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RESUMO 
 
 

 

Introdução: O cenário dessa intervenção foi a Unidade de Saúde da Família Cidade 
Nova, localizada na rua Quinze de novembro, S/N, no bairro Cidade Nova, em 
Mocajuba, Pará. Objetivo: analisar e intervir na assistência do pré-natal oferecido às 
gestantes atendidas pela ESF Cidade Nova, no município de Mocajuba, Pará. 

Metodologia: trata-se de um projeto de intervenção, através de um estudo descritivo, 
pautado nos protocolos do Ministério da Saúde, realizado através da capacitação de 
15 profissionais da equipe de saúde para o acolhimento no pré-natal; e da roda de 
conversa feita com 14 gestantes sobre a importância do pré-natal. Resultados: foi 
possível revelar que a equipe apresentou ter conhecimento sobre o acolhimento e as 
ações de pré-natal, acolhendo as gestantes, escutando seus problemas, 
demonstrando empatia com a situação, atribuindo um desfecho positivo, 
estabelecendo uma relação entre profissional-usuário de confiança e respeito. O 
conhecimento sobre o pré-natal das gestantes que participaram da educação em 
saúde foi significativo, estas sabiam da importância, mas ainda assim, não tinham 
conhecimento ao certo do número mínimo de consultas em que deveriam comparecer. 

Conclusão: foi possível perceber através dessa intervenção, a importância das 
atividades da equipe de saúde e de seu acolhimento voltado para as gestantes, bem 
como o conhecimento que essas gestantes apresentam em relação ao pré-natal, 
sendo um fator importante para estimar a qualidade no atendimento. 
 

Palavras-chave: Saúde materno-infantil. Cuidado pré-natal. Estratégia de Saúde da 

Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Introduction: The scenario of this intervention was be the Cidade Nova Family Health 
Unit, located at Quinze de Novembro Street, S / N, in the Cidade Nova neighborhood, 
in Mocajuba, Pará. The objective: analyze and intervene in prenatal care. offered to 
pregnant women attended by ESF Cidade Nova, in the city of Mocajuba, Pará. 

Methodology: This is an intervention project, through a descriptive study, based on 
the protocols of the Ministry of Health, carried out through the training of 15 health 
team professionals. for prenatal care; and the conversation round made with 14 
pregnant women about the importance of prenatal care. Results: it was possible to 
reveal that the team showed knowledge about the reception and prenatal actions, 
welcoming pregnant women, listening to their problems, showing empathy with the 
situation, attributing a positive outcome, establishing a relationship between trusted 
professional-user. and respect. The knowledge about prenatal care of pregnant 
women who participated in health education was significant, they knew the importance, 
but still were not sure about the minimum number of appointments they should attend. 

Conclusion: it was possible to realize through this intervention, the importance of the 
activities of the health team and their welcoming towards pregnant women, as well as 
the knowledge that these pregnant women have in relation to prenatal care, being an 
important factor to estimate the quality in the health. attendance. 

 

Keywords:  Maternal and child health. Prenatal care. Family Health Strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O município de Mocajuba apresenta uma população total de 31.136 mil 

habitantes e a comunidade do Bairro Cidade Nova é de área urbana de classe média 

baixa, bastante organizada, que orienta sua rotina principalmente pelo trabalho. As 

crianças desta área são bem orientadas e permanecem na escola, tendo um baixo 

índice de evasão escolar no município. O cenário do presente projeto de intervenção 

foi a Unidade de Saúde da Família Cidade Nova, localizada na rua Quinze de 

novembro, S/N, no bairro Cidade Nova, em Mocajuba, Pará. Observa-se nesta 

unidade, a dificuldade dos usuários em participarem de atividades educativas de 

promoção e prevenção de saúde, principalmente em aderir a grupos de gestantes. 

Existem pontos de vulnerabilidade em saneamento básico na localidade e higiene 

precária. Na região há a ocorrência de pouca violência e pontos de vendas de drogas. 

Há uma escola próxima a unidade com quadra de esportes, fica próxima ao rio 

Tocantins. 

A Unidade de Saúde da Família (USF) possui apenas uma equipe de Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para atender toda a população adscrita de 3868 habitantes. 

A estrutura física da unidade é satisfatória, composta por recepção, sala de espera 

que comporta mais ou menos umas 50 pessoas, dois consultórios médicos, um 

consultório de dentista, uma sala de puericultura, uma sala de ginecologia, uma sala 

de radiografias odontológicas, um quarto para pacientes que ficam em observação, 

uma sala de reuniões, uma sala de esterilização de materiais, uma sala de vacinas, 

duas salas para atividades administrativas (uma delas para atender aos pacientes que 

necessitam fazer marcação de exame ou marcar atendimento em outras cidades 

como no caso de especialidades e outra que é a sala da gestora municipal), uma 

cozinha ampla, uma sala de almoxarifado, uma sala específica para o lixo, dois 

banheiros para funcionários e três banheiros para usuários, sendo um adaptado para 

pacientes com necessidades especiais. 

A equipe de Saúde da Família é composta por um médico, uma enfermeira, um 

dentista, um auxiliar de saúde bucal, dois técnicos de enfermagem e seis agentes de 

saúde (ACS). Dentro das características da equipe, o trabalho dos agentes 

comunitários de saúde é exemplar, os quais constituem o eixo fundamental para atuar 

no território, identificando locais onde existe algum problema de saúde e a 

possibilidade de intervenção, principalmente focada na família. Esse conhecimento 
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das relações sociais e familiares é bastante útil para abordar os casos de saúde na 

unidade. 

Em Mocajuba, no ano de 2016, tiveram 506 nascidos vivos e 11 óbitos no 

primeiro ano de vida. Logo tem-se uma taxa de mortalidade infantil de 21,73 para cada 

1000 nascidos vivos, sendo neonatal precoce de 13,83/mil nascidos vivos, neonatal 

tardia de 1,97/mil nascidos vivos e pós-neonatal de 5,92/mil nascidos vivos. Em 

relação à razão de mortalidade materna, em Mocajuba, temos 59, óbitos a cada 1.000 

nascidos vivos (BRASIL, 2019). 

As principais doenças que mais levaram a população a procurar o serviço 

durante o último mês segundo dados obtidos na própria UBS são: Hipertensão Arterial 

(HAS), Diabetes Mellitus (DM), infecções respiratórias, enfermidades da pele e 

hipercolesterolemia. Atualmente recebe acompanhamento na referida unidade um 

total de 596 pessoas com doenças crônicas. 

De acordo com o diagnóstico sobre a realidade local, temos os seguintes 

problemas levantados: ocorrência elevada de diabetes gestacional devido a 

deficiência no pré-natal em gestantes atendidas pela USF; número elevado de 

hipertensos, diabéticos e portadores de parasitose intestinal. 

Mediante a delimitação dos problemas principais observados (nós críticos), 

optou-se por priorizar o seguinte problema: o aumento do número de gestantes 

faltosas nas consultas de pré-natal. 

Isto foi evidenciado durante as consultas, que há uma deficiência no pré-natal, 

no qual cerca de 50% das gestantes são faltosas ou iniciam o pré-natal a partir do 2º 

trimestre. Ainda aproximadamente 80% das gestantes não são acompanhadas pelo 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) (nutricionista e educador físico) e a 

ESF falha na realização da busca ativa da gestante ao iniciar o pré-natal no 1 º 

trimestre, colaborando para aumentar os índices de diabetes gestacional não 

detectados precocemente. 

Em uma busca na literatura, é possível observar que muitas gestantes iniciam 

o pré-natal tardiamente. Em um artigo publicado por Polgliane et al (2014) e realizado 

no estado do Espírito Santo, objetivou avaliar a adequação do processo de assistência 

pré-natal segundo os critérios da Política de Humanização no Pré-natal (PHPN) e 

mostrou que das gestantes, 44,7% não iniciaram o pré-natal até o 4º mês. Em relação 
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à realização de procedimentos técnicos nas consultas destacaram-se a aferição de 

peso (95,0%) e de pressão arterial materna (95,6%). 

Para Carvalho, Santana e Oliveira (2016), as gestantes que faltam as consultas 

de pré-natal retêm poucas informações sobre sua gestação, as quais remetem a 

limpeza do coto umbilical, banho e desenvolvimento do bebê. Geralmente, faltam 

orientações às gestantes quanto ao teste do pezinho, vacinação, dificuldades e 

intercorrências com o bebê, o que deveria acontecer se estas participassem dos 

grupos de educação em saúde. 

Segundo Eryjosy et al (2014), em seu estudo mostrando a percepção de 

puérperas sobre a educação em saúde em grupo na Unidade de Saúde da Família, 

foi possível perceber as representações das puérperas sobre a educação em saúde, 

as quais estão ligadas às práticas educativas institucionais, com destaque para as 

ações de educação em saúde, educação familiar e escolar, educação comunitária.  

Para proporcionar um atendimento pré-natal humanizado, é preciso ter em 

mente a importância da Política Nacional de Humanização (PNH), que vem atuando 

desde 2003. A PNH apresenta o conceito de humanização, como o ato de valorizar 

os usuários, os trabalhadores e também os gestores do SUS, nos processos de saúde, 

lhes oferecendo autonomia e capacidade de trazer melhorias para a comunidade, 

melhorando a qualidade de vida e oportunizando a criação de vínculos solidários entre 

usuários e profissionais de saúde (BRASIL, 2020).   

Uma das diretrizes da PNH ou HumanizaSUS, como também é conhecida, é o 

acolhimento, conceituado como o reconhecimento das necessidades de saúde que os 

usuários apresentam quando chegam na Unidade, resultando no estabelecimento de 

relações de confiança e compromisso entre usuários, profissionais e serviço (BRASIL, 

2020).   

A presença da humanização e do acolhimento no pré-natal é um direito da 

gestante, previamente estabelecido pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), que utiliza a humanização como estratégia para a melhoria da 

qualidade da atenção, bem como a instituição da Rede Cegonha, uma estratégia que 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, atenção humanizada à 

gravidez, parto e puerpério e o direito da criança a nascimento seguro, crescimento e 

desenvolvimento saudáveis até os 24 meses de vida (TSUNECHIRO, et al, 2018). 
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1.1 Justificativa 

A falta de manejo dos profissionais da saúde em relação ao grupo de gestantes 

possibilita que haja uma ineficiência das orientações sobre síndromes metabólicas 

(diabetes gestacional) na gestação e promove também a não adesão às orientações 

das consultas de pré-natal tornando-o deficiente.  

Por outro lado, a falta das gestantes em participar do grupo também favorece 

a situação-problema, principalmente se houver a falta do apoio familiar, levando a uma 

baixa procura das mesmas pela Unidade ou pelo pré-natal, bem como a não 

comparecer nas consultas e a não realizar exames solicitados, progredindo para o 

desenvolvimento do diabetes gestacional quando existem os fatores predisponentes. 

Assim, a falta de manejo dos profissionais da saúde em relação ao grupo de 

gestantes e a falta das gestantes em participar dos grupos são considerados os nós 

críticos desse problema, os quais podem ser resolvidos através de uma educação em 

saúde sobre a importância do pré-natal, para modificar esta realidade. 

Esse projeto de intervenção está de acordo com os interesses da comunidade 

e da equipe de saúde, pois é importante e contribuirá para ampliar os conhecimentos 

da equipe multidisciplinar da ESF, que recebeu treinamento para melhorar o 

acolhimento às gestantes que frequentam a unidade, bem como também contribuirá 

para a qualidade sustentável do pré-natal realizado nesta unidade. 

Portanto, essa intervenção é relevante e justifica-se pelo levantamento e a 

disseminação das informações sobre o diabetes gestacional e sua prevenção na 

realização do pré-natal para os profissionais da área da saúde, propiciando um 

atendimento de qualidade visando a prevenção de complicações e o bem-estar 

materno e fetal. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

 

• Intervir na assistência do pré-natal oferecido às gestantes atendidas pela ESF 

Cidade Nova, no município de Mocajuba, Pará. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Capacitar a equipe de saúde para o acolhimento humanizado das gestantes; 

 

• Apontar a importância do pré-natal através da formação de grupo de gestante 

no território, utilizando a roda de conversa, abordando temas conforme o 

trimestre gestacional. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Implicações Éticas 

Esse projeto de intervenção foi construído mediante os protocolos do Ministério 

da Saúde para os pacientes e não foram realizados ensaios clínicos. Desta maneira, 

não foi necessária a aprovação do Comitê de Ética, estabelecido pela Resolução 

510/16, que considera essa aproximação do campo como uma das etapas 

preliminares da pesquisa e isenta sua aprovação prévia pelo sistema CEP/CONEP. 

 

3.2 Delineamento do Estudo 

No delineamento do projeto foi utilizado o planejamento estratégico situacional 

remetendo ao desenho das operações, os quais estão descritos logo abaixo: 

Para o nó crítico “não adesão às orientações das consultas de pré-natal”, tem 

a operação “Gestante sempre”, a qual ocorreu através da ação de formação de grupo 

de gestante no território, utilizando palestras, roda de conversa abordando temas 

conforme o trimestre gestacional. Os profissionais responsáveis foram o médico, 

enfermeiro e agente comunitário, apresentando as seguintes demandas: campanha 

em rede televisiva a favor do pré-natal e saúde gestacional, com seus aliados da 

equipe de saúde da UBS Cidade Nova, Equipe do NASF e secretário de saúde.  

Foram utilizados os seguintes recursos: organizacional: organização da agenda 

conforme a rotina da ESF; cognitivo: Informações sobre as alterações conforme o 

trimestre que se encontra a gestante - político: mobilização social da comunidade e 

familiares das gestantes; financeiro: panfletos, impressos de manuais do Ministério da 

Saúde, coffebreak. 

Sobre o nó crítico “falta de apoio familiar”, tem-se a operação “Família presente, 

gestante contente”, através da ação de envolver a família/companheiro no 

acompanhamento da gestante na busca de apoio para cuidados de saúde visando a 

humanização do pré-natal. Os responsáveis foram o médico, enfermeiro, agente 

comunitário e técnica de enfermagem, mediante a demanda de operações de uma 

campanha municipal com a semana da gestante em parceria com a prefeitura, com 

os seguintes aliados: equipe de saúde da UBS Cidade Nova e Equipe do NASF. 

Para esta operação, os recursos foram: organizacional: organização da agenda 

conforme a rotina da ESF; cognitivo: Informações sobre a importância da 

família/companheiro no acompanhamento da gestante na busca de apoio; político: 
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mobilização social da comunidade e familiares das gestantes; financeiro: panfletos, 

impressos de manuais do Ministério da Saúde, coffebreak. 

Para avaliar estas operações foram utilizados os vetores de descrição de 

resultados: redução nos índices de falta nas consultas de pré-natal em 100%; início 

do pré-natal a partir do 1º trimestre em 100% das gestantes atendidas; 

acompanhamento de 80% das gestantes pelo NASF (nutricionista e educador físico); 

realização de busca ativa em 80% das gestantes para iniciar o pré-natal no 1 º 

trimestre. Em decorrência desse processo, o instrumento que possibilitou uma melhor 

avaliação das ações foram as fichas de consultas de pré-natal da unidade. 

Utilizou-se para os parâmetros técnicos as normas da associação brasileira de 

normas técnicas (ABNT). Além disso, os dados que compõem a revisão de literatura 

foram extraídos de artigos das bases de dados SCIELO, PUBMED, LILACS e afins, 

excluindo os de anos anteriores a 2012, exceto os que são referências no assunto. 

3.3 População de Estudo 

A população abordada nesse estudo foram 22 gestantes cadastradas na ESF, 

que foram convidadas a participar da educação em saúde e que comparecerem no 

dia do evento. Estas foram convidadas pelos agentes comunitários de saúde da ESF, 

por meio da visita domiciliar. 

Essas gestantes residem na área urbana e ribeirinha de Mocajuba. Em relação 

ao contexto social e econômico, a situação econômica dessa população é de renda 

baixa, muito carente, pois a maioria depende de seus companheiros ou ainda moram 

com os pais, vivem com sua família.   

 

3.4 Variáveis do Estudo 

Consistiu na execução de uma intervenção educativa por meio da técnica de 

formação de grupo, roda de conversa com utilização de 2 questionários (APÊNDICE 

A) (APÊNDICE B) e observação direta através do grupo de gestantes, a respeito do 

tema da deficiência no pré-natal de gestantes atendidas pela Unidade de Saúde da 

Família Cidade Nova, município de Mocajuba, estado do Pará. 
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4 RESULTADOS 

4.1  Capacitação da equipe para o acolhimento no pré-natal 

Para realizar a capacitação da equipe de saúde, todos foram convidados a 

participar, sendo um total de 15 profissionais, porém, no dia da roda de conversa, 

compareceram apenas 6 profissionais, devido ao cronograma de atendimento da 

unidade, por alguns funcionários estarem comprometidos com outras ações que 

exigiam atenção no momento. Sendo assim, os funcionários que não puderam 

comparecer a esta roda de conversa, serão abordados futuramente para receberem 

o mesmo tipo de capacitação e complementar os conhecimentos da equipe. 

A roda de conversa foi iniciada com três questões norteadoras, as quais a 

equipe deveria responder com seu conhecimento, dialogando e compartilhando 

experiências, as quais são: 

● Qual o conceito de acolhimento e humanização? 

● Qual o conceito de pré-natal e grupo de gestante? 

● Como atender a gestante com acolhimento no pré-natal? 

O quadro 01 traz o conhecimento da equipe sobre o conceito de acolhimento 

e humanização.  

 

Quadro 01: Conhecimento da equipe sobre acolhimento e humanização 

Qual o conceito de acolhimento e humanização? 

Equipe Resposta 

 

Enfermeira 

O Conceito de acolhimento é referente a 

acolher os usuários, escutando seus 

problemas e propondo soluções, com 

empatia e confiança. Humanização é 

atender de forma humanizada, 

respeitosa, prontificada. 

 

Auxiliar de Enfermagem 

É você atender o usuário com respeito e 

atenção e usa a humanização para fazê-

lo se sentir confortável. 

 

ACS 1 

É acolher os usuários que chegam na 

unidade para as consultas. Humanizar 
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significa prestar um cuidado 

humanizado, olhando o ser humano com 

clareza e atenção. 

 

ACS 2 

Acolher significa entender os problemas 

das pessoas que procuram a unidade e 

humanizar é tratar com respeito e prestar 

os cuidados necessários. 

 

ACS 3 

É quando acolhe os usuários para o 

momento da consulta. Humanizar 

significa atender de forma humana, com 

respeito e ajudando a lidar com os 

problemas. 

Fonte: Autoria própria  

 

O quadro 02 apresenta o conhecimento da equipe sobre o conceito de pré-natal 

e grupo de gestante, bem como sua importância. 

 

Quadro 02: Conhecimento da equipe sobre o conceito de pré-natal e grupo de 

gestante. 

Qual o conceito de pré-natal e grupo de gestante? 

Equipe Resposta 

 

Enfermeira 

São ações que envolvem o atendimento 

a gestante, através da Rede Cegonha, 

acompanhando desde as consultas até o 

parto e puerpério. Grupo de gestante é 

um grupo de educação em saúde 

voltado para o pré-natal e gravidez.  

 

Auxiliar de Enfermagem 

O Pré-natal é o atendimento oferecido as 

gestantes atendidas pela unidade de 

saúde, através de consultas de pré-

natal. O grupo de gestante é um grupo 

que atende gestantes e esclarece temas 

da gravidez. 
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ACS 1 

São ações que previnem riscos para a 

gravidez, envolvendo as consultas de 

pré-natal, exames de rotina e promoção 

contra a gestação de risco. Enquanto o 

grupo de gestante funciona de forma a 

ensinar as gestantes como proceder 

durante a gravidez. 

 

ACS 2 

São ações para promover a saúde das 

gestantes e grupo de gestante é um 

grupo formado pelas gestantes 

atendidas na unidade para trabalhar com 

temas referentes a gestação e sua 

importância.  

 

ACS 3 

São ações como prevenção de riscos ao 

período gestacional, bem como ações 

que promovem o acompanhamento da 

gestante pelos serviços de saúde. Um 

grupo de gestante tem o objetivo de usar 

a educação em saúde e expor temas 

para que as gestantes aprendam a lidar 

com a gravidez. 

Fonte: Autoria própria  

 

O quadro 03 apresenta o conhecimento da equipe sobre o conceito de pré-natal 

e grupo de gestante, bem como sua importância. 

 

Quadro 03: Conhecimento da equipe sobre o atendimento das gestantes no pré-natal. 

Como atender a gestante com acolhimento no pré-natal? 

Equipe Resposta 

 

Enfermeira 

Devemos receber as gestantes com 

acolhimento, humanização, garantir sua 

presença nas consultas de pré-natal 

bem como realizar os exames 
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solicitados, atender nas visitas 

domiciliares e realizam educação em 

saúde. 

 

Auxiliar de Enfermagem 

Temos que receber essas gestantes 

escutando, encaminhando para os 

serviços necessários. 

 

ACS 1 

Devemos acolher e escutar. 

 

ACS 2 

Temos que respeitá-las, atender com 

acolhimento e humanização. 

 

ACS 3 

O profissional deve atender a gestante 

com respeito e humanização. 

Fonte: Autoria própria  

 

 

4.2 A educação em saúde sobre a importância do pré-natal para as gestantes 

atendidas pela ESF cidade nova 

 

Esta operação foi executada visando o objetivo de mostrar a importância do 

pré-natal para as gestantes e a importância da presença da família nessa etapa de 

vida.  

Foram convidadas a participar em torno de 16 gestantes que são cadastradas 

na unidade. Dessas, compareceram no dia da roda de conversa 14 gestantes, as 

quais se mostraram interessadas em aprender mais sobre o tema.   

Mediante a aplicação do questionário sobre o conhecimento das gestantes a 

respeito do pré-natal, foi possível obter os resultados levantados por este projeto, os 

quais serão descritos a seguir.  

A Tabela 1 apresenta a distribuição das gestantes e o número de filhos que 

possui.  
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Tabela 1: Distribuição das gestantes e número de filhos 

 

Quantos filhos você tem?                                              Gestantes 

1 filho 02 

 

2 filhos 06 

 

3 filhos 05 

Mais de 3 01 

TOTAL 14 

Fonte: Autoria própria  

 

Observa-se na tabela 1 que a maioria das gestantes tem 2 filhos (06), seguida 

pelas gestantes que tem 3 filhos. Apenas 1 gestante possui mais de 3 filhos, estando 

na gestação de seu quarto filho.  

Na tabela 2 apresenta a distribuição das gestantes que sofreram aborto. 

 

Tabela 2: Distribuição das gestantes que sofreram aborto. 

Você já sofreu algum 

aborto? 

 

Espontâneo Provocado 

Sim 03 00 

Não 11 00 

Total 14  

Fonte: Autoria própria  

 

A tabela 2 aponta que das 14 gestantes, 03 já sofreram aborto espontâneo, 

porém não sabem a causa. Enquanto 11 gestantes afirmaram que nunca sofreram um 

aborto.  

A Tabela 3 mostra o conhecimento das gestantes sobre a importância do pré-

natal. 
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Tabela 3: Conhecimento das gestantes sobre a importância do pré-natal. 

 

Sabe a importância do pré-natal?                                  Gestantes 

Sim 10 

 

Não  06 

 

TOTAL 14 

Fonte: Autoria própria  

 

Nota-se na tabela 3 acima, que o conhecimento que as gestantes apresentaram 

sobre a importância do pré-natal foi considerável, uma vez que as gestantes puderam 

trocar experiências e compartilhar seus medos, anseios e saber mais sobre a saúde 

do bebê e da mãe.   

A Tabela 4 aponta conhecimento das gestantes sobre as consultas de pré-natal 

e sua importância.  

 

Tabela 4: Conhecimento sobre a quantidade mínima de consultas de pré-natal. 

Qual o número mínimo de consultas do pré-natal?         Gestantes 

3 10 

 

5  01 

 

6 01 

10 02 

TOTAL 14 

Fonte: Autoria própria   

 

Ao observar a tabela 4, percebe-se em relação ao conhecimento que as 

gestantes apresentaram sobre as consultas do pré-natal, 10 gestantes responderam 

que o número mínimo de consultas é 6, seguidas pelo número mínimo de 10 (02), 3 

(01) e 5 (01).  

A Tabela 5 mostra a distribuição das gestantes que faltaram alguma vez na 

consulta de pré-natal e o porquê. 
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Tabela 5: Distribuição das gestantes que faltaram alguma vez na consulta de pré-

natal. 

Você já faltou na consulta de pré-natal?                       Gestantes 

Se sim, por que?        

Sim 02 

 

Não 12 

 

TOTAL 14 

Fonte: Autoria própria  

 

Percebe-se na tabela 5, que quando foram perguntadas se já faltaram alguma 

vez na consulta de pré-natal, 12 gestantes responderam que não faltaram enquanto 2 

gestantes responderam que já faltaram. Em relação a essas 02 gestantes que já 

faltaram, uma afirmou que o motivo que levou a faltar foi não ter com quem deixar seu 

outro filho para sair e a outra afirmou que o motivo de ter faltado na consulta foi a 

dificuldade no acesso da marcação desta consulta na unidade. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 A equipe de saúde e o acolhimento no pré-natal 

A atenção primária tem a função de coordenar e articular o trabalho na rede de 

cuidados, integrando diferentes serviços. Nas unidades de atenção básica, é possível 

desenvolver atividades relacionadas ao acolhimento e avaliação das gestantes, 

realização de pré-natal, além do cuidado à saúde da criança também. Tem a 

capacidade de oferecer ações de educação em saúde que são capazes de estimular 

e preparar para o parto natural e expandir o conhecimento sobre o direito reprodutivo 

(PIO; OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Ruschi et al (2018), por meio da Rede Cegonha na atenção 

básica, a cobertura pré-natal no Brasil, apresenta inúmeros aspectos que envolvem 

não somente o acesso, mas também o conteúdo e os profissionais de saúde 

envolvidos na sua realização, o que reflete diretamente na qualidade da assistência 

às gestantes. 

Por conseguinte, a qualidade do pré-natal depende em partes, do trabalho da 

equipe de saúde, a qual necessita estar capacitada e atualizada para melhor atender 

as gestantes na Unidade assim a capacitação da equipe foi uma das ações previstas 

neste projeto de intervenção, a qual foi realizada através de uma roda de conversa 

abordando o conceito de acolhimento e humanização, o conceito de pré-natal e grupo 

de gestante, e como atender essas gestantes com acolhimento no pré-natal. 

Durante a roda de conversa, ao debater o conceito de acolhimento e 

humanização realizado pela equipe, esta apresentou conhecimentos parecidos entre 

os profissionais, sendo observado a seguir: 

 

“O Conceito de acolhimento é referente a acolher os usuários, escutando seus problemas e 
propondo soluções, com empatia e confiança. Humanização é atender de forma humanizada, 
respeitosa, prontificada” (Enfermeira). 
 
“É você atender o usuário com respeito e atenção e usa a humanização para fazê-lo se sentir 
confortável” (Auxiliar de Enfermagem). 
 
“É acolher os usuários que chegam na unidade para as consultas. Humanizar significa prestar 
um cuidado humanizado, olhando o ser humano com clareza e atenção” (ACS 1). 
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Percebe-se que a equipe referiu o conceito de acolhimento sendo uma 

estratégia de acolher os usuários, escutando seus problemas, demonstrando empatia 

com a situação, atribuindo um desfecho positivo, estabelecendo uma relação entre 

profissional-usuário de confiança e respeito. 

Em relação ao conceito de humanização, a equipe afirmou que significa olhar 

para a pessoa em questão e não apenas para o problema, saber escutá-la e lhe 

oferecer atenção e respeito. 

O conceito de acolhimento é apresentado pelo Ministério da Saúde, sendo uma 

diretriz da Política Nacional de Humanização: 

 

O acolhimento pode ser associado uma prática ética quando dispensada a 

atenção ao usuário no que envolve queixas, quando se tem interesse em 
saber como se acometeu a doença e entender o processo de adoecimento 
do paciente. Em outras palavras, acolher é um compromisso de resposta às 

necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde (BRASIL, 
2015, p. 01). 

 
 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2015), o acolhimento se 

complementa com a humanização, que é demonstrar empatia e ver o paciente como 

uma pessoa que procura ajuda. Para que o acolhimento funcione, é preciso saber qual 

o caminho que o paciente está percorrendo dentro da unidade, ou seja, como ele 

chega, como é recepcionado, quem o recepciona, orienta e instrui, pra onde tem que 

ir depois do atendimento, enfim, todas estas práticas, quando definidas anteriormente 

pelas equipes resulta em um acolhimento rápido e eficaz e, consequentemente, 

melhorando a qualidade no atendimento e refletindo no bem-estar do paciente. 

De fato, o conhecimento que a equipe apresentou sobre acolhimento e 

humanização é resultado de um processo de atenção a saúde de várias pessoas na 

unidade, não somente as gestantes. A equipe já havia passado por uma capacitação 

sobre acolhimento há um ano antes, pois era uma necessidade na época, porém 

voltada para a comunidade em geral.  

Sobre o conceito de pré-natal e grupo de gestante, a equipe declarou ter um 

conhecimento satisfatório, uma vez que responderam que o pré-natal trata-se de 

ações voltadas para a gestante através de consultas e educação em saúde, apesar 

de não terem especificado essas ações. Essas ações foram detalhadas ao longo da 

roda de conversa, explicando a importância para as gestantes. Referente ao grupo de 

gestantes, o conhecimento é bem superficial para os técnicos de enfermagem e para 
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os Agentes Comunitários de Saúde, pois para a enfermeira, esta apresentou um 

conhecimento mais completo, uma vez que a mesma auxilia nas atividades do grupo. 

Sobre o pré-natal e o grupo de gestante, a equipe apresentou as seguintes 

afirmações: 

‘’São ações que envolvem o atendimento a gestante, através da Rede Cegonha, 
acompanhando desde as consultas até o parto e puerpério. Grupo de gestante é um grupo de 
educação em saúde voltado para o pré-natal e gravidez’’ (Enfermeira). 
 
‘’O Pré-natal é o atendimento oferecido as gestantes atendidas pela unidade de saúde, 
através de consultas de pré-natal. O grupo de gestante é um grupo que atende as gestantes 
e esclarece temas da gravidez’’ (Auxiliar de Enfermagem). 
 
‘’São ações para promover a saúde das gestantes e grupo de gestante é um grupo formado 
pelas gestantes atendidas na unidade para trabalhar com temas referentes a gestação e sua 
importância’’ (ACS 2). 
 
 

Como é possível perceber nas falas dos profissionais, a enfermeira demonstrou 

um conhecimento mais abrangente do pré-natal e grupo de gestantes, o que já era 

esperado, pois ela auxilia no desenvolvimento das ações desses atendimentos na 

Unidade. Os demais profissionais apresentaram um conhecimento superficial, mas 

que durante a roda de conversa, pôde ser trabalhado, levando os significados para 

enriquecer o conhecimento que eles já tinham.  

Segundo o Ministério da Saúde (2012), o objetivo do acompanhamento pré-

natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-

nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos 

psicossociais e as atividades educativas e preventivas. 

Lima et al (2015) reforça que é através da atenção no pré-natal de qualidade 

que o profissional de saúde poderá avaliar a gestação, oferecendo ações de 

promoção da saúde física e mental para a redução dos agravos. 

Já o grupo, como modalidade de cuidado coletivo à população, tem se tornado 

frequente nos serviços de saúde, devido ao seu reconhecimento enquanto prática de 

educação em saúde. O cuidado em grupo envolve, a partir de relações interpessoais, 

a constituição de subjetividade e do psiquismo, a elaboração do conhecimento e a 

aprendizagem em saúde (VINCHA; SANTOS; CERVATO-MANCUSO, 2017). 

Para Teixeira et al (2016), o grupo de gestante é importante pois as informações 

passadas pelos profissionais e a troca de experiências entre as gestantes são 

percebidas como benéficas, proporcionando um aprendizado conjunto em relação ao 
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período gestacional. A similaridade existente nas vivências reduz a sensação de medo 

que afeta as gestantes sem experiência naquele assunto e reforça a sensação de 

segurança em relação aos eventos próprios do período gestacional. 

Durante a roda de conversa na capacitação da equipe, também foi abordado 

como é realizado o acolhimento das gestantes no pré-natal, para unificar os 

conhecimentos explanados até agora.  

Dessa forma, sobre como acolher a gestante durante o pré-natal, a equipe 

apresentou os seguintes argumentos: 

 

“Devemos receber as gestantes com acolhimento, humanização, garantir sua presença nas 

consultas de pré-natal bem como realizar os exames solicitados, atender nas visitas 

domiciliares e realizam educação em saúde” (Enfermeira). 

“Temos que receber essas gestantes escutando, encaminhando para os serviços 
necessários” (Auxiliar de Enfermagem). 

“O profissional deve atender a gestante com respeito e humanização” (ACS 3). 

 

Assim, a equipe demonstrou um conhecimento superficial, sobre como atender 

a gestante, apenas retomando os conceitos de acolhimento e humanização. Assim, 

diante dessa necessidade, ao longo da capacitação, as ações que envolvem 

acompanhar a gestante no pré-natal foram detalhadas para melhor entendimento. 

Para Rodrigues (2014), a importância que o acolhimento dentro do pré-natal 

oferece é esplêndida, pois funciona como uma via dupla, onde ocorre a troca de 

informações, o aconchego, o acolher da gestante e de seus familiares, promovendo a 

escuta ativa de seus medos e anseios, assegurando que suas dúvidas sejam 

sanadas. O acolher promove a humanização do pré-natal também ao permitir que haja 

uma acompanhante para a gestante, gerando segurança e criando um vínculo com os 

demais profissionais.  

 

5.2 O pré-natal e a importância da participação das gestantes 

 

A ação de educação em saúde com as gestantes para discutir conhecimentos 

sobre a importância do pré-natal, de comparecer na consulta e do apoio familiar foi 

implementada na Unidade, com a presença de 14 gestantes e mediante a aplicação 

de um questionário de modo a coletar maiores informações sobre a opinião das 
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gestantes sobre o pré-natal e assim, poder adequar o atendimento da melhor forma 

possível. 

As gestantes que participaram da educação em saúde têm em sua maioria 2 

filhos, não apresentam histórico de aborto e afirmaram ter conhecimento sobre a 

importância do pré-natal.  

Segundo Barreto et al (2015), os profissionais de saúde junto a família da 

gestante e junto a gestante efetuam os cuidados organizados para o pré-natal, 

levando em consideração a cultura familiar e as ligações estabelecidas, pois estas 

influenciam no modo da gestante aderir ou não ao pré-natal e ao conhecimento 

adquirido por ele.  

O conhecimento que as gestantes apresentaram sobre a importância do pré-

natal foi considerável, uma vez que as gestantes puderam trocar experiências e 

compartilhar seus medos, anseios e saber mais sobre a saúde do bebê e da mãe. 

Segundo Lima et al (2015), é no pré-natal que a mulher precisa receber 

orientações quanto aos cuidados e ricos na gestação, parto e puerpério, além do apoio 

psicológico, necessários para levar adiante uma gravidez saudável. 

Porém, sobre a maioria saber a importância do pré-natal, há uma divergência 

nessa informação, já que a maioria respondeu que o número mínimo de consultas 

preconizado pelo Ministério da Saúde é de 3 consultas, quando na verdade são 6 

consultas. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), o pré-natal deve ter no mínimo 6 

consultas, as quais deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 

semanas e semanais no termo. 

Referente às faltas nas consultas de pré-natal, a maioria afirmou não faltar, e 

apenas 02 gestantes responderam que já faltaram motivadas por não ter com quem 

deixar os outros filhos e pela dificuldade no acesso da marcação das consultas na 

unidade. 

Em um estudo realizado por Rosa, Silveira e Costa (2014), sobre os fatores 

relacionados a não adesão ao pré-natal, constatou-se resultados semelhantes, como 

motivo de não comparecer a consulta a gestante apresentar menor escolaridade, ser 

solteira, necessitando da ajuda de seus familiares para conseguir comparecer e ser 

multípara, com outros filhos que não tem com quem deixar. 
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Para Ribeiro (2017), o motivo da baixa adesão ao pré-natal nas comunidades 

está relacionado ao baixo nível de informação da população sobre a importância do 

pré-natal adequado, pois procuram a Unidade de Saúde no terceiro trimestre da 

gravidez, dificultando o rastreio das doenças. Outro fator é à distância de muitas áreas 

da UBS, o que dificulta o acesso da gestante e o processo de adesão ao pré-natal. 

Ao executar as ações propostas nesse projeto de intervenção, ficou evidente 

da importância das atividades da equipe de saúde e de seu acolhimento voltado para 

as gestantes, bem como o conhecimento que essas gestantes apresentam em relação 

ao pré-natal, sendo um fator importante para estimar a qualidade no cuidado. 

Quando se fala de assistência no cuidado de gestantes no pré-natal, uma série 

de ações pode ser realizada, como a educação em saúde em grupo. Porém, essa 

intervenção mostrou uma fragilidade em relação a equipe de saúde, a qual não pode 

ter comparecido em seu número total, apesar de propor futuramente a mesma 

capacitação para aqueles que não estiveram presentes. 

O cronograma da unidade foi uma limitação para a realização dessa 

intervenção, uma vez que por conta das atividades rotineiras da equipe, e também 

pela época do final de ano, as ações foram executadas com certa ansiedade, cabendo 

como recomendação para o futuro, que com o desenvolver da educação em grupo 

com as gestantes e tópicos relacionados a este tema sejam retomados. 

A equipe que esteve presente na capacitação representou a fortaleza dessa 

intervenção, pois colaborou com a organização da mesma, auxiliando nos mínimos 

detalhes e fazendo com que sua realização fosse possível. 

Certamente, o Programa Mais Médico permite uma vivência de diversas 

situações pela demanda dos serviços da Unidade, bem como uma gama de 

conhecimentos sobre as questões do processo saúde-doença da família e 

comunidade, implicando em práticas qualificadas para atender as necessidades de 

saúde da população.  

Essa intervenção foi relevante para a comunidade, pois através das ações 

realizadas espera-se suprir a deficiência no atendimento do pré-natal na Unidade 

Cidade Nova, bem como fortalecer os vínculos entre a Unidade e o município, visando 

melhorar a assistência e o acolhimento da gestante na Atenção Primária em Saúde. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com essa pesquisa que os objetivos principais foram alcançados, 

uma vez que ocorreu a capacitação da equipe de saúde para o acolhimento 

humanizado das gestantes e a roda de conversa com as gestantes para elucidar a 

importância do pré-natal, bem como avaliar a assistência prestada pela Unidade de 

Saúde e o conhecimento das gestantes sobre esta assistência. 

Com a conclusão dessa pesquisa, foi possível revelar que a equipe apresentou 

ter conhecimento sobre o acolhimento e as ações de pré-natal, acolhendo as 

gestantes, escutando seus problemas, demonstrando empatia com a situação, 

atribuindo um desfecho positivo, estabelecendo uma relação entre profissional-

usuário de confiança e respeito. 

O conhecimento sobre o pré-natal das gestantes que participaram da educação 

em saúde foi significativo, estas sabiam da importância, mas ainda assim, não tinham 

conhecimento ao certo do número mínimo de consultas em que deveriam comparecer. 

Essa intervenção permitiu conhecer o motivo das faltas às consultas de pré-

natal, alegadas pelas gestantes como sendo motivadas por não ter com quem deixar 

os outros filhos e pela dificuldade no acesso da marcação das consultas na unidade. 

Portanto, ficou evidente a importância das atividades da equipe de saúde e de 

seu acolhimento voltado para as gestantes, bem como o conhecimento que essas 

gestantes apresentam em relação ao pré-natal, sendo um fator importante para 

estimar a qualidade no atendimento. 

Durante a realização desse projeto de intervenção, as eventuais dificuldades 

que podem ser encontradas foram a negligência da secretaria de saúde em apoiar a 

campanha educativa e a falta de tempo hábil para realizar a busca ativa das novas 

gestantes nas visitas domiciliares. 

Como potencialidades, o projeto contou com a equipe de saúde da família 

sensibilizada a buscar parcerias para ajudar nos custos das operações e realizar a 

educação em saúde com a comunidade, visando à melhoria na qualidade do 

acolhimento e atendimento ao pré-natal e às gestantes.  
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