasil). 

As gestantes 
expressaram 
satisfação com o 
exame físico, 
destacando o 
acolhimento. Houve 
queixas quanto à 
competência técnica 
das enfermeiras 
especificamente em 
aconselhamento de 
infecção urinária. 
Algumas facilidades 
foram destacadas 
após implantação da 
Estratégia Rede 
Cegonha, 
principalmente no 
agendamento de 
consultas. Como 
dificuldades, foram 
relatadas: falta de 
alguns medicamentos 
prescritos e prazos 
longos para realizar e 
receber exames de 
natureza preventiva. 

E7 Percepção das 

gestantes sobre 

as consultas 

médicas e de 

enfermagem no 

pré-natal de 

baixo risco 
 

ANDRADE
, F.M ; 
LIMA, 
C.J.F; 
SILVA, 
A.V. 

2016 LILACS Compreender a 
percepção das 
gestantes sobre as 
consultas médicas e 
de enfermagem no 
pré-natal de baixo 
risco. 

Estudo transversal, 
descritivo, de 
abordagem 
quantitativa, tendo 
como amostra 20 
gestantes que 
realizam o pré-natal 
no município de 
Bonito-PE. 

Quanto às 
orientações, 85% 
estavam satisfeitas 
com o(a) médico(a) e 
90% com o(a) 
enfermeiro(a). 
Quanto ao 
tratamento/intervenç
ões, 85% estavam 
satisfeitas com o(a) 
médico(a) e 95% 
com o(a) 
enfermeiro(a). Já 
relacionado ao 
exame físico, os(as) 
enfermeiros(as) 
realizaram em todas 
as consultas com 
85% e os(as) 
médicos(as) nunca 
realizaram em 45%. 

E8 Construção e 
validação de jogo 
educativo para 
gestantes 

D'AVILA, 
C.G; 
PUGGINA, 
A. C; 
FERNANDE
S, R. A.Q.  
 

2018 BDENF Elaborar jogo 
educativo para 
orientação de 
gestantes sobre seus 
direitos e as boas 
práticas no processo 
de parir e validar o 

Trata-se de uma 
pesquisa 
metodológica, 
quantitativa. A 
validação do 
conteúdo foi 
realizada por 10 

O jogo foi nomeado 
"Boas Práticas no 
Parto". Das 44 cartas, 
apenas duas foram 
questionadas e não 
atingiram os 90% de 
concordância, a 
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conteúdo das 
informações textuais 
e imagens do jogo 
com a colaboração de 
juízes. 
 

juízes imagem da carta de 
número 2 (p = 0,01) e 
o conteúdo da carta 
número 9 (p = 0,01). 

E9 Aplicação de 

tecnologia leve 

no pré-natal: um 

enfoque na   

percepção das    

gestantes. 

ALVES, 
A.C.P. et 
al. 

2013 BDENF Este estudo 
definiu como 

objetivo identificar 

  as 

percepções das 

gestantes sobre o uso 

de uma tecnologia 

educativa  para 

ser  utilizada  no 
pré-natal 

Pesquisa 
participante, 
descritiva  e 
quantiqualitativa, 
realizada a partir da 
aplicação de um jogo 
educativo em duas 
unidades básicas de 
saúde. 

O grupo demonstrou 

uma excelente 

aceitação e desejo de 

participar 

novamente, 

demonstrando assim 

a adequabilidade do 

jogo para ser 

trabalhado com as 

gestantes.  
E10 Utilização da 

vacina rogam 

durante o pré- 

natal em 

mulheres        RH 

SILVA, 
A.A.B; 
ANDRADE,
C. 

2020 BDENF Investigar  por  

meio  de  uma  

revisão  integrativa  

da  literatura  a  

atuação  dos  

enfermeiros  na  

educação  e  na  

promoção  de  saúde  

no  pré- 

natal. 
 

A pesquisa foi 

realizada de forma 

descritiva, por meio 

de uma revisão 

integrativa da  

literatura  nas  bases  

de  dados  da  

Biblioteca  

Virtual em Saúde  

(BVS) e na SciELO, 

(Eletronic  Library  

Online),  entre  os  

anos  de  2010- 2020.  
 
 

Os resultados 

demonstraram 

aprimoramento na 

atuação do 

enfermeiro no 

acompanhamento 

pré- natal, com 

estabelecimento de 

vínculos junto às 

gestantes e 

elaboração de ações 

que promovem a 

educação da gestante, 

sobretudo, frente a 

aspectos como 

amamentação, 

alimentação e 

atividade física.  
 

E11 Papel do 

Enfermeiro 

na assistência do  

pré-natal na 

Atenção Básica 

de Saúde 

 

SANTOS, 
L.L et al. 

2020 MEDLINE Identificar através da 

literatura científica o 

papel do Enfermeiro 

na consulta de pré-

natal na Atenção 

Básica. 
 

Trata-se de um 

estudo com 

abordagem 

qualitativa, do tipo  

revisão integrativa, 

que teve como base 

de dados a Biblioteca 

Virtual de Saúde 

(BVS). 
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DISCUSSÃO  

Após a análise dos estudos foram extraídas 03 categorias apresentadas a seguir: 

Atribuições e assistência de enfermagem ao pré-natal na ESF. (E1; E3; E4; E5; E9; E6) 
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Percepção da gestante sobre o pré-natal na ESF.(E2; E7; E8) e Facilidades e dificuldades 

enfrentadas pelo enfermeiro para a realização do pré-natal na ESF.(E1; E3; E5; E6; E10). 

Para caracterizar o estudo serão apresentados gráficos com a frequência dos 

anos de publicação e das bases de dados. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Gráfico 1: Distribuição Dos Artigos Por Ano de Publicação, João Pessoa, 2017 

 
Fonte: Próprio Estudo 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição Dos Artigos Por Bases De Dados, João Pessoa, 2017 

 
Fonte: Próprio Estudo 

Os gráficos 1 e 2 trazem a distribuição proporcional dos artigos em anos e bases 

de dados evidenciando que 30% dos artigos foram publicados no ano de 2016, 20% 
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(2014), 20% (2013), 20% (2011), e os 10% restantes no ano de 2012, contudo não 

houveram artigos publicados nos anos de 2015 e 2017. Com relação às bases de dados 

apresentam uma maior porcentagem constituída por 60% nas bases LILACS e 40% em 

BDENF. 

CATEGORIA 1: 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PRÉ-NATAL NA ESF 

É dever da enfermagem promover o bem estar físico, mental e social do 

paciente, assim é  necessário compromisso para o desempenho por parte do profissional, 

desse modo,  é majoritariamente na ESF, onde o enfermeiro atribui esses cuidados, pois 

na Atenção Básica tem total liberdade na prática de sua profissão desde que tenha 

empenho e responsabilidade em seu ambiente de trabalho.⁹ 

De acordo com o autor supracitado, o trabalho do enfermeiro da ESF, deve está 

voltado para o indivíduo no que se refere aos cuidados de enfermagem e também para a 

comunidade, através do acompanhamento em relação à saúde da população. 

Dentre os programas que estão inseridos na ESF, destaca-se o pré-natal, o qual 

deverá ser a principal porta de entrada no sistema de saúde para as gestantes e torna-se 

uma estratégia para atender as necessidades da população no acompanhamento do ciclo 

gestacional. Compete ao enfermeiro, junto com a equipe de saúde manter um elo de 

confiança para com as pacientes, bem como, responsabilidade na realização dos 

procedimentos relacionados ao pré-natal e avaliação de suas fragilidades de acordo com 

sua situação social, de modo a oferecer uma assistência segura e de boa qualidade.⁹ 

As gestantes devem ser orientadas quanto aos seus direitos e suas prioridades. 

Nessa perspectiva, em uma entrevista com algumas gestantes, elas relataram que 

consideram melhor o atendimento do pré-natal realizado pela ESF em comparação com 

os atendimentos do serviço privado, visto que na ESF os enfermeiros conversam e 

tendem a escutar mais as pacientes. De acordo com as gestantes, a falta de informação 

em alguns serviços particulares é imensa.¹⁰ 
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O registro que foi apontado pelas mulheres de que há uma deficiência de 

informações a respeito dos direitos que elas têm no período de gravidez, acarreta uma 

enorme preocupação a respeito do conteúdo das consultas, pois tudo aparenta estar 

aplicado ao modelo biomédico. As condutas apoiadas nesse modelo não são seguras, 

devido o enfoque restrito em aspectos biológicos das gestantes, negligenciando outras 

necessidades e âmbitos que essas tenham de acordo com suas vivências e que englobam 

o conceito ampliado de saúde.¹¹ 

O pré-natal apresenta-se como instrumento predominante no fortalecimento de 

práticas de educação em saúde, por meio de rodas de conversa, que são os grupos das 

gestantes, no atendimento individual ou nos corredores. Esse método faz com que haja 

uma boa interação entre o paciente e profissional, além disso a ideia é que ocorram trocas 

de experiências, orientações e esclarecimentos de dúvidas, a educação em saúde é uma 

técnica que deve ser sempre utilizada na assistência de enfermagem para com o paciente, 

pois é uma forma de possibilitar medidas apropriadas para a saúde materno-infantil, 

implicando na participação da mulher em seu  processo de bem-estar e sobretudo, ajudar 

no relacionamento com a equipe.¹⁰ 

É essencial que o enfermeiro entenda as mudanças que as mulheres passam 

durante a gestação e assim interferir de modo a conter algum problema desnecessário à 

gestante e ao bebê.¹ 

Alguns problemas podem ser identificados durante a gravidez, nessa diretiva 

pode-se evitar e/ou diminuir a morbimortalidade materna e perinatal, dentre esses 

problemas pode-se citar: hemorragias, infecções, puerperal, hipertensão arterial, 

complicações no trabalho de parto e até mesmo o aborto.² 

Cabe ressaltar, que as consultas são intercaladas entre enfermeiro e médico, de 

acordo com o ministério da saúde. É de competência do enfermeiro, assim como de 

outros profissionais realizar as consultas de pré-natal de acordo com a resolução 

(Decreto nº 94.406/87. Na primeira consulta da gestante com o enfermeiro, é importante 

que o profissional realize uma avaliação gestacional e também o cadastro no sistema de 



 
 
 
 
 

85 

 

informação (SISPRENATAL), conforme protocolo do município. De acordo com a lei 

7.498 de 25 de julho de 1986, o enfermeiro pode dispor de inúmeros instrumentos para 

melhor poder acompanhar as gestantes, como por exemplo: realização de consulta, 

educação em saúde, prescrição, assistência e medicamentos.¹² 

Nesse sentido, o enfermeiro que está inserido na atenção básica é um 

profissional altamente capacitado para realizar consultas a gestantes de baixo risco, 

sendo dever dele, solicitação de exames, encaminhamentos quando necessário, 

realização do exame obstétrico e orientações em geral.¹³ 

É importante que durante o pré-natal as mulheres sejam orientadas a respeito da 

profilaxia com relação ao fator Rh (-), durante as primeiras consultas de pré-natal deverá 

ser solicitado pelo enfermeiro; tipagem sanguínea, glicemia, VDRL, hemograma, 

sumário de urina. De acordo com o manual do pré-natal do MS, a fim de evitar 

contratempos e complicações para a gestante.¹⁴ 

O pré-natal é um dos programas de extrema importância na vida da mulher, mas 

se não houver uma assistência adequada pode ocorrer problemas na gestação, parto e 

puerpério, porém se ofertada uma assistência adequada e de qualidade essas 

complicações podem diminuir totalmente, evitando o óbito materno-infantil.² 

 

CATEGORIA 2: 

PERCEPÇÃO DA GESTANTE SOBRE O PRÉ-NATAL NA ESF 

Por meio da implantação de políticas públicas as gestantes têm iniciado o pré-

natal precocemente, isso ocorreu devido ao início do programa de assistência integral à 

saúde da mulher (PAISM) em 1984, juntamente com o programa rede cegonha em 2011, 

o qual tem como objetivo reduzir as taxas de morte no Brasil.¹⁵ 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número adequado 

de consultas de pré-natal é de seis consultas, sendo a primeira no primeiro trimestre, duas 

para o segundo e três para o terceiro, isso a gestante de baixo risco. Em alguns estudos 
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pode-se observar diferenças entre consultas de pré-natal realizadas pelo médico e 

enfermeiro.¹⁵ 

Assim, entre as gestantes, há uma elevada satisfação nas consultas ofertadas 

pelo enfermeiro, pois essas consultas são baseadas no processo do cuidar e na formação 

de vínculo profissional-paciente. Contudo na consulta médica, tudo é voltado para o 

raciocínio crítico relacionado aos sinais e sintomas.¹⁵ 

Nesse norte, é importante enfatizar que se não houver um acolhimento 

humanizado por parte do enfermeiro pode-se haver uma diminuição e até mesmo uma 

quebra de vínculo entre o profissional e a paciente, e nesta diretiva as gestantes podem 

desistir da assistência e acompanhamento do pré-natal acarretando problemas em sua 

gravidez.¹⁵ 

Com o intuito de oferecer um atendimento digno às gestantes foi criado um 

novo método para tirar suas dúvidas a respeito do pré-natal, no qual elas podem ter sua 

participação ativa, esse recurso conta com a utilização dos jogos educativos durante o 

pré-natal. Segundo relatos das próprias gestantes, essa estratégia facilitou o atendimento 

e fez com que elas ficassem à vontade para tirar dúvidas e fazer questionamentos ao 

profissional.¹⁶ 

Segundo o autor supracitado, o uso dessa nova ferramenta, embora moderno 

ainda não é muito pesquisado na literatura, Dessa forma compreender como as gestantes 

vêem esse método de educação em saúde, possibilita que elas sejam mais ativas em 

relação a todas as etapas do pré-natal. 

O atendimento pré-natal tem o dever de atender as carências que surgem ao 

longo do processo gestacional com relação à educação em saúde. As ações educativas 

fazem com que a mulher entenda melhor seu corpo e assim se sinta tranquila e segura 

em relação ao seu processo gestacional.⁶  

Em uma unidade básica de saúde do município de Brejo Santo-CE, entre 

outubro e novembro de 2011 ocorreu aplicação da tecnologia de jogos educativos, esse 
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método, ficou conhecido como Roleta do conhecimento materno, a qual abordava sobre 

os cuidados com a mulher. Outro jogo foi com relação aos cuidados com a criança, essas 

tecnologias fazem com que as mães participassem mais das atividades desenvolvidas e 

interagem com os profissionais, tirassem suas dúvidas sobre as respectivas questões, 

também houve trocas de informações e o mais importante que é a criação de vínculo, 

entre o profissional e os usuários.¹⁷ 

A execução de um pré-natal realizado de forma correta faz com que se crie uma 

construção humanizada com a futura puérpera, de modo que a gestação seja tranquila 

como também o nascimento do bebê.¹ 

Nesse estudo muitas gestantes relataram que há um pouco de dificuldades sobre 

a compreensão dos cuidados com o recém-nascido, e há relatos de ansiedade por parte 

das gestantes que sentem receio nessa nova fase de suas vidas. 

Os cuidados no pré-natal são momentos de grande importância, com relação a 

viabilização de suporte emocional às mulheres, motivando uma interação entre mãe e 

bebê, assim como acompanhamento do binômio. 

 

CATEGORIA 3: 

FACILIDADES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO ENFERMEIRO 

PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ESF 

O enfermeiro através do cuidado pré-natal deve atuar dentro da atenção básica 

tendo total autonomia, promovendo o bem estar físico das gestantes, visando as ações 

necessárias promovendo a educação em saúde de acordo com as necessidades de cada 

uma.² 

Porém como em todo o serviço, existem dificuldades que são enfrentadas pelos 

enfermeiros em relação às condições estruturais dos serviços que frequentemente são 

impróprias, problemas na execução e entrega de resultado de exames, para que se haja 

uma boa qualidade no atendimento das gestantes e também da população de um modo 
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geral, é preciso que se ofereça condições necessárias para bons resultados desse trabalho, 

Contudo não depende apenas do profissional para reorganização do serviço, mas irá 

depender de trabalhadores e gestores de saúde e na articulação dos serviços.⁹ 

Nesse seguimento, diversos estudos relatam que para uma boa assistência 

realizada de forma adequada é necessário que ocorra uma transformação por parte dos 

sistemas e profissionais por meio do uso de protocolos que devem ser introduzidos na 

atenção básica. O uso desses instrumentos proporciona ao profissional uma maior 

sistematização e orientação de suas respectivas funções para que tudo seja de um modo 

organizado e aconteça de uma maneira eficaz e de boa qualidade.¹⁴ 

Contudo, a maior parte dos profissionais de saúde, frequentemente por diversas 

causas, entre elas a falta de conhecimento a respeito das recomendações padrão com 

relação a prática da atenção qualificada, podem não conseguir desempenhar o seu papel 

enquanto profissional.⁹ 

Assim, o enfermeiro deverá ser capacitado e aprimorar seus conhecimentos para 

que possa suprir as necessidades de seus usuários. Através de seus conhecimentos e suas 

habilidades o enfermeiro vem auxiliando com relação a diminuição de erros, referente a 

assistência à saúde das gestantes, e recém-nascidos, no entanto, faz-se necessário, o 

aperfeiçoamento contínuo deste cuidado.¹⁸ 

As práticas educativas são de extrema importância, e irão contribuir para o 

conhecimento do enfermeiro sobre os cuidados em saúde e ajuda a reduzir os erros que 

possam acontecer pois o enfermeiro é indispensável na realização dessas atividades.⁹ 

Nas consultas de pré-natal, o enfermeiro muitas vezes sente algumas 

dificuldades com relação às gestantes, pois muitas vezes as orientações que são 

repassadas para elas não são seguidas a risca, no entanto o enfermeiro deve explicar essas 

orientações, e salientar a importância que tem para que tudo possa correr bem com elas 

durante toda a fase gestacional, como também criar vínculos , escutá-las e manter uma 

relação profissional-paciente para que a assistência seja  de qualidade.¹¹ 
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Os protocolos dos quais o enfermeiro desempenham suas atividades nas 

consultas, acompanham procedimentos tais como; exames complementares em geral, 

coleta de Papanicolau, imunização, exame físico, dentre outros, são de importância para 

sua participação. Dificuldades são mencionadas pelos enfermeiros, como processos de 

trabalho exaustivo, e diferenças em atendimentos em uma UBS e ESF, contudo a ESF, 

vem sendo mais privilegiada em elogios e atendimentos por ter uma satisfatória 

participação nesses atendimentos junto com a equipe de enfermagem.¹⁸  

No Brasil o pré-natal de baixo risco possui um desempenho importante com 

relação a sua assistência, entretanto deve ser acompanhado, pois muitas vezes não são 

cumpridas as regras do programa que são padrão, especialmente quando se trata da 

percepção das mulheres na primeira consulta, e não são cumpridas as exigências com 

relação ao número de consultas ideais e exames complementares de rotina .³  

Como forma de organização, o uso de protocolos por parte dos enfermeiros é 

imprescindível, pois se identifica como um suporte para uma assistência de qualidade 

para com seus pacientes, além de fazer com que o profissional fique respaldado de 

alguma intercorrência que possa acontecer.¹⁹ 

No entanto, os profissionais terão que ser capacitados para desempenhar tal 

papel junto a gestante, pois até então existe despreparo com relação a essas tecnologias 

para prestação da assistência.¹⁶ 

Salienta-se que um ponto importante é necessário de ser mencionado é a falta 

de trabalho em equipe relacionado ao uso desses protocolos, pois os médicos 

constantemente se recusam a contribuir com o enfermeiro no que diz respeito a 

assistência,  assim é necessário que ocorra uma união coletiva de forma participativa 

com toda a equipe.¹⁴ 

Portanto conclui-se que realizar atividades fundamentadas em uso de protocolos 

relaciona-se aos fatores sociais, comportamentais e organizacionais, e todos devem 
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contribuir para um só objetivo desempenhando seu papel de maneira positiva e 

oferecendo aos pacientes uma sistematização de boa qualidade. 

 

CONCLUSÃO  

O objetivo do estudo foi alcançado, sendo possível relatar o papel do enfermeiro 

junto com suas ações relacionadas ao pré-natal dentro da Estratégia Saúde da Família. 

Com relação às limitações do estudo, se faz necessário um crescimento nas discussões 

entre todos os profissionais que compõem a ESF, e a apresentação por parte de cada um, 

a fim de discutir os pontos positivos e negativos e buscar uma solução para os problemas 

que serão expostos. 

A contribuição desse estudo para a enfermagem é salientar a importância da 

realização do pré-natal para as gestantes, como também orientação, esclarecimento de 

dúvidas a respeito do assunto para que assim possa ser oferecida uma sistematização de 

melhor qualidade. 

O ideal é que existam novos estudos relacionados ao tema servindo de 

referencial e que faça com que outros profissionais enfermeiros adotem a sistematização 

indicada nesse estudo, pois é de grande importância para o conhecimento de todos os 

componentes da equipe. 
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POSFÁCIO 

 

Redigir este posfácio representou um chamado para assumir um 

posicionamento, bem como uma grande satisfação em discorrer sobre o tema da saúde 

materno-infantil. Essa satisfação vem do conhecimento que adquiri sobre os textos 

produzidos e reunidos neste volume, resultante da louvável iniciativa em divulgar 

trabalhos e pesquisas em um tema tão relevante como a saúde materno-infantil. Tema 

esse, bastante amplo, podendo reunir práticas e saberes baseados nas ciências da saúde, 

ciências humanas e sociais.  

Como enfermeiro, atuando há anos na assistência de enfermagem obstétrica e 

neonatal, tenho vivenciado avanços na implementação de modelos de assistência que 

valorizam o conhecimento multiprofissional, a interdisciplinaridade e a individualização 

do cuidado, centrado na usuária/usuário.  

Mesmo com todos os esforços, seja por parte do poder público ou pelo controle 

social e das universidades, ainda apresentamos índices preocupantes de mortalidade 

materna e satisfação por partes das usuárias para com os serviços de saúde, reforçando a 

necessidade urgente de fortalecer as iniciativas exitosas, bem como multiplicá-las em 

todo território nacional.  

Inúmeros congressos, produções científicas, fóruns de debates, movimentos 

organizados de mulheres e associações de profissionais discutem e apresentam as 

possíveis soluções que podem transformar o cenário da saúde materno-infantil em nosso 

país. Podemos afirmar, portanto, que vêm ocorrendo um crescimento (mais lento do que 

eu desejaria), na implementação de politicas públicas voltadas nessa área. A enfermagem 

obstétrica e neonatal vem se destacando no crescimento desse campo de atuação, 

reforçando a necessidade do trabalho em equipe, do fortalecimento das redes de cuidados 

centrado na usuária e do investimento na qualificação profissional e dos serviços.  

Podíamos nos questionar qual seria a reviravolta na saúde materno-infantil 

necessária para além dos modelos predominantes empregados? Qual o papel da 
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enfermagem e das demais profissões da saúde na busca por um modelo de assistências 

centrado na mulher? O que a pandemia de COVID-19 nos traz de aprendizado para a 

nossa saúde humana e ambiental? Essas questões podem fomentar o interesse por mais 

estudos com enfoque na saúde materno-infantil, proporcionando melhorias na 

assistência empregadas hoje e no futuro.  

Às organizadoras desse e-book (as quais agradeço pelo convite para escrever 

este posfácio) conseguiu mobilizar vários autores, das mais variadas profissões, reunindo 

importantes textos neste volume, de relevância para a saúde e bem-estar de mulheres, 

bebês e suas famílias.  Temas desde avanços no diagnóstico por imagem, violência 

contra à mulher e humanização no cuidado neonatal, são exemplos de trabalhos 

publicados nesse volume. O que confirma como é amplo o tema apresentado.    

Parabenizo a todas (os) as envolvidas (os) na construção, elaboração e 

divulgação dessa obra.   

Emanuel Nildivan Rodrigues da Fonseca123 
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