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RESUMO:  

Introdução: A gestação é um momento único na vida de uma mulher, onde 
precisa ser acolhida de forma humanizada, a enfermagem é responsável pela 
assistência durante essa fase de pré-natal, devendo transmitir confiança e 
apoio, criando um vínculo entre profissional e gestante, deixando-a mais a 
vontade para relatar suas queixas e tirar suas duvidas, medos e ansiedades. O 
enfermeiro é responsável pela promoção à saúde por meio de consultas de 
enfermagem que é de suma importância, com finalidade de garantir melhorias 
da qualidade à assistência prestada nessa fase da mulher, por meio de  ações 
preventivas, comunicação e detecções precoce de patologias, visualizando 
intervenções caso necessário, tanto para gestante quanto  para o bebê, 
permitindo um desenvolvimento saudável e reduzindo assim os riscos. 
Objetivo: Compreender a experiência das puérperas sobre a assistência do 
enfermeiro no pré-natal. Método: estudo descritivo, exploratório com 
abordagem qualitativa, será realizado entrevistas áudio-gravadas, com 
puérperas na maternidade de um hospital do interior do estado de São Paulo, 
sendo utilizado o critério de saturação de dados para composição dos 
participantes da pesquisa. Resultados esperados: a partir do conhecimento 
das experiências das puérperas com a assistência pré-natal e das 
contribuições do enfermeiro nesta fase, espera-se propor medidas de 
promoção da qualidade da assistência prestada pela enfermagem nas 
consultas de pré-natal, pois este profissional possui papel fundamental no 
acompanhamento da gestação, e na garantia de uma experiência positiva, 
acolhedora, segura e eficaz. 
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INTRODUÇÃO 

O pré-natal é assistência prestada a gestante desde o inicio até o final 

da gestação, é de grande importância para uma gestação saudável e tranquila, 

por meio de consultas, exames, vacinas, acompanhando a mãe de forma 

integral. Sua realização é fundamental na prevenção e detecções precoce de 

patologias, promoção à saúde e tratamento de problemas, intervenções caso 

necessário durante a gestação tanto para mãe e o bebê, permitindo assim um 

desenvolvimento saudável e reduzindo os risco à gestante (SOUZA et al 2016). 

No Brasil, embora a mortalidade materna tenha sofrido redução, nas 

últimas décadas o número de óbitos neonatais continua insatisfatório, tais 

óbitos que ainda ocorrem por causas evitáveis. Mesmo com ampliação da 

cobertura do acompanhamento pré-natal no país, as causas mais incidentes de 

morbimortalidade materna e perinatal são: a sífilis congênita e hipertensão 

arterial sistêmica, agravos esses que podem ser acompanhados e minimizados 



durante um bom cuidado no  pré-natal, onde o enfermeiro deve promover  a 

saúde por meio da consulta de pré-natal (BRASIL, 2013). 

Com isso, percebe-se a importância de uma assistência de enfermagem 

capaz de prevenir agravos e promover saúde para mãe e o feto, prevenindo 

supostas intercorrências, para alcançar melhor qualidade da assistência 

prestada, além de respeito e empatia, além de um cuidado centrado em 

aspectos educativos, possibilitando que ela expresse seus medos e angústias, 

visando assim um parto humanizado (SOUZA et al 2016). 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: Compreender a experiência de puérperas durante a assistência 

pré-natal em um município do interior paulista. 

 

MÉTODO 

O presente estudo possui como método a pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa dos dados. 

 Para compreender a experiência de puérperas durante a assistência 

pré-natal sobre, bem como as contribuições de enfermagem neste processo, 

após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UniSALESIANO, 

será realizada uma pesquisa de campo com as puérperas internadas na 

maternidade de um hospital do interior paulista, sendo utilizado o critério de 

saturação de dados para composição dos participantes da pesquisa. 

 A coleta de dados será realizada por meio de entrevista áudio-gravada, 

com as seguintes perguntas norteadoras: Conte-me a sua experiência durante 

o pré-natal (onde realizou/ profissionais envolvidos/ exames realizados/ número 

de consultas/ participação em grupos de gestante); Fale sobre as diferenças 

observadas entre as consultas médicas e de enfermagem; Fale um pouco 

sobre as contribuições e orientações recebidas da enfermeira da sua unidade.  

Após coleta de dados, este serão analisados pelo método de análise de 

conteúdo de Bardin, o qual apresenta uma didática de organizar analisar 

criticamente as informações obtidas na pesquisa.  

DESENVOLVIMENTO  

O papel do enfermeiro é primordial para acompanhamento do  pré-natal, 

assim acolhendo a mulher desde o início da gravidez, tendo como maior 



objetivo  garantir o bem-estar materno e neonatal, por meio de consultas e 

intervenções. (MATOS, et al 2016). 

Segundo o Ministério da saúde o principal objetivo da atenção pré-natal 

e puerperal 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 e neonatal” (BRASIL, 2006, p.32). 

A consulta de enfermagem é uma atividade independente, realizada 

privativamente pelo enfermeiro, e tem como objetivo propiciar condições para a 

promoção da saúde da gestante e a melhoria na sua qualidade de vida, 

mediante uma abordagem contextualizada e participativa. O profissional 

enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede 

básica de saúde, de acordo com o Ministério de Saúde e conforme garantido 

pela Lei do Exercício Profissional 7.498/86. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do conhecimento das experiências das puérperas com a 

assistência pré-natal e das contribuições do enfermeiro nesta fase, espera-se 

propor medidas de promoção da qualidade da assistência prestada pela 

enfermagem nas consultas de pré-natal, pois este profissional possui papel 

fundamental no acompanhamento da gestação, e na garantia de uma 

experiência positiva, acolhedora, segura e eficaz. 
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