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RESUMO: O principal objetivo da atenção pré-natal é acolher a mulher desde o

início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança

saudável e a garantia do bem-estar materno, obtendo um atendimento humanizado

por parte do enfermeiro, estabelecendo vínculo entre o profissional e a gestante e o

atendimento qualificado por meio de técnicas excelentes é fundamental para que a

confiança seja estabelecida e para que essa gestante continue a utilizar o serviço

por todo período. Esta pesquisa tem como objetivo compreender os motivos que

levam as gestantes a aderirem ao programa de pré-natal através das suas

representações culturais, sociais e familiares. A metodologia é uma pesquisa de

campo, realizada através do projeto associado ao Rotaract Club de São Sebastião,

nomeado como Lembranças do meu Pré-Natal onde serão coletados dados sobre as

gestantes e a importância da adesão ao serviço de saúde. A pesquisa terá uma

abordagem quantitativa que será realizada através de questionário semiestruturados

com as gestantes que já aderiram ao programa de pré-natal. Considera-se relevante

a atuação do enfermeiro frente a adesão ao programa de saúde, mostrando como é

importante a interação da mãe/bebê nessa fase.

Palavras-chave: Enfermeiro; Lembranças; Pré-Natal; Vínculo; Gestante.

INTRODUÇÃO: A assistência pré-natal compreende um conjunto de atividades

capazes de orientar a promoção da saúde das mulheres grávidas e de seu

concepto, estabelecendo ações adequadas à prevenção, ao diagnóstico e ao

manuseio clínico de problemas obstétricos que venham a ocorrer, ou de

enfermidades previamente existentes, oportunizando o tratamento o mais precoce

possível e assegurando o nascimento de crianças saudáveis (SOUZA; ROECKER;

MARCON, 2011). O principal objetivo da assistência pré-natal é acolher a mulher

desde o início de sua gravidez, compreendido como um período de mudanças

físicas e emocionais, que cada gestante vivencia de forma distinta. O controle pré-

natal, segundo recomendações de órgãos oficiais de saúde, deve ter início precoce,

ter cobertura universal, ser realizado de forma periódica e estar integrado com as

demais ações preventivas e curativas. Além disso, deve ser observado um número

mínimo de consultas (BRITO et al, 2008). Neste sentido, conforme Pereira, Franco e

Baldin (2011), a equipe de enfermagem é de suma importância na realização do pré-
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natal, pois a gestação constitui-se um período de múltiplas modificações físicas e

emocionais, na qual, deve-se atentar para a importância da educação em saúde

como forma de empoderamento da gestante para a tomada de decisão acerca da

própria gestação e, também, como uma possibilidade de troca de experiências e

conhecimentos com vistas a promover a compreensão do processo da gestação. A

teoria nos mostra, que a assistência pré-natal ocorre de forma desigual no Brasil

entre as regiões de norte a sul, porém estamos perto de alcançar a média de seis

consultas no índice nacional. O estudo contribuirá para uma reflexão dos

profissionais da saúde que assistem direta ou indiretamente à mulher grávida, em

relação à importância do estímulo da adesão no pré-natal.

OBJETIVO: Analisar a influência do enfermeiro na adesão ao pré-natal, na

percepção da gestante.

MÉTODO DE PESQUISA: Pesquisa de caráter exploratório, descritivo do tipo

qualitativo, que tem como objeto de estudo a adesão de mulheres grávidas ao pré-

natal. O sujeito de pesquisa são mulheres grávidas que se encontram no 3 trimestre

de gestação e que tenha frequentado o pré-natal pelo menos 4 consultas. Os

sujeitos da pesquisa serão divididos em dois grupos um que não tenha frequentado

o projeto LEMBRANÇAS DO MEU PRÉ-NATAL e o outro que tenham frequentado

tal projeto. O número de mulheres ocorrerá diante das convergências de

significados, ou seja, a repetição dos depoimentos, e que respondam ao objetivo do

estudo. Será feita na cidade de São Sebastião, localizada no Litoral norte do Estado

de São Paulo, no bairro do Topolândia na unidade básica de saúde que é dividida

por quatro unidades de saúde da família (USF).

RESULTADOS ESPERADOS E APLICABILIDADE DA PESQUISA: Espera-se que

com essa pesquisa seja possível observar a grande importância que o pré-natal tem,

tanto para a mãe, quanto para o bebê. A adesão ao pré-natal está se tornando cada

vez mais frequente entre as mulheres, mas a incidência de abandono ao programa e

a não adesão ainda é um número relativamente alto. Com a pesquisa poderemos

compreender a real importância dada pela gestante sobre a adesão ao pré-natal e

assim estimular outras gestantes a frequentarem o serviço de saúde no período

gestacional.
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INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: Para a coleta de dados será utilizado

uma entrevista semiestruturada, que contemplará aos objetivos. Haverá questões

norteadoras, onde serão gravados os depoimentos individualmente entre os dois

grupos de gestantes, um grupo que não faz parte do projeto LEMBRANÇAS DO

MEU PRÉ-NATAL e outro grupo que faz parte do mesmo projeto. As questões do

estudo são:

1) Como o enfermeiro te buscou para a realização do pré-natal?

2) Quais são os motivos que a levaram realizar o pré-natal?

3) Como você percebe a adesão ao pré-natal vinculado a troca de

benefícios?
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