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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 revisão integrativa onde será analisado

a importância da adesão da gestante ao serviço de saúde. A coleta de dados foi

realizada entre os meses de Março de 2018 a Maio de 2018. O levantamento dos

dados bibliográficos foi adotado da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as

bases de dados eletrônicos: SCIELO e LILACS. Foram utilizados os seguintes

descritores: gravidez, pré-natal, saúde da mulher, assistência de enfermagem no pré-

natal; Foram selecionados 25 artigos, após uma leitura minuciosa restaram apenas 8

artigos, sendo publicados em língua portuguesa postados nos últimos dez anos,

disponível em livre acesso, online e de forma gratuita e completa. Os artigos

encontrados apontaram dificuldades no vínculo entre profissional e paciente,

dificultando assim o trabalho do enfermeiro pois a troca de informações e

conhecimento é de suma importância para a gestante no período de grandes

mudanças. Concluímos que a adesão ao pré-natal é ligado ao seu meio cultural e

social, mas é de fator fundamental o acolhimento prestado pela equipe de saúde, que

funcionando de forma adequada agrega esses pacientes a fim de evitar, tratar ou

controlar agravos a esse período.

Palavras-chave: Enfermeiro; Pré-Natal; Vínculo; Gestante.
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1. 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).

A atenção pré-natal adequada diminui as taxas de morbimortalidade materna,

fetal e neonatal, contribui para a detecção precoce de alterações no desenvolvimento

fetal, reduzindo não apenas os riscos de complicações que acarretam altos índices de

morbidade e mortalidade para a mulher e o recém-nascido (RN), como também o

número de mortes intrauterinas. Cumpre destacar, que é importante considerar tanto

a cobertura como a qualidade da assistência pré-natal (SANTOS, 2014).

Não temos dúvidas que a assistência pré-natal de qualidade favorece o

binômio, mãe e filho, como também o equilíbrio familiar e social.

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-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.
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Na relação face a face entre os profissionais e as gestantes existe a

possibilidade de construção do conhecimento e relação interpessoal, como orientação

técnica sobre o bem-estar do bebê, o esclarecimento de dúvidas, resolução de

problemas, possibilidades e serem ouvidas, relacionamento favorável com a

experiência do outro, recebimento de apoio, cuidado necessário à saúde. (REIS,

2007).

No Brasil, vem ocorrendo um aumento no número de consultas de pré-natal por

mulher que realiza o parto no SUS, partindo de 1,2 consultas por parto em 1995 para

5,45 consultas por parto em 2005 (BRASIL, 2006).

Na média nacional, apenas 46% das gestantes realizaram mais de sete

consultas durante a gravidez. De modo geral, as proporções são extremamente baixas

nos estados do Norte (25,8%) e Nordeste (32,9%) e, mesmo nas regiões mais

desenvolvidas, essas proporções estão um pouco acima de 50%. Em apenas três

estados - São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná - essas cifras ficam em torno de

60%. (IBGE, 2002)

Percebe-se portando que a adesão ao pré-natal pode e deve melhorar seus

índices nacionais e os profissionais da saúde têm uma grande contribuição para esse

fato.

1.1. CONTEXTO

Quando uma mulher engravida junto com ela vem um turbilhão de emoções.

Ao mesmo tempo em que a felicidade parece transbordar, surgem algumas

preocupações ao passar dos meses (REIS, 2007). Com o acompanhamento do

médico e do enfermeiro é possível diminuir as preocupações em relação à mãe e ao

bebê, pois todas as inseguranças corriqueiras serão sanadas através de exames

laboratoriais e clínicos que devem ser realizados para a segurança de ambos (REIS,

2007).

O presente estudo tem o intuito de mostrar como as mulheres aderem ao pré-natal,

investigando como é sua percepção diante da assistência prestada pelo enfermeiro.
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1.2. JUSTIFICATIVA

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. O estímulo a adesão

poderá ser por consciências da necessidade à saúde pelas mulheres, por estímulo

familiar ou obrigação social. De certa forma em um país em desenvolvimento nem

sempre é possível obter a consciência em saúde por si só, por isso os critérios

utilizados muitas vezes são diferentes entre cada gestante. Dessa forma novas

estratégias poderão ocorrer na busca ativa e captação das gestantes.

1.3. PROBLEMA DE PESQUISA

Como relatado já anteriormente o Brasil, ainda não conseguiu atingir uma média

de seis consultas, sendo assim a pergunta norteadora da pesquisa é: o que estimula

a gestante fazer o pré-natal? A troca de conhecimento ofertada contribui para o

aumento de número de consultas? O enfermeiro é um incentivador da adesão ao pré-

natal?
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2. PERGUNTA(S) DE PESQUISA / OU HIPÓTESE(S) DE PESQUISA

A assistência ao pré-natal constitui em cuidados ao binômio, mãe e filho, desde

sua concepção ao trabalho de parto, a fim de identificar, tratar e controlar agravos que

coloque a saúde dos mesmos em risco. Para muitas mulheres o período da gestação

é um momento de descobrir o próprio corpo, onde surgem perguntas e dúvidas, e o

enfermeiro deve estar preparado para sanar os questionamentos de forma clara, a fim

de promover uma assistência acolhedora, fornecendo informações que influenciem

em uma gestação longe de riscos. As questões que norteiam o estudo são:

1. O que estimula a gestante fazer o pré-natal?

2. A troca de conhecimento ofertada contribui para o aumento de número de

consultas?

3. O enfermeiro é um incentivador da adesão ao pré-natal?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GERAIS

• Analisar a influência do enfermeiro na adesão ao pré-natal, na percepção da

gestante.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Descrever os motivos de adesão ao pré-natal na percepção da gestante
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4. MÉTODOLOGIA

4.1 Tipo de pesquisa.

O presente estudo fundamentou-se em uma pesquisa de revisão integrativa de

cunho qualitativa descritiva. Revisão integrativa inclui a análise de pesquisas

relevantes que dão suporte para tomada de decisões e a melhoria da prática clínica,

é um tipo de pesquisa desenvolvida com base em material já elaborado constituído

principalmente de livros e artigos científicos. Isto possibilita 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;

SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

No entendimento de Marconi e Lakatos (2010) “a metodologia qualitativa

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a

complexidade do comportamento humano”.

Na revisão integrativa seis etapas para a revisão devem ser obedecidas para

que a pesquisa tenha um rigor científico. Este estudo cumpriu criteriosamente as seis

etapas: elaboração da questão norteadora; definição das características das

pesquisas primárias da amostra; seleção das pesquisas que compuseram a amostra

da revisão; análise dos achados dos artigos incluídos na revisão; interpretação dos

resultados e relato da revisão, o que proporcionou o exame crítico dos achados.

Primeira Etapa: Questão Norteadora

Neste estudo procurou-se responder a seguinte questão norteadora:

• O que estimula a gestante fazer o pré-natal?

• A troca de conhecimento ofertada contribui para o aumento de número de

consultas?

• O enfermeiro é um incentivador da adesão ao pré-natal?

Segunda Etapa: Critérios para inclusão e exclusão dos estudos
Os artigos preencheram os seguintes critérios de inclusão para a revisão

integrativa: Abordar o tema relacionado à assistência de enfermagem no pré-natal,

adesão das gestantes no pré-natal. Artigos publicados em língua portuguesa,

postados nos últimos dez anos, disponível em livre acesso, online e de forma gratuita
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e completa. E foram excluídos os artigos que não responderam as questões

norteadoras.

Terceira etapa: Definição das informações a serem extraídas dos estudos/Coleta
de dados.

Nesta etapa se definiu as informações que foram extraídas dos estudos,

sintetizando as informações, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo.

O período de busca dos artigos foi feito um recorte temporal estabelecido para a

realização da pesquisa ocorreu entre 2008 e 2018. Os dados foram coletados no ano

de 2018. O levantamento dos dados bibliográficos foi adotado da Biblioteca Virtual em

Saúde (BVS), utilizando as bases de dados eletrônicos: Scientific Electronic Library

Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS), a fim de reunir informações específicas relevantes para a realização da

investigação e confiabilidade dos dados contidos nos periódicos. Foram usadas as

seguintes palavras-chaves: gravidez, pré-natal, saúde da mulher, assistência de

enfermagem no pré-natal. Desse modo acreditou-se no alcance dos objetivos, com a

finalidade de descrever e compreender sobre a percepção da gestante frente ao

incentivo do enfermeiro ao pré-natal.

Quarta etapa: Avaliação dos estudos incluídos na revisão
Após a leitura dos artigos selecionados, foi preenchido um instrumento

contendo: título da publicação, autores, ano, objetivo, resultados. Teve a atenção de

avaliar se os artigos em questão respondiam realmente aos objetivos.

Quinta etapa: interpretação dos resultados
Esta etapa correspondeu à fase de discussão dos principais resultados

na pesquisa convencional. Essa etapa consiste na síntese, discussão e comparação

dos principais resultados obtidos pela leitura dos artigos e preenchimento do

instrumento utilizado. Foi realizado um paralelo entre os autores pesquisados e a

interpretação, a compreensão dos atores do referido estudo.

Sexta etapa: apresentação da revisão/dados
A revisão integrativa incluiu informações suficientes que permitiu aos

autores como também ao leitor avaliar a pertinência dos procedimentos empregados

na elaboração da revisão, os aspectos relativos ao tópico abordado e o detalhamento

dos estudos incluídos. O resultado dos dados foi distribuído e organizado em quadros

e tabelas, discutido com base no referencial teórico.
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5. RESULTADOS

Autor/ Título/ Ano Objetivo Resultados

1 CUNHA et al./

Assistência pré-

natal: Competências

essenciais

desempenhadas por

enfermeiros/ 2009

Analisar as competências

essenciais desenvolvidas,

na prática, pelos

enfermeiros que atuam na

atenção ao pré-natal.

As competências essenciais

esperadas na assistência pré-

natal, preconizadas pelo Manual

de Normas Técnicas para

Assistência Pré-Natal do MS e

Confederação Internacional das

Parteiras (ICM), foram

desenvolvidas, entretanto

algumas foram realizadas com

baixa frequência, ou seja, não

foram realizadas em todas as

consultas.

2 GONÇALVES et al./

Avaliação da

efetividade da

assistência pré-natal

de uma Unidade de

Saúde da Família em

um município da

Grande São Paulo/

2008.

Avaliar a qualidade da

assistência prestada à

gestantes de baixo risco

por meio dos indicadores

de qualidade preconizados

pelo Ministério da Saúde.

Pode-se destacar as

especificidades do modelo de

assistência preconizado pelo

PSF, no qual o cuidado é,

usualmente, prestado pelos

mesmos profissionais a cada

oportunidade de contato do

usuário com o serviço de saúde.

Esta característica proporciona,

no caso das gestantes, a

segurança desejada e necessária

no transcorrer da gravidez. No

entanto, tal conforto ainda não é

garantido por ocasião do parto,

quando constata-se a dificuldade

do acesso ao leito obstétrico e a

falta de individualização do

cuidado prestado.

3 RODRIGUES et al./

Protocolo na

assistência pré-

Conhecer a percepção dos

enfermeiros acerca do uso

Protocolo das Atribuições do

Enfermeiro na Assistência ao Pré-

Natal demonstrou ser um



11

natal: ações,

facilidades e

dificuldades dos

enfermeiros da

Estratégia Saúde da

Família/ 2011

do protocolo de suas

atribuições na assistência

pré-natal, identificando as

ações de saúde

desenvolvidas por esses

profissionais, assim como

os pontos facilitadores e

dificultadores no uso do

referido protocolo.

poderoso instrumento para

refletirmos sobre a atenção

prestada às gestantes e a

identificação de pontos que

favorecem e prejudicam a

utilização do protocolo no

cotidiano do trabalho dos

enfermeiros.

4 SOUZA et al./ Ações

educativas durante a

assistência pré-

natal: percepção das

gestantes atendidas

na rede básica de

Maringá – PR. /2011

Conhecer a percepção de

gestantes usuárias da

rede básica de saúde de

Maringá/PR sobre

educação em saúde e

como ela ocorre.

As gestantes compreendem o

processo de educação em saúde

e, portanto, atribuem a este

relevância significativa para um

bom seguimento da gestação.

Porém, evidenciou-se a lacuna

existente no que se refere às

ações educativas realizadas

pelos

profissionais da atenção básica

direcionadas à assistência pré-

natal.

5 VIEIRA et al/

Percepção das

puérperas sobre a

assistência prestada

pela equipe de

saúde no pré-natal

/2011

Identificar de que modo as

puérperas usuárias de um

serviço público de saúde

de Porto Alegre percebem

a assistência prestada

pela equipe de saúde no

pré-natal e o que pensam

sobre o acesso, o

acolhimento e o

atendimento recebido

durante esse período.

Na primeira consulta da gestante,

a equipe de saúde deverá

proporcionar informações claras,

seguras e atender à mulher de

forma integral e acolhedora,

engajando-a ao serviço. Isso

influenciará positivamente na

decisão da gestante em realizar

o acompanhamento no pré-natal.

Percebemos que alguns fatores

auxiliam nessa decisão, como:

disponibilidade de acesso ao

serviço, oferta de exame

confirmatório, qualidade da

assistência
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prestada pelo serviço público de

saúde, empatia pela equipe e

estabelecimento de vínculo com

os profissionais de saúde.

6 SUCCI et al./

Avaliação da

assistência pré-natal

em unidades básicas

do município de São

Paulo / 2008

Avaliar a qualidade da

assistência pré-natal

oferecida em doze

Unidades Básicas de

Saúde (UBS) do município

de São Paulo, através da

revisão dos prontuários

médicos e de enfermagem

antes e após a

municipalização do

sistema de saúde.

Foi observado aumento do

número de consultas realizadas

em todas as UBS analisadas,

exceto uma, nos dois períodos

estudados. Embora não se tenha

acesso ao número de habitantes

de cada área de abrangência das

unidades avaliadas, pode-se

supor que aumento de 58,80% no

número de gestantes atendidas

(818 em 2000 e 1299 em 2004)

não é conseqüência apenas de

possível aumento populacional

(quer seja da população como

um todo ou, particularmente, do

número de mulheres em idade

fértil). Os dados obtidos sugerem

maior acessibilidade das

mulheres ao pré-natal.

7 SHIMIZU et al/ As

dimensões do

cuidado pré-natal na

consulta de

enfermagem / 2009

Analisar as

representações sociais

das gestantes acerca da

gestação e a atenção

recebida na consulta de

enfermagem do pré-natal.

Constatou-se que a grande

maioria das gestantes apresentou

representações positivas da

consulta de enfermagem do pré-

natal, sobretudo devido à forma

como se estabelecem as relações

de comunicação enfermeira-

gestante, em que são

privilegiados o acolhimento e a

escuta, superando, assim, em

parte, uma prática profissional

que tem como eixo central o

modelo biológico.
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A consulta de enfermagem

contribui para que a gestante

enfrente esta etapa da vida com

mais tranqüilidade, pois lhe

permite compreender e expressar

os diversos sentimentos

vivenciados.

8 LIMA et al/

Assistência pré-

natal: satisfação e

expectativas /2010

Avaliar a satisfação das

gestantes com a

assistência pré-natal,

identificar os aspectos que

elas gostariam que fossem

abordados durante a

assistência e os fatores

que poderiam inviabilizar a

participação em encontros

de gestantes.

Sob a ótica das gestantes, a

assistência pré-natal que lhes é

oferecida é satisfatória. No

entanto, foi identificado que as

informações sobre mudanças

fisiológicas advindas da gestação,

autocuidado e cuidados com o

filho são parcialmente suficientes,

demonstrando existir uma lacuna

importante a ser preenchida e que

é de responsabilidade do setor

saúde. Faz-se necessário

portanto, sensibilizar os

profissionais responsáveis pela

assistência pré-natal sobre a

importância de oferecer

informações claras e adequadas

a cada situação.

9 FIGUEIREDO e

ROSSONI / O

acesso à assistência

pré-natal na atenção

básica à saúde sob a

ótica das gestantes/

2008.

Analisar o acesso ao pré-

natal na Atenção Básica

na ótica de gestantes

atendidas na Unidade

Básica de Saúde de Porto

Alegre, Rio Grande do Sul.

Há algumas coisas que podem

auxiliar na organização da

assistência prestada no pré-natal,

a partir da atenção básica em

saúde. Sobressai, especialmente,

a constatação das dificuldades de

acesso das mulheres à

assistência, principalmente ai

primeiro contato. Nesse sentido, o

primeiro contato (através de

consulta de pronto-atendimento
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ou previamente agendada) possa

transcorrer num tempo mínimo,

no qual a assistência não fique

comprometida, garantindo o início

tão precoce quando possível do

acompanhamento ao binômico

mãe e filho.

10 ARAUJO et al./ A

importância do pré-

natal e a assistência

de enfermagem /

2010

Analisar e avaliar a

importância do pré-natal,

bem como a assistência de

enfermagem.

Entre as gestantes há um grau de

satisfação grande, porém ainda

falta informações a serem

esclarecidas  acerca da

alimentação, hidratação,

exercício físico, a gestação em si,

parto e puerpério.

11 CASTRO et al/

Qualidade da

assistência pré-

natal: uma

perspectiva das

puérperas egressas.

/2010

Analisar a percepção de

puérperas quanto à

qualidade da assistência

pré-natal. Pesquisa

qualitativa e exploratória,

realizada em maternidade

pública do Pará, de

fevereiro a junho/2009.

Avaliação na perspectiva da

qualidade sobre o funcionamento

do serviço, contribuindo com os

gestores e também para o ensino,

pesquisa e prática assistencial,

valorizando a gestante na

condição de cidadã e usuária do

serviço de pré-natal. Tendo em

mente que ao realizar este estudo

iremos conhecer melhor e

contribuir, de alguma forma, para

a melhoria da qualidade da

assistência pré-natal oferecida a

essa clientela.

12 DUARTE e

ANDRADE/ O

significado do pré-

natal para mulheres

grávidas: uma

experiência no

município de Campo

Grande, Brasil/ 2008

Conhecer o significado e a

importância do pré-natal

na opinião das gestantes

residentes na área de

abrangência da Unidade

Básica de Saúde da

Família do Jardim Marabá,

É fundamental entender o

significado que a gestação possui

para as mulheres grávidas, a fim

de desvelar os mitos, fantasias e

sentimentos negativos que são

partilhados pelo grupo de

gestantes. A comunicação entre

as gestantes e os profissionais
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município de Campo

Grande, MS, Brasil

envolvidos no pré-natal mostrou-

se, em alguns espaços, como

positiva na satisfação das

gestantes, porém, estas

alimentam conceitos do senso

comum pouco explorados pelas

equipes pré-natalistas. Deve-se

desmitificar a gestação,

considerando a mulher com seus

desejos, crenças e conceitos, de

modo a tornar esse momento

mais participativo para elas.

13 MATOS et al/

Atuação do

enfermeiro na

assistência ao pré-

natal de baixo risco

na estratégia saúde

da família no

município de Minas

Gerais /2013

Analisar as condutas

desenvolvidas pelos

enfermeiros na assistência

ao pré-natal de baixo risco

na Estratégia Saúde da

Família em um município

de Minas Gerais

É Importante a atuação de uma

equipe de saúde bem qualificada

na atenção básica para uma

gestante, sua família e toda a

comunidade. A evidência do

papel do enfermeiro na consulta

de enfermagem no pré-natal foi o

destaque dessa importância, pois

são eles que nos atendimentos

tanto individuais quanto coletivos

abordam a gestante durante o

pré-natal, e orienta sobre

questões de cuidados com o

recém-nascido, a realização de

exames, dentre outros

procedimentos necessários pra

um bom pré-natal.

14 GUERREIRO et al/

O cuidado pré-natal

na atenção básica de

saúde sob o olhar de

gestante e

enfermeiros / 2012

Conhecer as concepções

de gestantes e

enfermeiros sobre o

cuidado pré-natal na

atenção básica de saúde.

Por meio dos depoimentos de

enfermeiros e gestantes, pode-se

conhecer as concepções delas

sobre o cuidado pré-natal na

atenção básica de saúde. Ambos

consideram um pré-natal de

qualidade aquele que tem
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um bom acolhimento, educação

em saúde, atenção integral a

mulher gestante, numero mínimo

de seis consultas, referencia e

contra referência, assiduidade

do enfermeiro e trabalho em

equipe. Em relação a satisfação

das mulheres com o cuidado de

enfermagem na consulta pré-

natal, existe insatisfação

em relação a educação em saúde.

Embora algumas gestantes

tenham se mostrado satisfeitas,

observou-se que elas ainda

carecem de informações e

instruções sobre como pegar

corretamente o bebe para a

amamentação, a sexualidade na

gestação, a preparação para o

parto e os cuidados com o recém-

nascido.
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6. DISCUSSÃO

Nos artigo 1 os autores evidenciam a importância da implementação de protocolos

para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem ao pré-natal, onde há

pouco preparo dos profissionais para o atendimento para o público alvo, enfatizando

a consulta de enfermagem, na maioria dos casos realizada incompleta deixando de

esclarecer possíveis dúvidas que poderiam surgir no decorrer da consulta afetando

assim sua eficácia.

Segundo os autores do artigo 2, o maior atrativo da adesão ao pré-natal é o

vínculo dos profissionais com o paciente, onde a oportunidade do contato propicia um

elo de segurança e tranquilidade. No entanto, relata que ainda há a falta de

humanização referente ao momento do parto, o cuidado individualizado não é

realizado.

O artigo 3 os autores demonstram através dos resultados que há necessidade

de investimento na formação dos profissionais enfermeiros atuantes nas Unidades

Básicas de Saúde e Programa Saúde da Família, pois mesmo com protocolos

instalados há o desconhecimento da autonomia do enfermeiro referente ao pré-natal

de baixo risco, gerando um desconforto entre a equipe pela falta de planejamento de

acordo com a necessidade da população. Nesse contexto, os autores desse artigo

convergem com os autores do artigo 1, destacando  a importância da maior

participação do enfermeiro nas consultas do pré-natal de baixo risco.

No artigo 4 os autores relatam a percepção da gestante sobre a educação em

saúde, enfatizando a participação de grupos e rodas de conversa. Há evidencia que

identifica o processo de educação em saúde como significativo, porém ainda há

lacunas que devem ser preenchidas de acordo com as necessidades ofertadas por

cada grupo.

Como descreve o autor no artigo 5, a forma como a gestante é tratada na sua

primeira consulta de pré-natal interfere em todo acompanhamento, pois a mesma

precisa sentir segurança e confiança no profissional. Alguns fatores também

influenciam como: situação socioeconômica, disponibilidade de acesso ao serviço de

saúde, qualidade da assistência da equipe.
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O artigo 6 os autores analisaram o aumento do número de consultas no primeiro

trimestre de gestação porém há uma grande desistência do acompanhamento até o

final da gestação. A padronização dos modelos de protocolos não resultam em uma

grande eficácia visto que há pouco vínculo com a unidade, acarretando em abandono

e futuros agravos à gestação.

Os autores do artigo 7 relata que a gestação é representada como um

fenômeno complexo e singular, que envolvem mudanças biológicas, psicológicas,

sociais e culturais. As mulheres que buscam o serviço de saúde é para que haja apoio

a esse momento, privilegiando os sentimentos, necessidades culturais, sociais e a

troca de informações sendo essencial, como orientações na gestação e pós parto,

amamentação  e cuidados com o recém-nascido.

No artigo 8, retrata a consulta de enfermagem como satisfatória mas não

esclarecedora, onde há um vínculo entre o profissional mas falta informações acerca

do período em que a mulher se encontra.

Os autores do artigo 9 analisa os dados obstétricos da população alvo, onde

encontrou uma faixa etária de 15 a 36 anos, variando entre seis primigestas e as

demais multíparas de duas a nove gestações. O início do pré-natal varia de um a sete

meses, com o quarto mês mediano. Pela situação sócio-econômico e cultural da

população inserida pode-se constatar que o acesso torna-se limitado. Visto que a

equipe multiprofissional deve se atentar a estratégias de divulgação para a captação

da população assim quando houver necessidade. Assim como nos artigos 5 e 7, este

relata a importância da educação em saúde na coletividade, visto que a comunicação

pode se tornar mais eficaz e produtiva no compartilhamento de experiências e

construir um significado próprio da experiência como gestante.

No artigo 10 os autores retratam a vivência na consulta de enfermagem, onde

mesmo que preconizado há um déficit e uma sobrecarga na consulta médica, levando

uma baixa qualidade de assistência. Cabe ao enfermeiro um olhar cuidadoso sobre a

vivência do momento, as alterações físicas, emocionais e psicológicas para que seja

visto a mulher e mãe com medos, insegurança, dúvidas, tendo o diálogo como peça

fundamental na assistência.
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Como descreve os autores no artigo 11, a forma como é ofertado o serviço de

saúde é de impacto na vida das gestantes que por ali passaram, pois pode-se ter

criado expectativa e não ter sido atendida de forma integral frustrando e direcionando

a não adesão nas próximas necessidades.

Os autores do artigo 12 descreve sua pesquisa como o pré-natal sendo um ato

prescritivo e a importância está voltada a saúde do bebê. O enfermeiro deve ser capaz

de lidar com diversas situações, sendo elas os mitos do senso comum que permeiam

ideias e pensamentos das gestantes; cabe assim salientar sobre a desmistificação do

pensamento, uma vez que orientado a respeito do pré-natal, a prática de acolhimento,

criar vínculo as informações serão multiplicadas pelas gestantes atingindo a

população em que a mesma está inserida, gerando impacto na adesão futura.

O artigo 13 os autores descrevem como de suma importância a atuação da

equipe de saúde qualificada para uma boa assistência. Há obstáculos para uma boa

assistência  como a sobrecarga de atribuições e o protocolo municipal que diverge

com a atuação diária prejudicando a ação do enfermeiro. Assim como este, os autores

1, 3, 5, 6, 7 tratam a consulta de enfermagem como prioridade para uma melhor

assistência, porém mesmo com respaldo os profissionais desconhecem ou não se

sentem seguro para atuar em tal seguimento, visto que falta uma capacitação

adequada para um cuidado individualizado e um treinamento sobre coletividade.

No artigo 14 é evidenciado a importância do enfermeiro nas consultas de pré-

natal, tendo como qualidade o acolhimento e atenção individualizada. Alguns são os

agravantes para uma assistência ruim, considerada pelas gestantes do estudo:

demora nos resultados de exames, carência de recursos materiais, limitação do

enfermeiro na solicitação dos exames e a falta de trabalho em equipe. Os artigos 2,

4, 5, 6, 7, 8, 10 também tratam a assistência ao pré-natal como um vínculo duradouro,

onde é trabalhado em grupos ou consultas de enfermagem toda a troca de

conhecimento e experiências do período da gestação ao puerpério. O enfermeiro tem

papel fundamental pois a partir da assistência é gerado confiança e credibilidade para

o acompanhamento e intervenções necessárias.
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7. CONCLUSÃO

Concluiu-se com esta pesquisa que há falta de humanização e individualização

no cuidado com as gestantes em suas consultas de pré-natal com o enfermeiro. É de

direito da mulher um atendimento de qualidade, visto que nesse período a mulher

passa por mudanças no fisiológicas e psicológicas, ela busca no profissional

enfermeiro um ambiente acolhedor e que lhe passe confiança. O acompanhamento

até o final da gestação ainda ocorre com baixa frequência pois há um grande número

de gestantes não informadas sobre o programa do pré-natal e sua importância ao

binômio, mãe e filho, falta informação e divulgação do mesmo para que haja a procura.

Sendo assim, é possível identificar a importância da equipe multidisciplinar

dentro da Unidade de Saúde, onde os mesmos fazem um trabalho em conjunto para

melhor atender a gestante, sua família e comunidade. A população é disseminadora

de conhecimento, uma vez feito uma boa educação em saúde há criação de vínculo

e confiança, pois não há nada mais que importante do que multiplicar informação.

O papel do enfermeiro dentro da equipe de saúde é de fundamental

importância, pois o mesmo deve se sentir um referencial em atendimento

individualizado e comunitário já que se encontra inserido constantemente com a

população. O primeiro contato começa na consulta de enfermagem onde já se

estabelece vínculo com o tratamento acolhedor, quebrando o paradigma e se

estabelecendo como de grande importância no programa de pré-natal, onde o

enfermeiro tem respaldo para atuar.

Portanto, pode-se concluir que há uma grande importância da consulta de

enfermagem no pré-natal pois sem vínculo, troca de experiências e conhecimento a

baixa adesão é contínua. A assistência se baseia na integralidade da equipe de saúde

e paciente, sendo a principal preocupação a informação, pois é no pré-natal que se

esclarece dúvidas e anseios, para ter uma gestação tranquila, parto e puerpério de

qualidade.
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