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RESUMO 

A gestação é caracterizada por mudanças físicas e emocionais, podendo em alguns casos, 

aumentar o risco durante este período, existindo a necessidade de acompanhamento integral e 

de acordo com a necessidade da mãe pela equipe de saúde. Durante as consultas de pré-natal, 

algumas situações de risco facilmente solucionadas estavam sendo postergadas pela gestante 

pela falta de conhecimento ou orientação, situações inclusive que deveriam ser resolvidas pelo 

quadro clínico prontamente. Uma maior orientação às gestantes foi observada por meio da 

prática na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), assim verificou-se a necessidade de 

um instrumento com maiores informações sobre a gestação para ser entregue às pacientes na 

consulta médica de pré-natal, complementando e enfatizando o cartão da gestante, 

incentivando sempre a leitura deste material durante o período de atendimento de pré-natal. O 

estudo tem como objetivo qualificar o pré-natal a partir da implantação de uma ferramenta 

que auxilie a atenção integral às gestantes atendidas na UAPS José Waldevino de Carvalho, 

sendo, portanto, um estudo qualitativo e intervencional. Com o uso do folder, instrumento 

utilizado, e das intervenções semanais, espera-se que haja um maior empoderamento das 

gestantes no sentido de evitar riscos e procurar o atendimento para resolução das 

complicações encontradas brevemente, gerando assim uma redução de agravos que ocorrem 

pelo desconhecimento de situações que podem ser a causa de consequências à saúde materno-

fetal. 

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal. Gravidez. Complicações na Gravidez. Atenção Primária 

à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Pregnancy is characterized by physical and emotional changes, and in some cases may 

increase the risk during this period, and that is why it is need more atencion according to the 

necessity of the mother. During prenatal consultations, some easily resolved risk situations 

were being postponed by the pregnant woman due to a lack of knowledge or guidance, 

including situations that should be resolved promptly. More guidance to pregnant women was 

observed through the practice in the Primary Health Care Unit, so it was observed the need for 

an instrument with more information about gestation to be delivered to the patients in the 

prenatal medical consultation, complementing and emphasizing the card of the pregnant 

woman, always encouraging the reading of this material during the period of prenatal care. 

Thus, the study was carried out to qualify prenatal care based on the implementation of a tool 

that assists the integral care of pregnant women attended at the Primary Health Care Unit José 

Waldevino de Carvalho, and it is therefore a qualitative and interventional study. With the use 

of the folder that will be the instrument used and the weekly interventions, it is expected that 

there will be a greater empowerment of the pregnant women in order to avoid risks and seek 

the medical care to resolve the complications found briefly, thus generating a reduction of 

diseases that occur by situations that may be the cause of maternal-fetal health consequences. 

Keywords: Prenatal Care. Pregnancy. Pregnancy Complications. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestação corresponde a um período em que há mudanças importantes fisiológicas 

tanto por fatores hormonais como por fatores físicos que em conjunto modificam a 

deambulação, postura, metabolismo, sistema cardiovascular, sistema urinário. As 

modificações, em geral, podem ocasionar riscos ou não durante a gestação, a saber, a 

alteração em relação ao sistema urinário, que no terceiro trimestre pode-se observar maior 

estase ou até mesmo hidronefrose, gera uma maior predisposição à infecção do trato urinário 

(ITU). Infecções que se não tratadas e acompanhadas corretamente em pré-natal podem 

ocasionar prematuridade, recém-nascidos de baixo peso, rotura prematura de membranas, 

restrição de crescimento intraútero e até mesmo aborto. 

No período gestacional, observamos, portanto, que há alterações que podem levar a 

maiores riscos à gestante e ao feto que devem ser levadas em consideração em cada consulta 

de pré-natal, assim como um rastreio meticuloso por meio da anamnese, do exame físico e dos 

exames solicitados. 

Durante as consultas de pré-natal, algumas situações de risco facilmente 

solucionadas estavam sendo postergadas pela gestante pela falta de conhecimento e/ ou 

orientação, situações inclusive que deveriam ser resolvidas pelo quadro clínico sem mesmo 

aguardar exames, como infecções urinárias, e que muitas vezes as gestantes esperavam as 

consultas de pré-natal próxima para queixar-se ou até mesmo aguardavam serem questionadas 

sobre “dor ao urinar” ou “aumento da frequência urinária com pouco volume” para 

afirmarem. 

Uma maior orientação às gestantes foi observada durante o período de atendimentos 

de pré-natal. Desde direcionamento para ler o cartão da gestante, como orientações outras 

práticas que serviriam até o final do pré-natal, inclusive sobre a quantidade de consultas e 

sobre a importância do seguimento semanal após a 36ª semana gestacional. 

Como a gestação leva a alterações que podem cursar com fatores de risco, o ideal 

seria orientar a gestante sobre os agravos e as consequências, como, por exemplo, a 

necessidade de tratar a infecção urinária assim que surgirem os primeiros sintomas e explicar 

a correlação com a prematuridade e até mesmo o aborto. Sempre em cada consulta é 

importante direcionar para esse questionamento de sintomas e sinais de riscos, assim parte de 

cada consulta deve ser voltada para orientações, salientando a educação em saúde permanente 

realizada a cada pré-natal. 
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É no pré-natal também que a gestante deve ser bem orientada sobre o trabalho de 

parto, sobre o puerpério, objetivando menores complicações e mais sucesso na amamentação. 

Por meio da revisão de literatura e da prática verificada na Unidade de Atenção 

Primária à Saúde (UAPS), observou-se a necessidade de um instrumento com maiores 

informações sobre a gestação para ser entregue às pacientes na consulta médica de pré-natal, 

complementando e enfatizando o cartão da gestante, incentivando sempre a leitura deste 

material. O material entregue seria baseado na literatura, de forma clara, concisa e de fácil 

visualização, pontuando os principais temas abordados na gestação, desde sinais de riscos e o 

que fazer nessa situação, até mesmo sobre dúvidas frequentes das gestantes. Além disso, 

poderia ser realizada a distribuição do material em atividades de educação em saúde, reunindo 

as gestantes para um maior esclarecimento de dúvidas. 
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2 PROBLEMA 

Observando os casos na UAPS e a prevalência de complicações, desde mais simples 

até mais complexas, em um determinado período desde ano em que foram acompanhadas 10 

gestantes em pré-natal, sendo desde total 01 caso de pré-eclampsia, 03 ITU recorrentes (já 

iniciado a antibioticoterapia profilática diária até o final da gestação de acordo com a 

indicação), 01 rotura prematura de membranas ovulares (RPMO) e 01 gestante usuária de 

drogas ilícitas. Verificou-se mais da metade das gestantes com fatores de risco, sendo parte 

disso facilmente evitável com devidas orientações sobre o quadro e sobre o tratamento, além 

de um pré-natal sistematizado voltado para reconhecer os principais sintomas e sinais 

prontamente, que ao ser informatizada a paciente passa a empoderar-se durante a gestação das 

condições vividas. 

Observou-se ainda que os riscos encontrados durante o pré-natal poderiam ser 

resolvidos mais prontamente ou evitada sua evolução, caso a gestante fosse melhor informada 

e orientada sobre as alterações naturais da gestação e as patologias, contribuindo para o 

desenvolvimento de um pensar crítico, permitindo levar a mulher a melhores decisões e 

contribuir para um pré-natal com menores complicações à própria mãe e ao feto. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A realização de um instrumento para melhor orientar a gestante de forma mais 

concisa e de melhor visualização, com temas que enfatizam o conteúdo do cartão da gestante 

e que complementam alguns assuntos visariam ao melhor empoderamento da mulher, pois 

evitariam que fatores de riscos não sejam notados ou que sejam postergadas as soluções de 

complicações, esclarecendo situações que devem ser faladas ao médico da UAPS o quanto 

antes. Enfatizando medidas de educação em saúde sobre as modificações naturais da gestação, 

sobre as patologias mais comuns, bem como orientando sobre o fluxo de acesso das gestantes 

na rede e de serviços de emergência e maternidade vinculada à paciente da UAPS, nas 

situações em que necessitam de um atendimento de emergência. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Qualificar o pré-natal por meio de uma ferramenta que auxilie a atenção integral às 

gestantes atendidas na Unidade de Atenção Primária à Saúde José Waldevino de Carvalho. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Empoderar as gestantes quanto à saúde materno-fetal. 

Reduzir os riscos durante a gestação para a mãe e para o feto. 

Intervir em tempo oportuno para resolução dos problemas encontrados durante a 

gestação. 

Orientar corretamente sobre o fluxo de atendimento da gestante na rede de saúde. 

Elaborar e implantar o instrumento que será o informativo. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

A assistência pré-natal constitui um aparato de procedimentos que englobam 

anamnese, exame físico, exames laboratoriais e de imagem e medidas educativas com o 

objetivo de acompanhar a gravidez e promover a saúde do binômio mãe-feto. Esse período 

não termina com o fim da gravidez e não existe o termo “alta” do pré-natal, o acolhimento da 

mulher ocorre desde o início de sua gravidez até o momento pós-parto, considerando o 

puerpério importante tanto para o seguimento do neonato como da mãe.   

Este período é caracterizado por mudanças tanto físicas, como emocionais 

vivenciadas de forma única e distinta por cada gestante, existindo a necessidade de 

acompanhamento integral e de acordo com a necessidade da mãe pela equipe de saúde. O 

acompanhamento adequado à gestante está relacionado a benefícios tanto para a mãe quanto 

para o futuro bebê, possibilitando a detecção precoce de riscos e o tratamento oportuno de 

morbidades que possam vir a surgir, além de incentivo ao correto aleitamento materno e a 

importância de esse hábito permanecer exclusivo até os seis meses de idade do neonato 

(SILVA; LIMA; OSÓRIO, 2016). 

As alterações na gestação podem surgir como simples aumento de náuseas que é 

estimado em torno de 80% das gestantes, principalmente entre a 16ª a 20ª semana até mesmo 

como formas mais graves denominada de hiperêmese gravídica, que podem ocasionar 

distúrbios eletrolíticos, desidratação e perda ponderal importante (mais que 5% do peso) 

(MONTENEGRO; RESENDE, 2011). 

Há também complexas alterações endócrinas claramente conhecidas durante esse 

período gestacional. Os hormônios tireoidianos, por exemplo, aumentam a produção em 40% 

a 100% para atender as necessidades materno-fetais. Apresentando queda inicial de hormônio 

estimulante da tireóide (TSH) e elevação discreta da tetraiodotironina livre (T4 livre) devido à 

ação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) tireoide-estimulante, agindo portanto com 

inibição final do TSH pelo aumento de T4 livre transitoriamente. A gestante é recomendada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a ingesta maior de iodo, a saber, 200mcg/dia, pois 

há maior depuração de iodo além da transferência ao feto, a fim de reduzir as chances de 

bócio (MONTENEGRO; RESENDE, 2011). 

Há um estudo na literatura que avaliou o impacto do pré-natal sobre os nascimentos 

pré-termo em mulheres afro-americanas e americanas, tanto em condições de baixo e de alto 

risco, tendo sido visto que nos Estados Unidos, o pré-natal está associado a menores taxas de 

nascimentos pré-termo nas mulheres pesquisadas, relacionando esse fato a uma atenção maior 
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e melhores estratégias para aumentar a participação no pré-natal e a redução de tais 

consequências de baixo peso ao nascer (VINTZILEOS et al., 2002). Considerando que 3,6 

milhões de óbitos ocorrem no período de pré-natal, dentro disso, 29% está relacionado ao 

baixo peso ao nascer, observa-se o impacto diretamente relacionado ao pré-natal e sua 

importância, sendo apenas uma das consequências evitáveis com um bom seguimento à 

gestante (LAWN; KERBER; COUSENS, 2010). 

Além dos riscos comuns relacionados à gestação devido às alterações naturais do 

período, há outros fatores claramente relacionados já observados na literatura, a saber, baixo 

peso ao nascer, baixa escolaridade materna, pré-natal inadequado, alterações do líquido 

amniótico, pré-eclâmpsia e o parto cesáreo (GONZAGA et al., 2016). 

A abordagem da assistência ao pré-natal não deve privilegiar apenas seus aspectos 

quantitativos, como o número de consultas, mas sim qualitativos, pois assim certamente tudo 

estaria incluso. Portanto, é necessária a incorporação de estratégias na Unidade de Atenção 

Primária à Sáude que visem à garantia da atenção ao pré-natal com a abordagem mais integral 

e resolutiva (SILVA; TEIXEIRA-LIMA; COSTA, 2013). 

Por falar em estratégias, destacam-se as educacionais com foco na prevenção e 

promoção da saúde. É notável que alguns pesquisadores tenham observado falta de eficiência 

nas ações educativas durante o pré-natal, uma vez que gestantes assíduas de baixo risco 

demonstram falta de conhecimento sobre alterações advindas da gravidez e despreparo para 

vivenciar o parto e o puerpério (VIELLAS et al., 2014). 

Em estudo realizado por SILVA; LIMA; OSÓRIO (2016) foram encontrados os 

seguintes resultados, a saber, observou-se que as estratégias de intervenção desenvolvidas no 

pré-natal, tanto em grupos de gestantes, como em visitas domiciliares, por profissionais de 

saúde, contribuíram de modo significante para a redução do baixo peso ao nascer e da 

prematuridade, além de aumento da prevalência de aleitamento materno exclusivo. 

Em outro estudo também realizado por TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA 

(2016) observou que muitas das suas causas de recém-nascidos pequenos para idade 

gestacional (PIG) são amplamente conhecidas e poderiam ter sido identificadas, tratadas e 

evitadas durante o pré-natal, se este tivesse sido adequado. O diagnóstico precoce permite que 

sejam elas acompanhadas adequadamente por uma equipe multiprofissional, evitando-se as 

sequelas. 

Dessa forma foi observado, como nesses estudos citados, que as equipes de saúde de 

atenção ao pré-natal devem estar habilitadas para realizar estratégias educacionais que visem 

orientar a mulher sobre situações durante o período gravídico, das mudanças que ocorrem em 
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seu organismo, dos riscos possíveis e do seguimento correto quando necessário do tratamento, 

enfatizando também situações posteriores relacionadas ao puerpério e ao aleitamento materno 

exclusivo. Observou-se que não apenas complicações para mãe são evitadas, mas também 

complicações futuras ao feto com um correto e bem orientado pré-natal. 

A assistência pré-natal é, portanto, importante componente da atenção à saúde 

materno-infantil, visto que identifica fatores de risco para a gravidez e possibilita a resolução. 

O acompanhamento adequado do pré-natal está associado a melhores desfechos perinatais e à 

redução da mortalidade materna e infantil, comprovadamente, então deve ser o foco de 

melhora na atenção primária de um país subdesenvolvido (BHUTTA et al., 2014). 

A OMS considera realizar o menor número de consultas, mínimo de quatro, para 

gestações de baixo risco, se o acompanhamento for de boa qualidade, e os problemas sejam 

devidamente detectados e resolvidos (VILLAR et al., 2001). 

No Brasil, o recomendado é no mínimo de 06 consultas (uma consulta no primeiro 

trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre de gestação) e tem como 

objetivo reduzir a mortalidade materno-infantil no país. O pré-natal deve ser acolhedor, sem 

intervenções desnecessárias, iniciada durante o primeiro trimestre de gestação com exames 

clínico-obstétricos e exames laboratoriais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Países denominados de desenvolvidos têm adotado o padrão considerado tradicional, 

que recomenda maior número de consultas, mínimo de 11 consultas de pré-natal 

(ZANCONATO et al., 2006). 

Observada a importância do pré-natal, as alterações naturais em gestantes, além dos 

possíveis riscos a mãe e ao feto, percebe-se a necessidade de uma atenção mais acolhedora e 

humanizada que permita maior esclarecimento e orientação à mãe tanto sobre o período 

gestacional como o puerpério. E isso é a função da equipe que a acompanha. Importante 

fortalecer os laços desde uma primeira consulta e então iniciar as orientações para que a 

gestante possa se empoderar e se responsabilizar por este momento novo e singular. 
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6 METODOLOGIA 

6.1 Tipo de estudo  

Trata-se de um estudo qualitativo, intervencional, não controlado e transversal. 

6.2 Local da intervenção 

O local da intervenção ocorreu na Unidade de Atenção Primária à Saúde José 

Waldevino de Carvalho, essa Unidade possui quatro equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e auxiliares de saúde 

bucal. A área de cobertura do posto abrange mais de 16.000 pessoas cadastradas, há ainda 

uma equipe da Unidade de Parangaba que atua no local. Além dos atendimentos generalistas, 

há dois médicos especialistas, a saber, ginecologista e pediatra. 

A UAPS foi reformada recentemente, tendo sido entregue em janeiro de 2016, com 

ambientes e consultórios climatizados, sala de espera com aparelhos de TV, sistema com 

prontuário eletrônico atendendo à demanda programada e espontânea, farmácia, laboratório e 

sala de imunização. 

A equipe Itaoca I foi a que se submeteu à intervenção. Ela possui 05 microáreas, na 

equipe há médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal. 

Infelizmente, não se encontra completa a equipe, pois há apenas dois Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) em ação, existindo então 03 áreas descobertas.  

6.4. Coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada nas bases de dados Scielo e PubMed, por meio do 

uso de transcritores “Cuidado pré-natal”, “Gravidez”, “Gestação” e “Puerpério”. Foram 

selecionados 29 artigos, após leitura e maior proximidade com o tema em questão, foram 

escolhidos 12 artigos e 01 livro como referência para a realização da revisão de literatura. 

Além dos artigos selecionados, foram utilizados certos dados encontrados na Caderneta da 

Gestante para melhor organização do instrumento para a intervenção (APÊNCICE A). 

6.5 Período e População 

De acordo com o cronograma, ocorreu a intervenção no período de fevereiro à 

março, portanto as pacientes que estão no período gestacional acompanhadas no período de 

fevereiro de 2017 a março de 2017 participaram da intervenção na UAPS José Waldevino de 
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Carvalho. Foi entregue o folder (APÊNCICE A) antes das consultas e explicado o material na 

sala de espera semanalmente, com esclarecimentos e levantamento de dúvidas. 

6.6 Instrumentos utilizados  

O instrumento utilizado foi um folder (APÊNCICE A) próprio para incluir as 

informações importantes sobre o pré-natal, com temas que complementam e enfatizam o 

conteúdo da Carteira da Gestante, além de informações do fluxo da rede, a maternidade 

vinculada e os serviços que devem ser procurados de urgência e emergência. Visando a uma 

leitura dinâmica, clara e concisa do assunto.  

6.7 Questões éticas 

Neste trabalho foi respeitada a autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 

Seguindo de acordo com as normas éticas em vigência, em especial a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 
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7 CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES 
2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 

Atividades AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

Discussão do assunto a 

ser escolhido X X       

Definição do assunto  X       

Coleta de dados em 

bases cientificas   X      

Revisão de literatura e 

redação do projeto   X X X    

Formulação do 

instrumento      X   

Intervenção       X X 

Conclusão e defesa        X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Foram necessários para a realização desse trabalho em relação ao material de 

consumo 01 resma de papel A4, 04 cartuchos de tintas coloridas para impressora e 01 

cartucho de tinta preta para impressora. Em relação a serviços de terceiros, foi necessária a 

realização do design gráfico do instrumento de intervenção (folder) para que fosse de fácil 

visualização, com boa adequação do assunto no espaço apropriado.  

Em relação aos recursos humanos, foi importante a participação da equipe, a 

enfermeira e as ACS, para enfatizar e fortalecer os vínculos das gestantes com as consultas de 

pré-natal, estimulando a não perder as consultas, facilitando assim a realização da intervenção 

durante o dia em que ocorria o programa do pré-natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

9 RESULTADOS ESPERADOS 

A atenção à gestante como já discutido é algo que necessita de uma importância 

maior visto que se trata de dois pacientes, mãe e bebê.  Foram observados que riscos relativos 

ao período gestacional, seja pelas transformações inerentes ao período gestacional, seja por 

patologias que podem ocorrer, estavam sendo causa de problemas que poderiam ser 

facilmente resolvidos em tempo oportuno se a própria gestante compreendesse os riscos 

relativos.  

Portanto foi notada a necessidade de um instrumento que orientasse e 

complementasse a Caderneta da Gestante, sendo algo discutido e explicado pela equipe 

(médica e enfermeira) que acompanha o pré-natal, garantindo o entendimento e esclarecendo 

as dúvidas. 

Espera-se que as gestantes se empoderem quanto à situação gestacional e 

posteriormente puerperal e que consequentemente haja uma redução dos riscos para a mãe e 

para o bebê, pois com mais conhecimento e informação, pode-se procurar atendimento 

médico em tempo oportuno, pelo correto fluxo de atendimento na rede de saúde, com redução 

de agravos que ocorrem pelo desconhecimento de que determinada situação pode ser a causa 

de consequências mais graves à saúde materno-fetal. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA INTERVENÇÃO 
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