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Resumo 

 
Este estudo teve por objetivo elaborar uma proposta de intervenção na problemática 
da baixa adesão das gestantes no período do pré-natal na equipe 04 do município de 
Gilbués–PI. Pois é necessário uma assistência pré-natal de qualidade para 
acompanhar toda a gestação, permitindo o diagnóstico e o tratamento precoces de 
possíveis agravos e complicações da gestante e bebê. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza quantitativa com delineamento transversal. Realizado na Unidade Básica de 
Saúde com a equipe 04 no município de Gilbués-PI, no qual aplicou-se um plano de 
intervenção para a problemática da baixa adesão ao pré-natal, com a equipe ESF e do 
NASF. A amostra foi composta por 24 gestantes que compõem a área adscrita, 
coletado os dados nas fichas do SISPRENATAL, prontuário e cartão das gestantes, no 
período de março à setembro de 2018, durante os atendimentos as gestantes. Após a 
coleta e conferência dos dados, estes foram digitados em uma planilha do programa 
Excel, no qual foram apresentados por meio de gráficos. Os resultados demonstraram 
que a intervenção acarretou num grande impacto no pré-natal das gestantes da 
unidade, propiciando a ampliação da cobertura da assistência as gestantes com a 
melhoria dos registros e a qualificação dos serviços prestados, além de ter capacitado 
os profissionais para seguirem as recomendações do Ministério da Saúde relativas ao 
acompanhamento pré-natal. Portanto, uma assistência pré-natal de qualidade, 
contribui para que as gestantes mantenham vínculo com o serviço de saúde durante 
todo o período gestacional, reduzindo consideravelmente os riscos de intercorrências 
obstétricas. 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to elaborate a proposal for intervention in the problem of the low 
adherence of pregnant women during the prenatal period in team 04 in the city of 
Gilbués - PI. Because quality prenatal care is necessary to accompany the entire 
gestation, allowing early diagnosis and treatment of possible complications and 
complications of the pregnant woman and baby. It is a quantitative research with a 
cross-sectional design. Held in the Basic Health Unit with team 04 in the municipality of 
Gilbués-PI, in which an intervention plan was applied to the problem of low prenatal 
adherence, with the ESF and NASF team. The sample consisted of 24 pregnant 
women that compose the assigned area, collected the data in the SISPRENATAL 
records, charts and cards of the pregnant women, in the period from March to 
September of 2018, during the visits to pregnant women. After the data were collected 
and checked, they were entered in an Excel spreadsheet, in which they were 
presented by means of graphs. The results showed that the intervention had a great 
impact on the prenatal care of the pregnant women of the unit, increasing the coverage 
of the assistance to the pregnant women with the improvement of the records and the 
qualification of the services provided, besides enabling the professionals to follow the 
recommendations of the Ministry of Health regarding prenatal care. Therefore, quality 
prenatal care contributes to the fact that pregnant women maintain ties with the health 
service throughout the gestational period, considerably reducing the risks of obstetric 
complications. 
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Introdução 

A assistência pré-natal é necessária para acompanhar toda a gestação, 

permitindo o diagnóstico e o tratamento precoces de possíveis agravos e 

complicações da gestante e bebê. A atenção básica deve assegurar, a precocidade do 

pré-natal e a frequência de 06 ou mais consultas com qualidade, com ações 

resolutivas e acolhedoras, bem como, coordenando e facilitando o acesso oportuno à 

própria atenção básica, e a outros níveis de atenção da rede de serviços de saúde, 

garantindo assim, toda a oferta de cuidados com a gestação e o parto (1). 

Um pré-natal de qualidade é capaz de diminuir a morbimortalidade materno- 

infantil, pois é neste período que os profissionais conseguem identificar algum risco 

gestacional, orientando-as e encaminhando adequadamente em cada momento da 

gravidez (2). Alguns dados de óbitos infantis e neonatais evitáveis no Brasil, são 

correlacionados à inadequação e menor adesão a assistência à gestação, como em 

2014 foram cerca de 40% dos 10.446 óbitos e em 2015 apresentou uma proporção de 

16 óbitos/1.000 nascidos vivos. Estando o Brasil em 120º lugar entre 187 países no 

ranking das Organização das Nações Unidas (ONU), realizado para avaliar as taxas 



de mortalidade infantil (3). 

Segundo Guimarães (1) o conhecimento acerca das ações do pré-natal é de 

suma importância para a adesão da gestante em todas as consultas indicadas na 

atenção básica, no qual se insere os profissionais que atuam na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), pois trabalham diretamente com este grupo, que com o intuito de 

fortalecer a avaliação em saúde no Brasil, tem-se o Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB), que consequentemente gerou 

um conjunto de informações sobre o pré-natal, estando alinhado à isto o Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) avalia os critérios de qualidade e 

efetividade das ações do pré-natal. 

Portanto, o empenho em pesquisar este tema, sobreveio do contato diário com 

gestantes no município de Gilbués-PI, que apresentaram uma certa resistência a 

adesão ao número mínimo de 06 consultas, o que é preconizado pelo Ministério da 

Saúde, comparecendo a Unidade de Saúde só quando tiveram intercorrências. Então, 

é necessário realizar um diagnóstico situacional, para assim implementar um plano 

operativo para intervir nesta problemática o mais precocemente possível. 

Desse modo, este estudo tem por objetivo elaborar uma proposta de intervenção 

na problemática da baixa adesão das gestantes no período do pré-natal na equipe 04 

do município de Gilbués – PI, bem como realizar um diagnóstico situacional das 

gestantes da área abrangente da equipe, para compor dados e registros deste grupo 

na unidade; demonstrar a importância da adesão ao pré-natal as gestantes; realizar 

frequentemente um treinamento com os profissionais da ESF para uma melhor 

abordagem a estas gestantes com a proposta de intervenção e planejar e orientar com 

a equipe da ESF, o acompanhamento e avaliação das ações de intervenção 

propostas. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa com delineamento 

transversal. Segundo Rouquayrol (4) estudos transversais são estudos que procuram 

delimitar, a partir de dados de uma amostra extraída em um dado momento de uma 

população, para estabelecer hipóteses sobre possíveis relações entre variáveis 

dependentes e independentes considerando medidas pontuais. Já a pesquisa 

quantitativa caracteriza-se por uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto em estudo através das informações numéricas resultantes da 

investigação usando modelos estatísticos para explicar os dados (5). 
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O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde com a equipe 04 no 

município de Gilbués-PI, no qual aplicou-se um plano de intervenção para a 

problemática da baixa adesão ao pré-natal, com a equipe da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Unidade de Saúde 

(NASF). 

A amostra foi composta por 24 gestantes que compõem a área adscrita. Sendo 

assim, coletado os dados para compor os resultados e discussão do estudo, através 

das fichas do SISPRENATAL, prontuário e cartão das gestantes, no período de março 

à setembro de 2018, durante os atendimentos as gestantes. 

Após a coleta e conferência dos dados, estes foram digitados em uma planilha 

do programa Excel, no qual os resultados foram apresentados por meio de gráficos de 

modo a tornar mais clara a divulgação e organização das informações referentes ao 

proposto pelos objetivos. Posteriormente a essa apresentação, foram discutidos os 

resultados conforme literatura revisada e pertinente à temática em estudo. 

 

Resultados e Discussão 

O plano de intervenção apresentou 06 metas a serem alcançadas no período 

de coleta de dados desse estudo, no qual foram elaboradas através de problemas que 

de certa forma impossibilitavam a adesão ao pré-natal das 24 gestantes que são 

responsáveis pela equipe 04 da Unidade Básica de Saúde do município de Gilbués – 

PI. A seguir, os dados nos gráficos estão dispostos em três períodos entre os meses 

de março a setembro, de modo a ter um comparativo do período da aplicação do plano 

de intervenção: 

Objetivo: Criar o grupo das gestantes. META: Alcançar 100% de presença das 

gestantes nas reuniões de grupo. 

No gráfico 01, o indicador utilizado foi a proporção de gestantes presentes nas 

reuniões em grupo. 

Gráfico 01 – Proporção de gestantes presentes nas reuniões em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 
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Com a criação do grupo de gestantes, no primeiro período houve a presença de 

08 (33,33%) gestantes, no segundo 06 (25%) e no terceiro período a presença de 10 

(41,67%) gestantes, que na ocasião foram informadas quanto a importância do pré-

natal e de todas as informações do período gestacional, bem como sanando as 

dúvidas que por ventura as gestantes apresentavam. 

O período gestacional caracteriza-se por um período de inúmeras 

transformações na gestante e no eixo familiar, constituindo-se, em um período de 

maior vulnerabilidade e propício para o desenvolvimento de ações preventivas, sendo 

assim de suma importância a criação desse grupo de gestantes, no qual os 

profissionais conseguirão acompanhar, orientar, educar, promover ao parceiro (a) à 

capacidade de oferecer apoio, com prontidão e de acordo com as necessidades 

percebidas, rastrear possíveis situações de risco e tratar intercorrências que possam 

interferir no bem-estar do bebê, da gestante e de sua família (6) 

 

Objetivo: Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal realizado na unidade. 

META: Garantir 100% das gestantes o ingresso no programa de pré-natal no primeiro 

trimestre da gestação. 

O gráfico 02 foi utilizado como indicador a proporção de gestantes captadas no 

primeiro trimestre de gestação. 

 

Gráfico 02 – Proporção de gestantes captadas no primeiro trimestre de 

gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A unidade básica no primeiro período alcançou 07 gestantes (29,17%) com 

entrada no primeiro trimestre, no segundo período foram 09 (37,5%) e no último 

ocorreu uma diminuída para 08 gestantes (33,33%). 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 
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Segundo o Ministério da Saúde (7) o calendário de atendimento pré-natal deve 

ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam maior risco 

materno e perinatal. Deve ser iniciado precocemente (primeiro trimestre) e deve ser 

regular e completo (garantindo-se que todas as avaliações propostas sejam realizadas 

e preenchendo-se o cartão da gestante e a ficha de pré-natal). Pois um pré-natal 

iniciado no primeiro trimestre diminui os riscos a gestação e ao parto. 

 

Objetivo: Melhorar a adesão ao pré-natal. META: Realizar busca ativa de 100% das 

gestantes faltosas às consultas de pré-natal. 

O indicador utilizado para a realização do gráfico 03, foi a proporção de 

gestantes presentes nas consultas de pré-natal. 

 

Gráfico 03 – Proporção de gestantes presentes nas consultas de pré-natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a intervenção implementada, percebeu-se que com o passar dos meses 

o número de gestantes presentes nas consultas domiciliares subiram gradativamente, 

como gráfico 03, no primeiro período 04 (16,7%) gestantes estavam nas consultas, no 

segundo 09 (37,5%) e no último período já tinham 11 (45,83%) gestantes que se 

dirigiram a unidade de saúde sem a necessidade de busca ativa. 

É preconizado pelo Ministério da Saúde (7), que durante o pré-natal, deve ser 

realizado o número mínimo de seis consultas (sendo, no mínimo, duas realizadas por 

médico), preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e 

três no último trimestre. A maior frequência de visitas no final da gestação visa à 

avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-obstétricas mais comuns 

nesse trimestre, como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 

amniorrexe prematura e óbito fetal. Não existe “alta” do pré-natal antes do parto. 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 
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Objetivo: Capacitar todos os profissionais da equipe. META: Alcançar 100% dos 

profissionais da ESF com capacitação técnica e científica para a assistência pré-natal. 

No gráfico 04, utilizou-se o indicador a proporção de realização de oficinas e 

educação continuada realizadas mensalmente ou semanalmente com os profissionais. 

 

Gráfico 04 – Proporção de realização de oficinas e educação continuada 

realizadas mensalmente ou semanalmente com os profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme o gráfico 04, de início foram realizadas 03 oficinas de sensibilização e 

educação continuada sobre a importância do pré-natal, no segundo período foram 02 

e no terceiro 04 oficinas. Percebendo-se que esse período de troca de conhecimentos 

entre os profissionais foi muito importante para o aumento da qualidade do pré-natal e 

consequente adesão das gestantes. 

Pois profissionais qualificados conseguem prestar um assistência de qualidade, 

preocupando-se com a humanização no atendimento às gestantes. Sendo função 

destes profissionais compreender e qualificar a atenção ofertada às gestantes, para 

que se tenha uma maior adesão ao programa e confiança durante suas consultas (8). 

 

Conclusão 

 

A intervenção, representou um grande impacto no pré-natal das gestantes da 

unidade, propiciando a ampliação da cobertura da assistência as gestantes com a 

melhoria dos registros e a qualificação dos serviços prestados, além de ter 

estabelecido um vínculo entre os profissionais e a população alvo, imprescindível para 

a adesão das mesmas ao programa de assistência pré-natal. Além de ter capacitado 

os profissionais para seguirem as recomendações do Ministério da Saúde relativas ao 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 



acompanhamento pré-natal, no qual as atribuições de cada profissional foi discutido 

com propriedade, viabilizando uma assistência a todas as gestantes da área de 

abrangência, conseguindo assim desenvolver uma adequada atenção às gestantes. 

Portanto, a atenção pré-natal favorece a interação entre o profissional de 

saúde da atenção básica e a gestante e sua família, contribuindo para que a gestante 

mantenha vínculo com o serviço de saúde durante todo o período gestacional, 

reduzindo consideravelmente os riscos de intercorrências obstétricas. Além disso, a 

assistência gestacional, quando mediada por diálogo e respeito entre profissionais de 

saúde e gestantes, representa o primeiro passo para a adesão ao pré-natal, o que 

trará um parto sem intercorrências. 
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