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RESUMO 

 

O objeto deste estudo é a ótica valorativa dos profissionais da saúde acerca da assistência 

pré-natal.   O pré-natal é um forte aliado na luta contra a morbimortalidade materna, perinatal 

e neonatal, e, neste aspecto, os valores vivenciados pelos profissionais influenciarão 

diretamente neste cuidado. Os objetivos foram: compreender os valores intuídos nos discursos 

dos profissionais da saúde sobre a assistência realizada no pré-natal na Rede de Atenção 

Básica do Município de Niterói; analisar, com base na Teoria dos Valores de Max Scheler, os 

valores intuídos nos discursos dos profissionais que vivenciam a consulta pré-natal; discutir, 

com base na Teoria dos Valores de Max Scheler, a relação entre os valores intuídos na ótica 

dos profissionais de saúde na assistência pré-natal na Rede de Atenção Básica do Município 

de Niterói e as Políticas de Saúde em vigor.  Optou-se pela abordagem qualitativa 

fenomenológica, utilizando um estudo descritivo, exploratório, no campo da Teoria dos 

Valores Max Scheler. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturada individual, elaborado a partir dos objetivos estabelecidos, 

possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão. Os cenários da pesquisa 

foram quatro Unidades de Saúde na Atenção Básica da Prefeitura de Niterói. Foram 

entrevistados quatorze (14) profissionais da saúde, lotados nas Policlínicas, os quais 

participam do pré-natal. Para tratamento dos dados foi realizada a análise de conteúdo na 

modalidade temática segundo proposta de Bardin, viabilizando uma sistematização dos dados 

e, assim, facilitando a análise das falas. Emergiram as seguintes categorias: “O valor vínculo 

como processo de qualidade para consulta pré-natal: um valor do perceber afetivo vital”; “O 

olhar para a prevenção como valor vital na consulta do pré-natal”; “Recursos humanos um 

valor útil no campo da garantia do pré-natal qualificado”. Nesta pesquisa, foi focada a questão 

do pré-natal enquanto um valor preferencial para a sociedade, um valor vital, e por isso é 

contra valor quando não conseguirmos oferta-lo da melhor forma. Os resultados apontam para 

uma realidade diferente da recomendada pelas Políticas Públicas. A dificuldade na criação de 

vínculo entre profissionais e gestantes, problemas de acessibilidade aos exames do pré-natal, 

precariedade no que diz respeito a recursos humanos e materiais necessários ao cuidado pré-

natal, foram problemas que emergiram das falas dos profissionais participantes do presente 

estudo. Esforços devem ser somados para que a configuração da rede de atenção ao pré-natal 

tenha uma melhora no provimento de condições básicas para adequação deste 

acompanhamento, e o profissional da saúde é fundamental tanto na articulação de redes 

quanto no atendimento integral das necessidades das gestantes, em prol de um avanço da 

assistência. Nesse sentido, o poder público deve priorizar aspectos vitais para a sociedade, 

como é o caso da Saúde, para que não mais ocorram essas falhas graves que podem contribuir 

para um aumento significativo da mortalidade materna, perinatal e neonatal. 

 

Palavras-chaves: Cuidado Pré-natal, Saúde da Mulher, Enfermagem, Valores; 
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ABSTRACT 

 

The object of this study is the evaluative perspective of health professionals about the prenatal 

care.  Prenatal is a strong ally in the fight against maternal, perinatal and neonatal morbidity 

and mortality, and, from this point of view, the values experienced by professionals directly 

influence this care. The objectives were: to understand the intuited values in the discourse of 

health professionals on assistance performed prenatally on Basic Care Network of the city of 

Niterói; analyze, based on the theory of Max Scheler values, the values  intuited in the 

speeches of professionals who experience prenatal visit; discuss, based on the theory of Max 

Scheler values, the relationship between the values intuited from professionals’of health point 

of view in prenatal care in Primary care Network of the city of Niterói and in current health 

Policy. We opted for the phenomenological qualitative approach, using a descriptive, 

exploratory study, in the field of Max Scheler Theory. As data collection instrument, we used 

a semi-structured individual interview guide, according to the established objectives, which 

enabled the interviewee discuss the issue. The scenarios of the research were four Primary 

Health Care Units of municipal government in Niterói. Fourteen (14) health professionals 

were interviewed, in Polyclinics, who participate of prenatal care. For treatment of data the 

content analysis was performed in the thematic mode as proposed by Bardin, enabling  

systemise  data and thus simplify the analysis of the speeches. The following categories 

emerged: "The bond value as quality process for prenatal visit: a value of vital affection 

notice"; "An eye to prevention as a key value in the prenatal visit"; "Human resources as 

useful value in the field of qualified prenatal guarantee". This research was focused on the 

issue of prenatal care as a preferencial value to society, a vital value, and therefore it is an 

opposite value when we cannot offer the best way. The results point to a different reality as 

recommended by the Public Policy. The difficulty in creating bonds between professionals 

and pregnant women, accessibility problems to prenatal exams, precarious of the human and 

material resources needed in prenatal care, they were issues that emerged from the speeches 

of the participants of this professional study. Efforts should be added to the configuration of 

prenatal care network, so that there is an improvement in the provision of basic conditions for 

adequacy of this monitoring. Therefore the health professional is crucial both in the 

articulation of networks and in fully meeting the needs of pregnant women, in favor of 

advancing assistance. In this sense, the government should prioritize vital aspects to society, 

such as Health, so serious flaws that can contribute to a significant increase in the mother, 

neonatal and perinatal mortality do not occur anymore. 

 

Keywords: Prenatal Care, Women's Health, Nursing, Values 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O objeto deste estudo é a ótica valorativa dos profissionais da saúde acerca da 

assistência pré-natal.  Tal proposta surgiu da inquietação que tenho a respeito da assistência 

pré-natal como processo valorativo do cuidar em saúde, aqui representado pelos profissionais 

de saúde que estão inseridos no pré-natal e atuam diretamente junto às mulheres gestantes. 

Assim, serão pontuados a seguir alguns fatos que estão diretamente relacionados com a 

escolha do tema, ou seja, os caminhos que culminaram na elaboração de tal pesquisa.  

A área da Saúde da Mulher sempre esteve presente ao longo da minha formação 

acadêmica na Graduação e em experiências pessoais. O interesse maior pela área obstétrica 

surgiu ao cursar, em 2011, as disciplinas de Enfermagem na Saúde da Mulher I e II do 

Departamento Materno Infantil e Psiquiátrico da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), quando adquiri os primeiros 

conhecimentos teóricos e práticos a respeito, sendo marcante a influência da equipe de 

docentes dessas disciplinas, por despertarem em mim o desejo de realizar estudos vinculados 

à área em questão.  

Essa influência determinou a minha escolha em participar como Monitora da 

disciplina Enfermagem em Saúde da Mulher I, em 2012. No momento em que assumi esse 

novo comprometimento acadêmico, percebi que não há como dissociar o pré-natal do parto e 

nascimento bem-sucedidos. Da mesma forma, não há como separar do período gravídico-

puerperal, a figura feminina e seu olhar acerca dos valores presentes no pré-natal. 

Gestar e criar um filho passa, mesmo que inconscientemente, por um projeto amplo de 

vida, com diversas possibilidades de sucesso e/ou insucesso. E, neste processo, segundo 

Shimizu e Lima (2009, p.390), “a percepção de que um ser está se desenvolvendo em seu 

ventre possibilita às gestantes vivências de sentimentos de poder”, influenciando diretamente 

na forma de ser mulher gestante e na sua percepção acerca das transformações físicas, 

emocionais e espirituais pertinentes a este momento. Desta forma, o pré-natal deve ser 

compreendido em todas as suas dimensões para que, de fato, possamos atender as demandas 

destas mulheres, do companheiro (quando houver) e da família. 

Outro ponto dessa trajetória foi a minha participação, como acadêmica bolsista da 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da 

Superintendência de Promoção da Saúde (CPAI/SPS), também no ano de 2012, período em 

que pude discutir a atenção oferecida às mulheres/gestantes do Município do Rio de Janeiro. 
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A partir dessas reflexões, surgiram questionamentos a respeito da assistência pré-natal 

desenvolvida no Município de Niterói (RJ).   

Ainda em 2012, outro fator relevante neste processo foi o meu ingresso no Grupo de 

Pesquisa - Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, na EEAAC/UFF, essencial para a 

obtenção de maior embasamento teórico e conceitual na questão da qualidade assistencial no 

acompanhamento do pré-natal. Os momentos das reuniões, sempre são muito ricos, e 

permitiram vivenciar relatos e experiências compartilhadas que contribuíram para a 

construção deste estudo, tanto para os questionamentos iniciais quanto para o seu 

desenvolvimento e finalização. Esses encontros levaram-me à reflexões mais aprofundadas 

acerca das vivências valorativas relativas ao atendimento na consulta de pré-natal e, assim, 

almejar transcender esse cuidado.  

Essas vivências culminaram na apresentação do meu trabalho monográfico intitulado 

“Pré-natal na Rede Municipal de Saúde de Niterói: a assistência expressa na voz das mulheres 

gestantes”, em 2013, que propôs uma discussão acerca dos valores assistenciais no pré-natal 

oferecido na Rede de Atenção Básica de Niterói. Na referida pesquisa, foram entrevistadas 

cinquenta mulheres/gestantes, atendidas em cinco Policlínicas da cidade de Niterói-RJ. 

Tivemos como principais resultados a partir da fala das depoentes: lentidão no processo de 

realização e recebimento dos resultados referentes aos exames do pré-natal; consultas “curtas 

e rápidas” as quais priorizavam o tecnicismo; e o não atendimento das necessidades 

emocionais das gestantes. 

Os problemas apresentados acima podem ser evidenciados, a nível nacional, com a 

alta Razão de mortalidade materna, sendo de 64,8% em 2011, de acordo com os Indicadores e 

Dados Básicos (IDB) de 2012. E, podemos perceber que estas mortes ainda ocorrem por 

causas evitáveis, sobretudo as que se relacionam aos serviços das unidades de saúde, 

podendo-se ressaltar a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido (BRASIL, 2012a). A 

partir do descrito, é possível entender o importante papel do acompanhamento pré-natal para 

que a gravidez transcorra de maneira tranquila, saudável e segura, desde o momento da 

concepção até o parto e nascimento.  

E, é por essa razão que o profissional responsável por esse acompanhamento deve 

visar a singularidade da cada mulher, uma vez que a gestação é representada como fenômeno 

complexo e único que envolve diversas e complexas mudanças biológicas, psicológicas, 

sociais e culturais, demonstrando que os cuidados pré-natais devem ultrapassar a dimensão 

biológica (SHIMIZU; LIMA, 2009). 
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  O pré-natal mostra-se como forte aliado na luta contra a morbimortalidade materna, 

perinatal e neonatal, e, o conhecimento na perspectiva do cuidado e de suas potencialidades 

acolhedoras, vêm provocam importantes reflexões e questionamentos a respeito da atuação 

dos profissionais da área da Saúde da Mulher, e por isso fica claro que a maior proximidade 

entre profissionais e gestantes é de extrema relevância para uma efetiva adesão das mesmas 

aos programas de saúde, favorecendo o vínculo e a humanização da assistência (VIEIRA et 

al., 2011). 

Portanto, o resgate de experiências acadêmicas, reflexões e questionamentos, 

construídos ao longo da minha trajetória estudantil na área materna, tornou-se um dos 

referenciais da pesquisa. E, na medida em que o desejo de cuidar das gestantes de modo 

humanizado, passa pela compreensão de suas expectativas, percepções e, consequentemente, 

pelo ouvir, entender, sentir e compreender a vivência da mulher gestante neste momento de 

vida, dar ênfase à palavra dos profissionais de saúde que atuam na assistência pré-natal, 

apreendendo seus valores no campo do cuidado, poderá desvelar significados relevantes na 

configuração da lógica do pré-natal. 

  

1.1  FATO E VALORAÇÃO:  

 

O Programa Nacional de Humanização do Parto e Nascimento (BRASIL, 2002) e a 

Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004) foram instituídos há mais de 10 anos, 

mas o que percebemos é que o modelo de assistência focado em técnicas e medicalização 

ainda é forte, como demostram artigos científicos atuais a respeito da temática citados a 

seguir. 

A medicalização do corpo da mulher é um aspecto importante no cuidado à gestante, 

repercutindo na forma com que essa mulher lida com a dor e sente os valores relacionados à 

assistência prestada. Segundo Illich (p.43,44, 1975), “a influência do médico sobre a vida 

começa com a visita pré-natal em que resolve se o feto deverá nascer e de que maneira”. 

Assim transformando a gravidez em doença, retirando da mulher a autonomia no trabalho de 

parto (PROGIANTI E COSTA, 2012). 

Este panorama de medicalização, no qual eventos fisiológicos são considerados 

enfermidade, favorecem acompanhamentos focados na prevenção de doenças. Como 

evidenciado no estudo realizado em município de médio porte do interior do Rio Grande do 

Sul, 70,80% das puérperas referiram que durante o pré-natal não foram discutidos assuntos 

específicos como amamentação, cuidados e desenvolvimento do bebê, hábitos saudáveis, 
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(apontados por outras puérperas do estudo),  mas tão somente a importância da realização de 

consultas básicas, a indicação de exames de laboratório, de imagem e de exames físicos da 

gestante, e, relatam ainda, que suas questões psicoafetivas não foram referenciadas 

(BARBIERI et al., 2012).   

 Outra pesquisa, conduzida na Região Metropolitana da Grande Vitória (ES), 

demonstrou que dentre os itens avaliados, o registro de informações relacionados à anamnese 

pré-natal foi o menos preenchido nos Cartões das Gestantes; o registro acerca das gestantes e 

de seus antecedentes obstétricos, assim como dos exames clínicos, que exigem um contato 

maior entre gestantes e profissionais, não foram  feitos durante a maioria das consultas pré-

natais refletindo uma assistência fragmentada e a despreocupação no correto preenchimento 

do Cartão da Gestante, documento imprescindível para os eventos subsequentes: parto e 

puerpério (SANTOS NETO et al., 2012). 

Contudo, as Políticas Públicas corroboram a perspectiva de que humanização e a 

qualidade da atenção em saúde estão intimamente ligadas, e são essenciais para que as ações 

de saúde tenham como foco a resolução dos problemas identificados, assim como a satisfação 

das usuárias; e ainda, elucidam que a humanização e a qualidade são questões de direitos 

humanos, e por isso, “humanizar e qualificar a atenção em saúde é aprender a compartilhar 

saberes e reconhecer direitos” (BRASIL, 2011, p.59).  

O cuidado humanizado torna possível a aproximação necessária para que a relação 

entre cuidador e pessoa cuidada se estabeleça de forma a atender a complexidade do período 

gravídico. Nessa perspectiva, o ‘sentir’ e o ‘viver’ o mesmo que o outro, ocorre através da 

simpatia, sendo o amor uma consequência de um comportamento simpatizante (SCHELER, 

2005). 

Para Morais et al. (2011, p.308) a lógica tecnoburocrática, centrada no modelo 

biomédico vigente, “engessa o cuidado pautado no intervencionismo, predominantemente, em 

técnicas que isolam o cliente, tratando-o como receptor de protocolos e procedimentos 

técnicos invasivos e não invasivos”. Além disso, este modelo tecnocrático destaca apenas as 

alterações ocorridas no campo da patologia, então, muitas vezes, não se dá importância aos 

processos internos que as gestantes vivenciam, e que influenciarão na sua vida como um todo, 

principalmente, no seu processo de gestar e parir, como evidenciam Nascimento et al. (2010, 

p.360): 

A vivência que a mulher tem da parturição pode ser prazerosa ou traumática, 

dependendo de sua maturidade e de experiências pessoais ou familiares anteriores, e 

até daquelas diretamente relacionadas ao sistema de saúde, como a assistência 

recebida no pré-natal e durante o parto.   
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 Portanto, de acordo com as evidências científicas, o modelo tecnocrático é altamente 

prejudicial, pois uma comunicação efetiva é primordial para um bom acompanhamento da 

saúde. Uma consulta que não privilegia a conversa e a escuta sensível, torna-se objetiva e 

voltada para técnicas, desvalorizando a participação efetiva da gestante e de sua família. 

 Deslandes e Mitre (2009, p.643) apontam como um desafio para a humanização da 

assistência, a dificuldade em entender a importância da fala do outro, ou seja, “se a fala do 

outro é desqualificada, não reconhecida, ou seus argumentos são sequer colocados, não há 

nenhuma hipótese de entendimento ou ação comunicativa emancipadora”. 

Como se pode perceber, a mudança do modelo de atenção é um processo complexo, 

que depende da incorporação de modificações no processo de trabalho em saúde quanto aos 

seus propósitos, objetos, meios e, principalmente, nas relações entre profissionais e população 

usuária dos serviços; por isso, esta mudança só será efetiva quando reconhecermos o papel 

central do sujeito no cuidado (SILVA et al., 2010).   

O período gestacional é complexo e vivenciado pela mulher de forma única, o que 

implica não somente a parte biológica, mas também resulta em um processo que envolve o 

seu existir no mundo que também está articulado com o coletivo - a família e o meio social 

em que vive (SANTOS; RADOVANOVIC; MARCON, 2010). Uma assistência com foco 

exclusivo no modelo biomédico, pode não somente deixar de atender as necessidades destas 

mulheres, como ainda prejudicar o bom desenvolvimento da gestação, partindo-se do 

princípio de que a promoção da saúde deve ser compreendida no pré-natal, na busca de 

medidas para minimizar situações de risco e no envolvimento da mulher, do seu companheiro, 

da família e dos serviços de saúde, imprescindíveis para compreender os valores presentes nos 

cuidados à mulher gestante.  

Cabe, então, resgatar a opinião de Rodrigues, Nascimento e Araújo (2011), no sentido 

de que a consulta de pré-natal envolve procedimentos simples, os quais otimizam o aparato 

intelectual dos profissionais. Exemplo disso é dedicar-se a ouvir as necessidades da mulher 

que, desta forma, ganha mais confiança para tomar o papel de protagonista tanto na gestação, 

quanto no parto.  

A forma como a assistência pré-natal é realizada, está intimamente ligada aos valores 

intrínsecos à prática dos profissionais e às suas experiências e percepções, como evidenciam 

Zampieri e Erdmann (2010, p.361) que, em seu estudo, trazem os depoimentos de alguns 

profissionais atuantes no pré-natal, os quais “consideraram a humanização na atenção pré-

natal como um imperativo ético, eixo transversal de suas práticas, avaliando como redundante 

a expressão humanização”.  
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Tendo em vista o caráter fenomenológico, recorremos à Scheler, para melhor 

entendimento da problemática. Para ele, a realidade está muito mais do que nos ‘fatos’, pois 

os mesmos não a denotam imediatamente; o ser humano agrega valores aos fatos pelo ato de 

valorar, vivenciando-os através das experiências, gerando assim, fenômenos os quais só são 

apreendidos de forma plena indo no ‘lugar-onde’ de sua manifestação (SCHELER, 2012). 

 Com isso, percebermos a importância de um olhar mais atencioso na direção da 

temática desde estudo, uma vez que os valores imbricados na prática da consulta pré-natal são 

refletidos no fazer cotidiano dos profissionais da saúde envolvidos neste ato. Logo, dar voz a 

estes trabalhadores e propor reflexões que possibilitem ampliar a compreensão sobre a 

assistência ao pré-natal no campo axiológico, ou seja, do estudo dos valores, tem muito a 

contribuir com a área.  

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

A partir dos diversos apontamentos citados, emergiram as seguintes questões 

norteadoras para o estudo:  

 Quais são os valores intuídos nos discursos dos profissionais da saúde  que realizam o pré-

natal?   

 Como os valores intuídos nos discursos dos profissionais de saúde interferem no 

acompanhamento do  pré-natal?  

 Qual a relação entre os valores intuídos na ótica dos profissionais de saúde que assistem as 

mulheres gestantes no pré-natal e as políticas públicas de saúde no campo do pré-natal? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Para desvelar o objeto de estudo e às questões norteadoras,  considerando os múltiplos 

aspectos que envolvem a temática, foram determinados os objetivos que se seguem:  

Objetivo Geral:  

 Compreender os valores intuídos nos discursos dos profissionais da saúde sobre a 

assistência realizada no pré-natal na Rede de Atenção Básica do Município de Niterói.  

Objetivos Específicos: 

 Analisar, com base na Teoria dos Valores de Max Scheler, os valores intuídos nos 

discursos dos profissionais que vivenciam a prática do pré-natal;           
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 Discutir, com base na Teoria dos Valores de Max Scheler, a relação entre os valores 

intuídos na ótica dos profissionais de saúde na assistência pré-natal na Rede de 

Atenção Básica do Município de Niterói e as Políticas de Saúde em vigor.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

De acordo com os Indicadores e Dados Básicos (IDB) de 2012, o Estado do Rio de 

Janeiro apresentou os maiores números relativos à Razão de Mortalidade Materna e à Taxa de 

Mortalidade Perinatal em 2011 sendo, respectivamente, 74,3 e 18, enquanto os menores 

números foram os de Santa Catarina (25,2 e 12,8, respectivamente), ressaltando que nestes 

dados apresentados, foram relacionados estados das regiões Sudeste (exceto Minas Gerais), 

Sul e Centro-Oeste.  

Este alarmante quadro pode ser observado em um estudo realizado na cidade do Rio 

de Janeiro, no qual foram analisadas 2.353 entrevistas, assim como os dados dos cartões das 

gestantes das entrevistadas; os resultados apontaram para uma inadequação na assistência pré-

natal na rede Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade, em seus componentes mais básicos 

preconizados pelo Programa de Humanização no Parto e Nascimento, como o início tardio da 

assistência pré-natal, após o quarto mês de gestação, observado em aproximadamente 25% 

das gestantes, o qual afetou a adequação do número de consultas; os autores ainda ressaltaram 

que esse achado pode explicar a persistência de resultados perinatais desfavoráveis, apesar do 

aumento da cobertura pré-natal na cidade (DOMINGUES et al., 2012).   

São inúmeros os desafios apresentados e, para mudar esta realidade, não podemos 

perder de vista as questões psicossociais e culturais da população assistida. Somente através 

de uma assistência qualificada e humanizada será possível vislumbrar uma mudança positiva 

neste quadro, porém, o que percebemos é que a humanização da assistência ainda é um 

assunto relativamente “novo” no que diz respeito à prática. Não é de hoje que são lançadas 

grandes discussões a respeito, e neste aspecto este trabalho ganha grande relevância quando 

olhamos para a prática e percebemos que há muito o que refletir e mudar. Portanto, há 

necessidade de cada vez mais, nós profissionais da saúde, defendermos nossos ideais 

discutindo temas pertinentes, uma vez que o debate da humanização abre, também, uma arena 

de discursos sobre o cuidado, dessa forma favorecendo a constituição de um quadro 

conceitual e valorativo sobre a temática saúde (DESLANDES; MITRE, 2009). 

Por conseguinte, é imprescindível que haja uma compreensão valorativa da assistência 

pré-natal, impulsionando a geração de novos conhecimentos e, assim, embasando pesquisas 
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que auxiliem a disseminar o protagonismo da mulher perante o cuidado. E essas ideias devem 

residir nos alicerces da sociedade, tanto no meio acadêmico quanto na cultura da população, 

possibilitando o despertar dos profissionais que ainda não compartilham desta opinião.   

 Com este estudo, há a possibilidade da ampliação do conhecimento na área do pré-

natal, uma vez que o mesmo permitiu identificar práticas dos profissionais de saúde no 

processo do cuidado e, a partir daí, pensar estratégias de fortalecimento de subsídios para o 

enfrentamento de uma atenção qualificada à gestante contribuindo, portanto, com o meio 

acadêmico no que diz respeito à pesquisa e ao ensino, podendo assim refletir positivamente na 

assistência. Isso é o que almejamos! 
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2 CONTEXTUALIZANDO O PRÉ-NATAL 

 

2.1 RETROSPECTIVA DO PRÉ-NATAL NO BRASIL – UM RECORTE DAS TRÊS 

ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

A assistência à saúde da mulher antes dos anos 80, era voltada para alguns cuidados de 

saúde no ciclo gravídico-puerperal, favorecendo a falta de assistência à saúde na maior parte 

de sua vida. Neste período, as ações e programas governamentais foram marcadas por uma 

visão muito reducionista da mulher no seu papel de responsável pelo lar e pela criação dos 

filhos, e por isso, eram denominados programas materno-infantis. Somente ao longo das 

décadas de 70 e 80 ocorreram modificações nessas políticas, sobretudo incentivadas pelo 

movimento feminista brasileiro (BRASIL, 2011), cuja significativa atuação no campo da 

saúde, “contribuiu para introduzir na agenda política nacional, questões até então, relegadas 

ao segundo plano, por serem consideradas restritas ao espaço e às relações privadas” 

(BRASIL, 2011, p. 15). 

Esses ideais impulsionaram, cada vez mais, o ingresso de mulheres no mercado de 

trabalho, o que fez com que elas assumissem novos papéis, tornando-se mais críticas acerca 

das políticas públicas no país. As relações de poder estabelecidas pelo modelo machista 

predominante na sociedade da época, também eram colocadas em dúvida. Consequentemente,  

“as mulheres organizadas argumentavam que as desigualdades nas relações sociais entre 

homens e mulheres se traduziam também em problemas de saúde que afetavam 

particularmente a população feminina” (BRASIL, 2011, p. 16).  

Em 1984, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios 

norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para a eleição de prioridades neste 

campo (BRASIL1, 1984 apud BRASIL, 2011, p. 16). Para entender o PAISM é preciso situar 

seu lançamento no momento político atravessado pela Nação. 

“O momento em que o PAISM foi lançado era de grande efervescência no Brasil, com 

intensa atuação de movimentos sociais e da sociedade civil, em geral, lutando pelo 

restabelecimento da democracia” (OISIS, 1998, p. 25). No campo da saúde também ocorria 

um turbilhão de ideias, e o Movimento Sanitário já discutia as bases para o Sistema Único de 

                                                             
1 BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência integral à saúde da mulher: bases da ação programática. Brasília: 

Ministério da Saúde, 1984. 
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Saúde (SUS), tanto que o PAISM incorporou como princípios e diretrizes a hierarquização, a 

descentralização e a regionalização, que mais tarde constariam do SUS. 

Porém, Serruya, Lago e Cecatti (2004) afirmam que no final dos anos 90, mesmo com 

a instituição do PAISM, a assistência à mulher no Brasil ainda era precária, e então, o 

Ministério da Saúde definiu a saúde da mulher como prioritária e sistematiza, a partir de três 

linhas principais de ações, projetos específicos: melhorar a saúde reprodutiva, reduzir a 

mortalidade por causas evitáveis e combater a violência contra a mulher. Os autores ainda 

enfatizam que neste momento há a preocupação em humanizar a atenção pré-natal.  

Humanização passou a ser a palavra de ordem em torno das políticas de atenção pré-

natal, havendo preocupação não só com as questões objetivas e quantificáveis, mas também 

com as subjetivas da assistência, abordando assim também os aspectos emocionais, sociais e 

afetivos da família. Essas preocupações estão presentes ainda hoje, e ficam evidentes no 

trecho a seguir: 

Escutar uma gestante é algo mobilizador. A presença da grávida remete à condição 
de poder ou não gerar um filho, seja para um homem, seja para uma mulher. Suscita 

solidariedade, apreensão. Escutar é um ato de autoconhecimento e reflexão contínua 

sobre as próprias fantasias, medos, emoções, amores e desamores. Escutar é 

desprendimento de si. Na escuta, o sujeito dispõe-se a conhecer aquilo que talvez 

esteja muito distante de sua experiência de vida e, por isso, exige grande esforço 

para compreender e ser capaz de oferecer ajuda, ou melhor, trocar experiências. 

(BRASIL, 2005, p. 14) 

 

Podemos perceber o quanto o ato de escutar de forma atenciosa se integra na política, 

ou seja torna esse tipo de interação com as gestantes uma prática aconselhável; passa-se a 

discutir os benefícios de se adotar essa postura diante dos indivíduos alvo do cuidado, não 

importando o local deste, seja na rede hospitalar ou de atenção básica. 

Assim, em 01 de junho de 2000, através da Portaria GM/569, o Ministério da Saúde 

instituiu o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), adotando como 

prioridades: 

Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbimortalidade 

materna, peri e neonatal registradas no país; Adotar medidas que assegurassem a 

melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 

assistência ao parto, puerpério e neonatal; Ampliar as ações já adotadas pelo 

Ministério da Saúde na área de atenção à gestante, como os investimentos nas redes 

estaduais de assistência a gestação de alto risco, o incremento do custeio de 

procedimentos específicos, e outras ações como Maternidade Segura, o Projeto de 

Parteiras Tradicionais, além da destinação de recursos para o treinamento e 

capacitação de profissionais diretamente ligados a esta área, e a realização de 

investimentos nas unidades hospitalares integrantes da rede. (BRASIL, 2002, p.5) 

 

Além disso, o MS estabeleceu um valor fixo a ser repassado aos municípios que 

aderissem ao Programa, por gestante que cumprisse o elenco mínimo de ações programadas 

para o pré-natal e parto, sendo elas: seis consultas de pré-natal e uma no puerpério, nove 
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exames laboratoriais (1 ABO-Rh, 2 VDRL, 2 urina, 2 glicemia de jejum, 1 Hemoglobina e 1 

hematócrito) e a imunização antitetânica (BRASIL, 2002). 

Apesar desta definição do MS, essa gama de procedimentos pode sofrer ajustes de 

acordo com as demandas geradas. Pode, por exemplo, ocorrer a inserção de um novo 

imunobiológico no Programa Nacional de Imunização (PNI), e estas são decisões respaldadas 

em bases técnicas e científicas, tais como: “evidência epidemiológica; eficácia e segurança da 

vacina; e garantia da sustentabilidade da estratégia, como, por exemplo, pela capacidade de 

produção dos laboratórios públicos nacionais e capacidade institucional de armazenamento e 

distribuição” (BRASIL, 2014, p.15). 

Um exemplo desta flexibilidade foi o ocorrido em 2014, quando o MS incorporou ao 

calendário de vacinação da gestante a vacina tríplice acelular (DTPa) contra coqueluche, 

difteria e tétano, isso para diminuir a transmissão da coqueluche entre recém-nascidos e 

assegurar proteção indireta nos primeiros meses de vida, quando a criança ainda não 

completou o esquema vacinal, reduzindo o número de óbitos em bebês menores de três meses 

(BRASIL, 2014a). 

Em relação à inclusão do companheiro no ciclo gravídico-puerperal, pode-se dizer que 

mesmo não explicitamente, o PHPN foi o primeiro esforço governamental nesse sentido, pois 

passava a considerar a família, e não mais a mulher, como o foco da atenção, sugerindo o 

desenvolvimento, durante o pré-natal, de atividades como: escutar a mulher e seu 

acompanhante, incentivar a mulher e/ou a família a participar de atividades em grupos, entre 

outras (BRASIL, 2005). Contudo esse programa apenas, foi insuficiente para inserir o homem 

nesse cenário, pois, incluí-lo significava a quebra de paradigmas, tanto por parte dos 

pais/companheiros quanto por parte dos profissionais de saúde que, muitas vezes, não eram 

receptivos à presença masculina no processo desde a gestação ao puerpério.   

Diante disso, alguns estados brasileiros se anteciparam ao Ministério da Saúde e 

formularam leis que permitiam a presença do acompanhante durante o trabalho de parto e 

pós-parto. O município do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a promulgar lei acerca do 

assunto, regulamentada através da Resolução SMS nº 667, de outubro de 1998. (RIO DE 

JANEIRO, 1998) 

 Somente em 2003, começou a vigorar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher. A política, então, passa a contemplar a atenção a segmentos da população 

feminina ainda sem visibilidade e a problemas emergentes que afetam a saúde da mulher nos 

diferentes ciclos de sua vida, ressaltando uma “proposta de construção conjunta e de respeito 
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à autonomia dos diversos parceiros (...) enfatizando a importância do empoderamento das 

usuárias do SUS e sua participação nas instâncias de controle social” (BRASIL, 2011, p.7) 

Em de 24 de junho de 2011, a Portaria nº 1.459 institui, no âmbito do SUS, a Rede 

Cegonha, tendo como princípios: o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o 

respeito à diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade; o enfoque de gênero; 

a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 

adolescentes; a participação e a mobilização social; e a compatibilização com as atividades 

das redes de atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos estados da Federação 

(BRASIL, 2012b). 

De acordo com o MS, a Rede Cegonha é uma estratégia operacionalizada pelo SUS, 

fundamentada nos princípios da humanização e da assistência, em que mulheres, recém-

nascidos e crianças têm direito a aumento do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do 

pré-natal; transporte tanto para o pré-natal quanto para o parto; vinculação da gestante à 

Unidade de Referência para assistência ao parto; a realização de parto e nascimento seguros, 

através de boas práticas de atenção; acompanhante no parto, de livre escolha da gestante; 

atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade; e acesso ao 

planejamento reprodutivo (BRASIL, 2012b). 

Percebe-se, então, que as políticas de assistência pré-natal, juntamente com as políticas 

de saúde da mulher, continuam avançando a fim de atender a complexidade das necessidades 

biopsicossociais da mulher durante a gestação. É possível dimensionar tal afirmativa com o 

intenso esforço do MS em preconizar que para se ter uma assistência de qualidade, deve-se 

priorizar a humanização do atendimento, como explicitado no texto abaixo: 

A humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições essenciais para que 

as ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados, na 

satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente à 
identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos 

e na promoção do autocuidado. (BRASIL, 2011, p.59)  

  

Contudo, mesmo com a evolução das políticas a respeito do pré-natal, observa-se que 

a mortalidade perinatal ainda é alta, o que é lastimável visto estar vinculada a causas 

preveníveis como, por exemplo, desigualdade de acesso e uso dos serviços de saúde, 

qualidade da assistência pré-natal deficiente, assim como ao parto e ao cuidado do recém-

nascido (BRASIL, 2012c).   

Em relação à cobertura, foram reunidos dados do IDB de 2006 e de 2011 para melhor 

visualizar a evolução do acompanhamento pré-natal no Brasil, no que diz respeito ao número 

de consultas (7 ou mais), como mostra a tabela I a seguir:   
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Tabela  I - Proporção (%) de mulheres com filhos nascidos vivos, 

segundo número de consultas de pré-natal e ano por Região -  Brasil, 2006, 2011 

Região                               7 ou mais consultas 

   2006 2011 

Norte  30,18 39.99 

 Nordeste  39,33 47,54 

 Sudeste  68,69 73,43 

 Sul  70,79 75,08 

Centro-Oeste 60,38 65,01 

Total   55,38 61,84 

Fonte: MS – dados do  IDB 2006, 2011. 

A realidade que se apresenta no Brasil é a de que apenas 61,84% das mulheres com 

filhos nascidos vivos realizaram sete ou mais consultas em 2011, sendo que em 2006, o 

percentual era de 55,38%. Apesar de estarmos em um crescente, os dados ainda estão baixos. 

Agora, fazendo um paralelo por Região, observa-se que Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

cresceram, em média, 5% nestes cinco anos, enquanto Norte e Nordeste tiveram um 

crescimento pouco maior – de 9 e 8%, respectivamente, mas ainda apresentando percentuais 

muito baixos, não chegando nem a 50% das mulheres gestantes com sete ou mais consultas.  

Cabe relembrar que, segundo o preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2002), em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante, deverão 

ser realizadas, no mínimo, seis consultas de pré-natal, evidenciando que quanto maior o 

número de consultas pré-natais, maior a chance de uma gestação e parto seguros. 

Infelizmente, é possível perceber que ainda não atingimos essa realidade, principalmente no 

que diz respeito às regiões Norte e Nordeste que estão, respectivamente, em última e 

penúltima posições, indicando a precariedade da assistência prestada à gestante. 

Corroborando essa ideia, apesar da  taxa de mortalidade infantil no Brasil ter  reduzido 

61,7% entre 1990 e 2010, o País ocupa o 90º lugar entre 187 países no ranking da 

Organização das Nações Unidas (ONU), atrás de Cuba (5,25), Chile (6,48), Argentina (12,8), 

China (15,4) e México (16,5), com inadmissíveis 19,88 mortes por mil nascimentos vivos, 

indicando falha nas estratégias de combate à mortalidade materno-infantil e mostrando o 

quanto é preciso crescer, não somente na ampliação da cobertura, mas também na qualidade 

da assistência BRASIL, 2012b). Dessa forma, as políticas de saúde para o pré-natal 

configuram-se de forma a privilegiar e preconizar o modelo de assistência humanizada, no 

qual a mulher e suas necessidades são o centro do cuidado, assim como o bebê e sua família. 

Estes são os preceitos de um acompanhamento pré-natal qualificado. 
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Ao olhar para a problemática, percebe-se que muito se tem apontado em prover 

questões básicas às gestantes, como realização das seis consultas mínimas, captação precoce e 

realização de exames laboratoriais, que são imprescindíveis para que uma gravidez transcorra 

com maior segurança, embora a gestante, na maioria das vezes, não participe de forma ativa 

do cuidado, motivo pelo qual a prática assistencial deve ser transformada. 

 

2.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PRE-NATAL NO BRASIL, NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E NA CIDADE DE NITERÓI 

 

Neste momento, para aproximarmo-nos da realidade do Estado do Rio de Janeiro, 

mais precisamente da Região Metropolitana II, que abrange a cidade de Niterói, cenário deste 

estudo, é preciso analisar os dados disponibilizados pelo IDB (BRASIL, 2012), cujos 

percentuais por número de consultas de pré-natal por gestantes com nascidos vivos na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 2011, foram os seguintes: 

Tabela II: Porcentagem de nascidos vivos por número de consultas na  

Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro (2011) 

 

Nenhuma 

Consulta 

De 1 a 3 

Consultas 

De 4 a 6 

Consultas 

7 ou mais 

Consultas 

Total 

2,61 7,38 27,43 62,43 100,00 

Fonte: IDB - Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2012. 

 

Ao refletir sobre esses dados, podemos dizer que eles evidenciam as dificuldades 

ainda enfrentadas na prática do pré-natal, uma vez que apenas 62,43% das gestantes 

realizaram sete ou mais consultas. A propósito, estudo realizado no município do Rio de 

Janeiro mostrou que gestantes com menor número de consultas apresentaram menor 

adequação de exames, vacinação e orientação sobre o parto e a amamentação. Isso confirma 

que a gestante que recebe mais consultas, tem maior acesso a essas informações 

(DOMINGUES et al, 2012). 

Ainda concordando com os dados do IDB (2012), no ano de 2011 a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro ocupava a 24ª posição (62,43%) entre as 39 Regiões 

Metropolitanas pesquisadas em relação a gestantes com nascidos vivos, que realizaram sete 

ou mais consultas de pré-natal. À época, a Região Metropolitana de Londrina,  no Paraná, 

ocupava a primeira posição, com 91,74%.  Contudo, não basta apenas aumentar o número de 

consultas de pré-natal; é preciso dotá-las de maior qualidade, utilizando experiências que têm 

demonstrado serem positivas, como a participação ativa do companheiro nessas consultas. 
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Quando se consideram os dados a respeito do pré-natal, constata-se uma melhora na 

cobertura do acompanhamento pré-natal. Porém, é preciso compreender a questão como um 

todo, que é muito complexa, principalmente no que tange à qualidade desse atendimento que 

precisa melhorar para diminuir, de forma consistente, as atuais taxas de mortalidade materna, 

perinatal e neonatal. Nesse sentido Castro, Moura e Silva (2010) enfatizam que somente se 

terá uma prática humanizada se considerarmos o outro como sujeito, e não como objeto 

passivo do cuidado, desta forma sustentando o processo de humanização que abrange o 

próximo em sua complexidade, em seu conjunto, com suas peculiaridades e relações com a 

sociedade.  

A partir de todas as considerações apresentadas sobre a temática é que afirmamos ser 

imprescindível que os governantes, a nível estadual e municipal, criem medidas que 

promovam as políticas nacionais, e criem outras que atendam as singularidades de cada local.  

Sendo assim, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, desde 2011, tem 

organizado a implantação da Rede Cegonha, para tanto analisando os critérios 

epidemiológicos (altas Taxas de Mortalidade Infantil e de Razão de Mortalidade Materna) e 

de densidade populacional, preconizados na Portaria GM/MS nº 1.459/2011 (RIO DE 

JANEIRO, 2012). Visto isso, as seguintes Regiões de Saúde foram indicadas para o início da 

implantação: Capital, Metropolitana I e Metropolitana II, como podemos observar na Tabela 

III, a seguir. 
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                          Tabela III - Critérios Epidemiológicos Materno-Infantis 

Regiões de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 

Regiões de Saúde Densidade 

Demográfica 

Mortalidade 2009 

  Infantil Materna 

Baía da Ilha Grande 115,62 11,43 28,55 

Baixada Litorânea 250,93 12,41 81,78 

Capital 5.269,20 13,8 79,32 

Centro-Sul 99,14 12,84 98,02 

Médio Paraíba 138,21 13,34 99,85 

Metropolitana I 1.567,53 15,94 113,23 

Metropolitana II 714,74 14,45 89,5 

Noroeste 55,95 12,52 148,63 

Norte 90,75 14,9 152,55 

Serrana 110,39 14,93 57,77 

Estado 365,32 14,46 93,71 

Fonte: SES/RJ -  Fundação CIDE/ Anuário Estatístico 2008/SINASC 

 

A Região Metropolitana II do Rio de Janeiro é formada por sete municípios: Itaboraí, 

Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. E o cenário do presente 

estudo, que é o município de Niterói que, segundo o IBGE (2010; 2013), possuía uma 

população de 487.562 habitantes em 2010, estimando-se que em 2013 o total seria de 494.200 

habitantes. Apesar de não ter a maior taxa de mortalidade no Estado, a Região Metropolitana 

II foi uma das favorecidas devido à sua alta densidade demográfica. 

Tendo resolvido as Regiões para o início da implantação, a Secretaria de Estado de 

Saúde, através da deliberação CIB-RJ nº 1.804, de 24 de maio de 2012, aprovou os projetos 

municipais para a Rede Cegonha, que  incluem a ampliação e reforma de Centros de Parto 

Normal, Casas de Gestante, Bebê e Puerperal, recursos para reformas para a adequação dos 

ambientes em que se realizam partos, e ampliação ou reforma de leitos de Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e de adulto, devidamente inseridos no Sistema de Gestão 

de Convênios de Contratos de Repasse (SICONV/MS). 

Reforçando a ideia da Rede Cegonha, o governo do Estado do Rio de Janeiro incluiu 

na MATRIZ - Plano Regional dos anos de 2013-2016 para a Região Metropolitana II, 

questões relacionadas à melhoria da atenção materna e infantil, identificando a questão do 

elevado índice de problemas nesta área e, então, foram estabelecidas as seguintes ações: 

repactuar o Plano para a Rede Cegonha e implementar o plano para a Rede Cegonha, a fim de  

atingir a meta de repactuação do plano e, posteriormente, 100% de implantação na Região 
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Metropolitana II, neste período (RIO DE JANEIRO, 2014).   

Contextualizando a Atenção básica no Município de Niterói, a cidade tradicionalmente 

adotou em 1992 o Programa Médico de Família (PMF) (HÜBNER e FRANCO, 2007) e agora 

está em período de transição para a Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF visa o 

reordenamento da Atenção Básica (AB), e, propõe-se a superar o modelo de atenção baseado 

no modelo biomédico, e para isso, enfatiza o trabalho em equipe e a interação ordenada entre 

indivíduos com competências, habilidades distintas e, também a relação profissional-

sociedade, como fonte de sua eficácia (SHIMIZU e CARVALHO JÚNIOR,2012). 

Porém o que percebemos na prática é que a assistência básica no município de Niterói 

ainda é pautada no modelo do PMF, no qual os médicos realizam as consultas do pré-natal, 

juntamente com técnicos de enfermagem (TEIXEIRA, MONTEIRO e MIRANDA, 1999). Os 

enfermeiros participam das pré-consultas, onde há um primeiro contato antes da consulta 

médica, e os procedimentos neste momento variam de um lugar para outro. De maneira geral, 

podemos falar que na pré-consulta os enfermeiros fazem o acolhimento, escutam as queixas, 

verificam os exames, anotam os dados no Cartão da Gestante, dentre outros. 

Vale destacar que, ao longo dos anos, algumas leis municipais de Niterói favoreceram 

a mulher gestante e, consequentemente, as políticas do pré-natal. A primeira lei municipal foi 

a de nº 497, de 30/05/1984, determinando que as empresas de ônibus permitissem a entrada de 

gestantes pela porta dianteira do coletivo (NITERÓI, 1984). Seguiu-se a lei municipal nº 

2.464, de 26/07/2007, que instituiu Conselho Municipal de Política para as Mulheres de 

Niterói - CMP-MULHER/NIT, composto por representantes do Governo, de partidos 

políticos e da sociedade civil organizada, garantindo-se a participação popular no processo de 

discussão, fiscalização e controle da política de atendimento integral, que compreende as 

políticas sociais pertinentes (NITERÓI, 2007). 

Essa lei, em especial, é um grande avanço no que diz respeito à participação e 

representatividade social, visto que as políticas para a mulheres deste município podem ser 

discutidas e ajustadas à realidade dessa população, assim como viabiliza a criação de outras 

políticas, de acordo com as necessidades apresentadas por elas. 

Destaque deve ser dado à lei nº 2.714, de 2010, que instituiu o Dia Municipal de 

Incentivo ao Aleitamento Materno e Doação de Leite Humano (NITERÓI, 2010), em Niterói, 

contribuindo imensamente para o cumprimento das determinações do Ministério da Saúde, 

que preconiza o aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida (BRASIL, 2009).  

As leis municipais nº 2.485/2007, nº 2.812/2011 e nº 2.876/2012, instituíram, 

respectivamente, o Dia Municipal de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita; o Dia do 
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Nascituro; e a última, assegurou a presença de acompanhante junto à parturiente durante todo 

o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nas Unidades de Saúde Municipais 

e Particulares (NITERÓI, 2007a; NITERÓI, 2011; NITERÓI, 2012).   

Portanto, podemos perceber a preocupação da autoridade municipal em reafirmar as 

políticas do pré-natal existentes e promover discussões sobre sua implementação adequada, 

assim como a criação de novos projetos que incluam a temática da assistência pré-natal de 

uma forma mais ampla e qualificada. 

Ressalta-se, ainda, que tanto as leis quanto as políticas públicas nortearão a assistência 

pré-natal em uma localidade, daí a importância de se ter bases sólidas e profissionais 

qualificados, conhecedores desses aspectos, para que a assistência seja integral, entendendo a 

mulher gestante como personagem ativo no processo do cuidar. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: A TEORIA DOS VALORES DE MAX SCHELER 

 

O homem em sua totalidade, ao estar com o outro, não o percebe apenas como objeto 

material, mas sim com um ser espiritual (SCHELER, 2012). As relações entre os homens 

podem ser puramente entendidas como objeto exclusivo da razão, porém, é possível 

transcender o processo de conhecer e reconhecer o sujeito além da razão, percebendo o outro 

enquanto ser espiritual com valor em si mesmo, e vivenciando algo junto com o outro. 

Em seu cotidiano, o homem exerce uma atitude axiológica permanente perante tudo 

que o cerca; sendo assim, é capaz de julgar se uma coisa é boa ou má, justa ou injusta, bela ou 

feia, moral ou amoral. Significa dizer que o homem, no seu estar no mundo, não é um ser 

passivo, indiferente a tudo que o cerca. Ao contrário dos animais irracionais, o homem é 

capaz de perceber o valor das coisas, podendo aceitá-las ou rejeitá-las por um ato de vontade, 

num exercício de sua liberdade. 

Sendo assim, os seres humanos agregam valor aos objetos, e, esses objetos valorados 

são definidos “bens”, e, essa atitude de valorar resultará em um estado sentimental de prazer 

ou desprazer, ou seja, um sentimento agradável ou desagradável (CADENA, 2013). Esta 

autora afirma ainda que os valores não têm origem no sujeito, são vivenciados por ele. A 

respeito disso, Conti (2009, p.8) corrobora essa ideia e a completa, enfatizando que os valores 

estão ligados aos bens, porém esses só são valiosos quando sentidos na prática (vivenciar os 

bens), e exemplifica: “a Bondade, nos atos bons, a Beleza, nas coisas belas e a Utilidade, nas 

coisas úteis”. 

Por outro lado, o homem também é capaz de transformar a realidade, instaurando nela 

novos valores. Esse é um processo da vida cotidiana, visto que ao trabalhar na construção 

civil ou na saúde, ele pode modificar a natureza dando-lhe uma nova dimensão, ou seja, 

atribuindo-lhe valores em função de um fim específico, de modo a satisfazer as suas 

necessidades e as do outro. 

A fenomenologia Scheleriana é inspirada em Edmund Husserl, pautado em uma 

ordem de pensamento voltada para a compreensão dos sentimentos e dos valores, que é 

descrita em sua tese sobre a objetividade dos valores. Entre o sujeito e o objeto existem os 

valores que sustentam o processo de preferir das coisas (SCHELER, 2012). 

Scheler percebeu que havia um tipo de conhecimento cujos objetos eram inteiramente 

inacessíveis à razão: o conhecimento dos valores. Segundo ele, a inteligência seria 

completamente cega para a experiência dos valores, que teriam a ver com a “lógica do 
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coração” de cada um (SCHELER,2012, p.79). Percebe-se que o autor atribui ao processo de 

apreensão dos valores, um caráter fundamentalmente emocional, em um ato de preferir. 

O preferir, portanto, não se confunde com apreensões psicológicas das emoções no 

campo da razão, e sim com a intuição emocional pura, numa atitude representativa de 

percepção; é ao mesmo tempo e primitivamente, uma atitude emocional, implicando uma 

apreensão dos valores (ARAÚJO, 1977).   

Segundo Scheler, os valores nos são revelados através da “intuição emocional”, isto é, 

através de um “sentir emocional” (CADENA, 2013). O ato da consciência de valorar o valor 

não se apresenta como exclusivo do homem; ele está presente no mundo, e é constituído no 

conhecimento intuitivo que, segundo Hessen (1980), é um tipo de conhecimento cuja 

principal característica é a de fazer “aparecer imediatamente” o objeto. 

Hessen (1980) adverte que quando falamos de intuição, não nos referimos a uma 

intuição sensível, mas a uma intuição espiritual; e ainda, que a intuição também pode ser 

formal ou material. Formal, quando diz respeito à apreensão de relações entre objetos; 

material, quando se refere ao conhecimento de uma realidade material. A intuição material é 

aquela que é chamada de intuição, no seu sentido mais próprio e rigoroso.  

Os valores são apreendidos pelo nosso espírito; assim, do mesmo modo que 

contemplamos uma rosa com o olhar ou sentimos o cheiro agradável do perfume exalado da 

mesma rosa, o ser espiritual do homem apresenta três movimentos: o pensamento, o 

sentimento e a vontade, que não são independentes, mas distinguem-se entre intuição racional, 

intuição emocional e intuição volitiva (HESSEN, 1980). 

Os objetos, por sua vez, apresentam três aspectos ou elementos: essência, existência e 

valor. Por conseguinte, pode-se falar de uma intuição da essência, uma intuição da existência 

e uma intuição do valor. A primeira coincide com a racional; a segunda, com a volitiva; e a 

terceira, com a emocional, conforme é possível observar no esquema a seguir: 

 

Figura I: Esquema ilustrativo das três forças do ser espiritual do Homem  

 

 

 

 

 

 

Fonte: HESSEN (1980) citado por ALVES, V.H., 2003, p. 33 
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      Intuição Racional         Intuição Emocional  Intuição Volitiva 
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Neste sentido, pode-se perceber que a intuição emocional, ou o sentir emocional a que 

Scheler se refere, tem uma referência imediata com o objeto: é através dela que se conhece os 

valores que se encontram nos objetos.  

Mas, a questão de os valores serem apreendidos por meio de um perceber sentimental 

de alguma coisa (SCHELER, 2012) não quer dizer que só existam na medida em que se pode 

captá-los; tampouco pode-se dizer que os valores são relativos à existência do Homem ou à 

sua organização psíquica ou psicofísica. Para Scheler, o desaparecimento do perceber 

sentimental não suprime o valor do ser. Segundo o autor, os valores se constituem realidades 

objetivas, ou seja, existem independentemente dos seres que os portam, do momento em que 

são captados ou de quem os capta, e podem ser apreendidos objetivamente. Nisto consiste o 

fundamento da axiologia Scheleriana: a objetividade dos valores. Scheler dá aos valores um 

princípio apriorístico material, isto é, considera os valores como objetos constituídos de 

essências não formais, cuja existência precede a existência do ser. 

A vivência dos valores, no entanto, não implica necessariamente que se tenha 

experimentado os sentimentos positivos ou negativos de que possam vir acompanhados. 

Intuição emocional e estados emocionas são radicalmente distintos, pois, para Scheler (2012) 

os estados emocionais estão para aos conteúdos e fenômenos assim como o perceber 

sentimental está para as funções da apreensão de conteúdos e fenômenos, ou seja, diretamente 

ligados, enquanto um é o fenômeno em si o outro o outro é sua apreensão. Além disso, a 

intuição emocional é intencional. Diz respeito a um movimento do Eu em direção aos valores 

que se encontram depositados nos seres, numa atitude de preferência. 

O ressentimento vem, neste sentido, “como ato de revivenciar da emoção mesma, um 

sentir após sentir de novo”, sendo esta uma unidade de vivência (SCHELER, 2012, p.45). 

Neste aspecto, quem irá definir o sentimento que resultará deste ressentimento será o próprio 

indivíduo, que irá escolher entre o envenenamento da alma, ou superação deste estado de 

insatisfação - entender que o que queríamos “não é tão bom”, como forma de consolação para 

o ‘não poder’ (SCHELER, 2012). 

Em seu livro “Da Reviravolta dos Valores”, Scheler propõe reflexões a respeito da 

lógica valorativa, que ele percebia, estar sendo invertida pela moral burguesa, fundamentada 

no ressentimento, a qual sobrepõe os valores de utilidade aos valores vitais – concepção que 

caracteriza a visão moderna de mundo (moral moderna). Afirma ainda que a moral cristã não 

é pautada no ressentimento e sim no ‘AMAR’ e no ‘SEVIR’ (como essência)  

(SCHELER,2012, p.92).  
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Os valores são qualidades objetivas que são vivenciados pelos homens e, então, são 

independentes dos mesmos. Os valores são universais e estão no mundo, sendo, os seres 

humanos são capazes de ‘intuí-los’ (CADENA, 2009). O ato de vivenciar ou atos de vivência 

formam unidades de sentido, determinando o seu fazer e sua atitude. Mesmo sendo de origens 

diferentes as duas geram unidades e sentidos (SCHELER,2012). Assim percebemos que os 

valores não necessariamente precisam ser vivenciados na prática, mas através dos atos de 

vivência ter tido contato alguma vez e por essa razão já ter vivenciado esse valor. 

Sendo assim, é impossível definir a essência dos valores, visto que eles se manifestam 

na experiência vivida de um determinado sujeito, e somente como fenômenos se deixam 

captar (CADENA,2009). O homem busca o valor como aquilo que pode completá-lo nas suas 

diversas carências. Esta experiência subjetiva de privação é o primeiro conhecimento que o 

homem tem de si mesmo: o conhecimento de que é um ser incompleto. 

Ao se perceber como um ser carente, o homem tende a buscar aquilo que possa 

completá-lo. Essa carência, no entanto, não é material, visto que é comum observar-se pessoas 

muito bem sucedidas social e economicamente e, ao mesmo tempo, infelizes. Tampouco é 

uma carência de ser, uma carência ontológica: “O mal que realmente penaliza e importa ao 

sujeito é a privação do valor. O não reconhecer-se e ser reconhecido como pessoa” 

(WERNECK, 1996, p.20). Essa é a carência fundamental do homem. Falta-lhe valer mais, 

valer como pessoa, atingir o seu máximo valor, a plena felicidade à qual, na verdade, nunca se 

chega. 

A carência do homem é, portanto, axiológica. São a aspiração e o desejo de realizar-se 

enquanto pessoa que o levam a buscar valores que possam completá-lo. Esta constitui a 

primeira etapa para o conhecimento do valor: a tendência, a inclinação, a qual é fruto da 

consciência da privação que, por sua vez, é subjetiva. 

Assim, verifica-se que o que leva o homem a conhecer o valor é justamente a 

necessidade que este apresenta de se tornar cada vez melhor, de valer mais, realizando-se 

como pessoa. Resumindo, pode-se dizer que o processo de conhecimento do valor se dá em 

três etapas, como se segue:  

1ª - Tendência ou aspiração como movimenta de busca de valor;  

2ª - Apreensão do valor para o qual se tende ou aspira no mundo sensível; e 

3ª - Conhecimento racional (apreensão da ideia do ente e dissociação entre valor e ideia). 

O Ser humano vem sendo definido apenas como racional porque se distingue dos 

outros animais ao perceber-se como ser pensante que existe no mundo, podendo conhecê-lo e 

utilizar seus recursos. O fato de o Ser humano possuir um caráter emocional, faz com que 
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possa perceber o seu valor e o valor do mundo em que vive, permitindo-lhe ampliar sua 

compreensão a respeito de estar no mundo. Ao atribuir ao homem a condição de pessoa, não 

só se amplia ainda mais a compreensão sobre a sua natureza, como também se torna possível 

perceber que o homem é, ele próprio, um valor. 

O ‘sentir’ é o começo para a intuição e o conhecimento dos valores, porém isso não 

quer dizer que o sujeito é passivo, que apenas contemplaria os valores manifestados nos 

objetos (CADENA,2013). Ele o vivencia, um exemplo disso é o valor vital, que corresponde 

ao conjunto de valores do perceber o que é vital para a vida, aqui traduzido no valor da 

assistência ao pré-natal.  
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4 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Para desenvolver esta pesquisa e atender aos objetivos propostos, optou-se pela 

abordagem qualitativa fenomenológica, utilizando um estudo descritivo, exploratório, no 

campo da Teoria dos Valores Max Scheler. Portanto, não há pretensão de quantificar os 

dados, mas identificar fenômenos que traduzam essa concepção.   

Foi escolhida a abordagem qualitativa, cujo cenário de práticas interpretativas torna o 

mundo visível, representativo, devido à utilização de notas de campo, entrevistas, diálogos, 

fotografias, gravações e memórias pessoais, assim, tornando-o mais tangível e menos 

inespecífico (LOPES; FRACOLLI, 2008).  

   A pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre as 

variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, valendo-

se, sobretudo, dos procedimentos de amostragem (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011). Segundo 

Gil (2002), são incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, 

atitudes e crenças de uma população, o que vem ao encontro do objetivo desta pesquisa. 

Quanto às pesquisas exploratórias, são as que geralmente proporcionam maior 

familiaridade com o problema, ou seja, as que têm o intuito de torná-lo mais explícito, tendo  

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Essa 

modalidade consiste em investigações empíricas, porém, o intuito consiste na formulação de 

questões ou de problemas com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 

familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma 

pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos (FIGUEIREDO; SOUZA, 

2008; 2011). 

Desta forma, o referencial teórico de Max Scheler possibilitará uma compreensão mais 

específica dos valores que serão trabalhados ao longo do estudo, uma vez que, segundo 

Medeiros et al. (2012), a Teoria dos Valores aborda a objetividade dos valores e seu processo 

de apreensão de caráter emocional. 
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4.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

   Para desenvolver a pesquisa, foi necessário obter a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

conforme determina a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos. Concomitantemente, o projeto foi submetido à Fundação 

de Saúde de Niterói para apreciação dos órgãos responsáveis pela aprovação e apoio à 

pesquisa. A aprovação junto ao CEP foi concedida sob n° 895.033 (ANEXO A); do mesmo 

modo, as Cartas de Apresentação (ANEXO B) foram concedidas pela Fundação de Saúde de 

Niterói.   

 Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturada individual, elaborado a partir dos objetivos estabelecidos, combinando 

perguntas abertas e fechadas que possibilitaram ao entrevistado discorrer sobre o tema em 

questão, sem se prender à indagação formulada (MINAYO, 2010a). De acordo com Oliveira 

(2009), em seus estudos, o pesquisador qualitativo visa a interpretação do mundo real, 

preocupando-se com o caráter hermenêutico da tarefa de pesquisar sobre a experiência vivida 

dos seres humanos.  

 

4.3 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

   Este estudo foi realizado no Município de Niterói, com extensão territorial de 134,5 

km2, integrante da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro juntamente com: São 

Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Os cenários da pesquisa foram 

as quatro Unidades de Saúde na Atenção Básica da Prefeitura de Niterói, descritas a seguir:  

 Policlínica Regional de Itaipu;  

 Policlínica Regional Dr. Sério Arouca;  

 Policlínica Regional do Largo da Batalha;  

 Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva.  

 Essas Unidades foram escolhidas por atuarem no acompanhamento à mulher durante 

pré-natal, de forma a abranger as diferentes Regiões do Município de Niterói permitindo, 

assim, a obtenção de um panorama da assistência profissional prestada às gestantes.  Ressalta-

se que a Policlínica Regional da Engenhoca não está relacionada acima como cenário da 

pesquisa por ter alegado, durante o processo para aprovação junto à Fundação de Saúde de 

Niterói, não estar realizando consultas de pré-natal. 
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4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO 

 

Os participantes foram os profissionais da saúde que participam do acompanhamento 

pré-natal na Rede Municipal de Saúde do Município de Niterói. Foram entrevistados 14 

profissionais da saúde, lotados nas Policlínicas citadas e que atenderam aos critérios de 

inclusão: ser profissional da saúde que realiza consultas e/ou grupos pré-natal na respectiva 

Instituição cenário, e nela estar atuando junto ao pré-natal há pelo menos seis meses, a partir 

do início da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: estar de licença médica ou em período 

de férias no período de coleta de dados; estar em treinamento (admitidos há menos de seis 

meses no serviço); ou ainda, recusar-se a participar da pesquisa. Apenas dois profissionais não 

quiseram participar da pesquisa e somente um estava de férias no período de coleta de dados. 

A participação no estudo se deu após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução CNS-466/12, já citada. 

 A assistência básica à saúde no município de Niterói na prática ainda é pautada no 

modelo do Programa Médico de Família (PMF), no qual os médicos realizam as consultas do 

pré-natal (TEIXEIRA, MONTEIRO e MIRANDA, 1999), enquanto os enfermeiros fazem 

pré-consultas e o acolhimento. Neste estudo, demos voz aos médicos e enfermeiros que 

participam do pré-natal. 

 Para assegurar o anonimato e o sigilo do que fosse dito, os participantes foram 

identificados pela letra E (de Entrevistado), seguido do numeral correspondente à realização 

da entrevista (Ex.: E1, E2...), como prevê a Resolução CNS 466/2012 já citada. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA A ETAPA DA COLETA DE DADOS 

 

Os depoimentos dos sujeitos, com a respectiva autorização prévia, foram gravados em 

aparelho digital,  a fim de assegurar os aspectos importantes dos seus relatos, sendo 

posteriormente transcritos na íntegra pela pesquisadora. Gil (2008) considera que o registro 

feito a partir do uso de gravador, é o método mais confiável para reproduzir as respostas 

obtidas em cada pergunta, isto porque a gravação eletrônica preserva o conteúdo da entrevista, 

que pode ser complementada com anotações da pesquisadora, julgadas pertinentes e feitas à 

parte em um diário de campo. 
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4.6 ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS 

 

   De acordo com Lakatos e Marconi (2010), a análise permite que o pesquisador entre 

em contato com os dados obtidos, a fim de conseguir respostas para suas indagações, 

procurando estabelecer as relações necessárias entre esses dados e as hipóteses formuladas na 

pesquisa, que serão comprovadas ou refutadas. Nesta pesquisa, foi realizada a análise de 

conteúdo, segundo a proposta de Bardin (2011, p.15), que consiste em: 

um conjunto de instrumentos e técnicas metodológicas cada vez mais sutis, em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados. 

Nesse sentido, trata-se de um esquema geral, no qual podemos verificar um conjunto 

de processos que podem ser implementados para a análise dos dados e dos 

respectivos conteúdos, portanto, apresenta um leque de alternativas, com maior 

rigor, assinalado por disparidades adaptáveis a um campo de aplicação muito amplo: 

as comunicações.  
 

 A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação reduzida a 

um texto ou documento, e tem como objetivo compreender, criticamente, o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas 

(CHIZZOTTI, 2005). 

 Segundo a proposta de análise de conteúdo, a organização dos dados se perpetua em 

três diferentes pólos, constituindo um roteiro específico em três etapas básicas: pré-análise; 

exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. É necessário 

realizar a organização e leitura do material, buscando conhecer a sua estrutura, analisar e 

registrar as impressões sobre as mensagens dos dados, e assim, definir as unidades de registro, 

unidades de contexto, trechos significativos e categorias, ou seja, sistematizar as ideias, a fim 

de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas (MINAYO, 2010b; BARDIN, 

2011). 

 Na segunda fase, ocorre a aplicação do que foi definido na fase anterior, havendo a 

necessidade de fazer várias leituras do material, tendo um rigor metodológico para a 

aplicabilidade dos planos e objetivos formulados, consistindo essencialmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente estabelecidas. A 

terceira fase compreende uma análise quantitativa e qualitativa dos dados. Contudo, neste 

estudo, serão valorizadas as informações qualitativas acerca das características do fenômeno 

estudado, ideologias, tendências e outras determinações (MINAYO, 2010b; BARDIN, 2011). 

 Almejando alcançar os objetivos do estudo, estabelecemos relações entre os dados 

coletados e a Teoria dos Valores de Max Scheler, assim permitindo discuti-los.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

             

 Segundo Bardin (2011, p.37), “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos”. 

Nesse sentido, esta pesquisa se apropriou de “apetrechos” que viabilizaram uma 

sistematização no tratamento dos dados para facilitar a análise das falas.   

 Então, foram realizadas as seguintes etapas: Organização da análise, incluindo a pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos (permitindo a elaboração de 

uma tabela do perfil valorativo dos participantes) e, em seguida, a codificação, que 

corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, permitindo atingir uma 

representação do conteúdo (BARDIN,2011). Na codificação, foram escolhidas as unidades de 

registro e, a partir destas, a escolha das categorias, todas agrupadas em núcleos temáticos. 

 A análise por categorias foi obtida através da identificação de unidades no texto 

analisado, traduzidas em categorias, permitindo a criação de grupos por analogia. Entre as 

possibilidades de categorização, este estudo foca a investigação de temas, ou seja, na análise 

temática, a qual é eficaz no tratamento de discursos diretos (BARDIN,2011). 

 Neste processo do tratamento dos dados, foram utilizados recursos computadorizados 

simples: criação de tabelas e dar cor às unidades a serem destacadas. Estes recursos 

permitiram a melhor visualização do material, culminando na elaboração dos quadros 

apresentados a seguir, que mostram o caminho percorrido para chegar às categorias a serem 

abordadas. 
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Quadro I: Unidades de Registro segundo Núcleos Temáticos e Frequência  

para elaboração da Primeira e da Segunda Categorias 

 

Núcleo Temático: O valor Vital no campo da gestação   

Unidades Temáticas: Valor do “vínculo” /Valores de expansão  

Unidades de Registro N° de Repetições 

O cuidado um para um no pré-natal; 5 

O valor da confiança no processo de cuidado; 8 

O acolhimento no pré-natal; 3 

Conhecer a gestante para cuidar; 4 

Total de UR por Categoria 20 

Total de Entrevistas por Categoria (n=14) 13 

Unidades Temáticas: O valor da prevenção /Valor orgânico   

Unidades de Registro N° de Repetições 

Realização dos exames no pré-natal; 20 

O cuidado com o corpo no pré-natal; 2 

O cuidado com as doenças comuns no pré-natal. 6 

Total por Categoria 28 

Total de Entrevistas por Categoria (n=14) 13 

 

 

Quadro II: Unidades de Registro segundo Núcleos Temáticos e Frequência  

para elaboração da Terceira Categoria 

 

Núcleo Temático: O valor de utilidade no campo da gestação  

Unidades Temáticas: Os recursos humanos e matérias da rede de saúde do pré-natal como 

Valor útil. 
 

Unidades de Registro N° de Repetições 

Qualificação dos profissionais de saúde para o pré-natal; 1 

Ampliação do Número dos profissionais de saúde no pré-natal; 7 

Rede de saúde qualificada para o pré-natal.  16 

Total por Categoria 24 

Total de Entrevistas por Categoria (n=14) 10 
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 A partir das Unidades de Registro que surgiram das falas dos participantes da 

pesquisa, foi construído o quadro III para facilitar a visualização da relação entre o Núcleo 

Temático, as Unidades Temáticas e as Categorias e Subcategorias pertinentes ao estudo. 

 

Quadro III:   Os Núcleos Temáticos, Unidades Temáticas, Categorias e Subcategorias 

 

Núcleo 

temático 

Unidades 

Temáticas 

Categorias Subcategorias 

 

 

 

O valor 

Vital no 

campo da 

gestação 

 

Valores de 
expansão/valor 

do “vínculo” 

 

 

O valor vínculo como 

processo de qualidade 

para o acompanhamento 

pré-natal: um valor do 

perceber afetivo vital 

1 – A construção do vínculo como 
estratégia para a consulta do pré-

natal: um valor vital; 

 2 – A vinculação na consulta pré-

natal um valor de expansão para 
além do biológico. 

 

O valor da 
prevenção / 

Valor orgânico 

 

 

O olhar para a prevenção 
como valor vital na 

consulta do pré-natal 

 

 

 

O valor de 

utilidade 

no campo 

da 

gestação 

 

Os recursos 

humanos e da 

rede de saúde do 
pré-natal como 

Valor útil. 

 

Recursos humanos e 

materiais - valores úteis 

no campo da garantia do 

pré-natal qualificado 
 

 

1 – A configuração da rede de 

atenção ao pré-natal; um valor de 

utilidade para a segurança da 
gestante. 

 

 Segue-se a apresentação do perfil valorativo dos participantes do estudo com uma 

breve análise, e logo após, as três categorias que emergiram a partir das Unidades de Registro 

identificadas nos depoimentos registrados, sendo estas tratadas a partir da ótica valorativa de 

Max Scheler, das Políticas Públicas vigentes e de pesquisadores da área. 

 

5.1   PERFIL VALORATIVO DOS PARTICIPANTES 

 

 Para a elaboração do perfil valorativo dos participantes desta pesquisa foram 

realizadas perguntas fechadas e abertas com o objetivo de perceber melhor os profissionais 

que realizam o acompanhamento pré-natal. Foram obtidos dados como idade, profissão, 

tempo de atuação no pré-natal e se possuía especialização ou realizava cursos de atualização. 

 Dentre os 14 participantes, observamos que a média de idade foi de 49 anos, sendo 

três na faixa etária entre 32 e 35 anos, quatro entre 41 e 45 anos, quatro entre 50 e 54 anos e 

três entre 61 e 77 anos. Podemos perceber que 21% dos participantes possuem mais de 60 
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anos. Quanto ao sexo, 12 eram mulheres e apenas dois eram homens. Do total, oito eram 

médicos e seis eram enfermeiros. 

 Segundo o Ministério da Previdência Social (2015), no Brasil, a aposentadoria por 

idade é de 65 anos para os homens, e 60 anos para as mulheres, se forem trabalhadores 

urbanos. Pensando somente no fator idade, o que podemos concluir é que 21% dos 

entrevistados já estão em idade de se aposentar, e 28,6% estão entre 50 e 54 anos, o que é uma 

idade elevada se pensarmos em tempo de contribuição previdenciária. Estas faixas etárias 

somam 49,6% dos entrevistados, os quais já deveriam estar aposentados ou próximos de se 

aposentar. 

 Quanto à especialização, percebemos que 11 profissionais tinham realizado alguma 

especialização; destes, apenas sete apresentavam especialização na Área de Saúde da Mulher. 

Com relação ao tempo de conclusão do curso, quatro profissionais concluíram sua 

especialização entre 1 e 3 anos; um entre 4 e 10 anos; e seis, há mais de 10 anos. A partir 

desta realidade, concluímos que apenas sete (50%) profissionais apresentam especialização na 

Área de Saúde da Mulher.   

 Quando questionados a respeito de realização de cursos de atualização, 10 

participantes responderam afirmativamente; apenas quatro disseram que não tinham cursos de 

atualização nessa Área. Sobre o tempo de conclusão destes cursos, a maioria (sete) informou 

ter realizado cursos entre 1 e 3 anos; dois, entre 4 e 10 anos; e somente um profissional 

respondeu ter feito o curso de atualização há mais de 10 anos. Podemos perceber com estes 

dados, que 71% dos participantes fizeram cursos de atualização e a maioria destes (70%) 

realizou o último curso de 1 a 3 anos transcorridos. 

 Os dados expostos podem ser melhores visualizados na Tabela I que se segue: 
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Tabela IV: Perfil Valorativo dos Profissionais de Saúde que participam do 

pré-natal na Rede Básica de Saúde de Niterói, 2015. 

 
Informações (n=14) n % 

Sexo: 

  Feminino 

  Masculino 

 

 

12 

2 

 

85,7 

14,3 

Profissão 

  Enfermeiros 

  Médicos 

 

 

6 

8 

 

42,9 

57,1 

Especialização 

  Sim 

  Não 

 

 

11 

3 

 

78,6 

21,4 

Tempo de Conclusão da Especialização: 

  1 a 3 anos 

  4 a 10 anos 

  Mais de 10 anos  

 

 

4 

1 

6 

 

36,4 

9,1 

54,5 

Especialização na Área da Saúde da Mulher 

  Sim 

  Não 

 

 

7 

4 

 

63,6 

36,4 

Tempo de Conclusão da Especialização na Área da Saúde da Mulher: 

  1 a 3 anos 

  4 a 10 anos 

  Mais de 10 anos 

 

 

 

1 

1 

5 

 

14,3 

14,3 

71,4 

Curso de Atualização na Área da Saúde da Mulher 

  Sim  

  Não  

 

 

10 

4 

 

71,4 

28,6 

Tempo de Conclusão do Curso da Atualização na Área de Saúde da Mulher: 

  1 a 3 anos 

  4 a 10 anos 

  Mais de 10 anos  

 

 

7 

2 

1 

 

 

70 

20 

10 

 

      5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 

VALORATIVO 

  

 Para dar continuidade à análise do estudo, dedicamo-nos à reflexão das categorias, 

codificadas a partir das Unidades de Registro que emergiram das falas dos profissionais que 

realizam o acompanhamento pré-natal. Nesse processo, utilizamos o filósofo Max Scheler 

para vislumbrar os valores instituídos nessas falas, com a finalidade de alcançar uma 

compreensão axiológica do fenômeno a que se dedica essa pesquisa corroborando, assim, para 

atingir os objetivos propostos no estudo. 

 Segundo Max Scheler, existem valores de primeira linha, os valores Vitais, e os 

valores de segunda linha, os de Utilidade, que só são vivenciáveis quando os primeiros estão 

presentes de alguma forma. “Um valor de utilidade qualquer é um valor para uma essência 
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Vital. Útil é tudo o que busca de maneira regrada a realização de um valor bom, agradável aos 

sentidos” (SCHELER, 2012, p. 158). Sendo assim, podemos perceber que o valor vital é um 

valor para a vida, que abrange a vitalidade do Ser humano, um valor para manutenção da vida. 

E, a partir deste, conseguimos elencar os elementos úteis estabelecendo essa visível relação do 

vital e do útil. Baseado nisto, passamos a tecer comentários a respeito das três categorias e 

subcategorias que se seguem:  

 

Primeira Categoria 

O valor vínculo como processo de qualidade para o acompanhamento pré-natal: um 

valor do perceber afetivo vital 

 

 A afirmativa de Scheler (2012, p. 175) de que  

onde quer que uma comunidade apresente um valor próprio para as formas vitais, 

valor este que se mostra independente do grau de avaliação dos interesses, da sorte e 

dos sofrimentos dos seres particulares, ela mesma acaba por receber um valor de 

unidade [...] 

 

diz muito sobre esta categoria que tem como cerne o valor vital. 

 Nesta categoria o valor vínculo mostrou-se arraigado no sentir emocional dos 

entrevistados, um valor para manutenção da vida, que é vital para um acompanhamento pré-

natal de qualidade. Sendo assim, as seguintes Unidades de Registro foram evidenciadas: “O 

cuidado um para um no pré-natal”, “O valor da confiança no processo de cuidado”, “O 

acolhimento no pré-natal”, “Conhecer a gestante para cuidar”, as quais estão exemplificadas 

nas falas a seguir: 

[...]o acolhimento à gestante é fundamental. Se eu acolho essa 

gestante, se ela se sente acolhida eu consigo mantê-la no pré-natal. Se 

esse primeiro contato com ela for ruim, em alguma fase do pré-natal 

ela vai embora. Então assim, o fundamental, o principal, o que 

desencadeia, é a primeira consulta dessa gestante no posto na 

abertura do pré-natal dela. Isso é fantástico, quanto melhor eu 

acolho, mais garantia eu tenho que ela vá fazer as consultas 

preconizadas em todo o pré-natal dela. [...] (E2) 

 

 A consulta é primordial, a gente conhece tudo, faz aquela leitura toda 

da gestante, todo o olhar, o que ela tem de verdade. [...] e a gente fica 

sabendo o que elas comem e o que elas não comem. Então a gente 

conhece assim bem elas. [...] A gente cria vínculo, elas me conhecem 

pelo primeiro contato, ainda mais eu, "ah foi você que me furou", "foi 

você que me entrevistou", umas ficam íntimas, [...] Muitas coisas 

assim são descobertas. (E4) 

 

É muito satisfatório porque tem muita gestante que vem para as 

consultas que aderem mesmo, que não faltam, trazem o marido, 
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trazem os outros filhos [...] como tem essa consulta de primeira vez, a 

gente consegue esse vínculo, que é bom por isso também, quando é 

muito largada, as pessoas ficam meio perdidas, [...]. (E7) 

 

 Eu acho que é uma troca, e é o momento de ela tirar muitas dúvidas, 

eu vejo que as vezes elas têm receio, por isso que eu sempre falo 

“anote tudo, por mais boba que você ache que é a sua pergunta, 

nunca deixe de tirar sua dúvida quando você vier na consulta”[...]. 

Então quanto mais você esclarecer melhor para ela. (E10) 

 

 Podemos perceber nas falas destes profissionais um valor de unidade, ou seja, uma 

preocupação com o cuidado integral das gestantes, desprendida de interesses particulares, 

evidenciando os valores vitais do vínculo, do acolhimento a essa gestante, levando em 

consideração sua integralidade. 

 O acolhimento é um importante tópico nas políticas públicas de assistência à mulher, a 

qual norteia toda a lógica de atenção integral à sua saúde. Sendo assim, no acolhimento da 

mulher gestante deve haver um comprometimento com a totalidade do cuidado desde a 

chegada da usuária, com escuta qualificada, favorecendo a criação de vínculo e, assim, uma 

avaliação de vulnerabilidades condizente com o contexto social (BRASIL, 2012a). 

 É visível nas falas o sentimento do agradável quando os profissionais mencionam o 

esforço para acolher e depois o resultado que é a criação de vínculo e a consequente 

manutenção do acompanhamento pré-natal, como uma conquista. Esse é um valor vital 

agradável aos sentidos. Segundo Scheler (2012), a superioridade do agradável está 

direcionada pelo fato dela propiciar o crescimento dos valores vitais.  

 Para aprofundar essas questões, foram criadas duas subcategorias, expostas a seguir. 

 

Primeira Subcategoria 

A construção do vínculo como estratégia para a consulta do pré-natal: um valor vital; 

 

 A palavra vínculo remete à ligação, e pesquisando no Dicionário Aurélio de Língua 

Portuguesa (FERREIRA, 2015), encontramos os seguintes significados: “tudo o que ata, liga 

ou aperta”, “aquilo que liga ou estabelece uma relação”. Neste sentido, podemos perceber que 

os profissionais entrevistados recorreram à ideia deste vocábulo, enfatizando a necessidade e a 

importância de estabelecer uma relação empática com as mulheres alvo de seu cuidar, como 

se vê a seguir: 
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Exatamente porque é fundamental [....]você faz o acompanhamento 

dessa gestante, ela se sente identificada porque é você que está com 

ela, então você lembra o que aconteceu na consulta passada, na 

gestação anterior, o filho está grande ou está pequeno, ficou grávida 

de novo, então elas formam essa identidade contigo e com o local, e 

isso é muito bom né, [...] nós temos a filosofia aqui no posto de se ela 

iniciou a consulta com um determinado profissional, permanecer com 

o  mesmo, inclusive quando ela volta no puerpério [...] (E2) 

 

[...]A partir do momento que você consegue ganhar a confiança dessa 

paciente para que ela venha todos os meses normalmente, ela vai 

fazer um bom pré-natal. No final (nas últimas semanas), a orientação 

para o parto e tirar dúvidas também seria importante. (E8)    

 

Quando eu tenho algum problema e tenho que me afastar, sempre 

ficam (as gestantes) pedindo para eu voltar logo, trazem presente 

para mim, trazem presente para meus filhos, sabe... mesmo sem ter 

dinheiro. Elas são muito carinhosas mesmo. [...] (E12)  

 

 [...] a gente mostra quem somos nós e elas se sentem seguras e isso já 

é importante. (E4)   

 

 É visível na fala destes profissionais, a importância da criação de vínculo no 

desenvolvimento da confiança, resultando em um pré-natal de melhor qualidade, em que haja 

uma via de mão dupla no que diz respeito ao cuidado na relação profissional-usuárias. Na 

medida em que esta ligação é concretizada, as consultas do pré-natal tornam-se mais eficazes 

e, consequentemente, um “porto seguro” para essa gestante. 

 Porém, para criar vínculo há que se investir em uma relação de qualidade, uma relação 

humanizada. E este tem sido o constante foco nas políticas públicas de atenção à saúde, 

especificamente no pré-natal: “O profissional deve permitir que a gestante expresse suas 

preocupações e suas angústias (...) possibilitando a criação de vínculo da gestante com a 

equipe de saúde” (BRASIL, 2012a, p.39). 

 A humanização é peça fundamental nesse processo, tendo em vista que uma pessoa só 

se liga a outra na medida em que haja um empenho na relação, ou seja, um investimento em 

ações que tenham como foco o bem-estar da outra. A gestante dificilmente irá expor suas 

questões de qualquer natureza, se ela não estiver se sentindo confortável para tanto. Somente 

assim a relação entre profissional e mulher gestante será efetiva e proveitosa. Com relação a 

isso, seguem-se alguns depoimentos que expressam uma dificuldade na criação de vínculo e 

suas consequências: 
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 [...]eu trabalho em maternidade pública, e até hoje eu continuo 

vendo parto sem assistência, paciente sem pré-natal, sem vacinação 

antitetânica, fazendo parto em viatura. [...] ainda tem isso tudo 

porque infelizmente as pacientes fogem das consultas. [...] tem tudo 

direitinho, então, agora realmente, por que elas se afastam, ou 

fogem? Muitas vezes, eu acho que elas não querem nem acreditar que 

estão grávidas, entendeu, as dificuldades começam por aí. Ou então é 

multípara que já acham que sabem tudo, "para que fazer pré-natal?", 

"não preciso disso". [...] (E3) 

 

A gente tem que ficar ligando, pedindo para elas virem, e elas não 

vêm. [...]. Então é muito difícil mostrar para elas a importância do 

pré-natal, a gente sabe, mas mostrar para elas e elas aceitarem é 

difícil. (E14) 

 

Convencer todas as mulheres a participarem é um desafio, eu vejo 

uma evasão grande, eu vejo um índice de falta que eu não imaginava, 

porque eu fiquei um tempo sem fazer o pré-natal, [...] agora eu tenho 

visto que elas faltam, eu não acreditei. Eu não imaginava que elas 

faltavam tanto, e faltam mesmo. Por isso que é importante fazer com 

que elas tenham uma adesão maior, nem todas acham que é 

importante, por mais que você explique. Está friozinho..."ah não vou 

não". (E11)  

  

 Essas falas expressam um distanciamento na relação profissional-gestante. Podemos 

perceber o tom de preocupação por parte dos entrevistados com o que diz respeito ao 

desenrolar do pré-natal, face a essa dificuldade na comunicação com as gestantes. Porém, 

culpabilizar as mulheres-gestantes certamente não é o caminho.  

 Nesse sentido, o fenômeno da simpatia, estudado por Max Scheler, pode esclarecer 

esse ponto. Segundo Cadena (2013, p. 76), “é através da empatia que o outro é reconhecido, e 

é através da simpatia que ‘sentimos com’ e ‘simpatizamos com’, o que permite dirigir-se aos 

outros e realizar emocionalmente a Humanidade”. A autora reflete, dessa forma, sobre o 

pensamento de Scheler no que diz respeito à simpatia, corroborando a ideia de que é através 

de uma ligação verdadeira que o vínculo é construído entre os envolvidos no processo. 

 Um estudo realizado em Porto Alegre, RS, verificou que, um bom atendimento já na 

primeira consulta, com diálogo claro e postura acolhedora, influencia positivamente na 

decisão da gestante de vinculação ao pré-natal (VIEIRA et al., 2011). 

 Fica claro, portanto, que a simpatia dos profissionais que acompanham o pré-natal é 

essencial para a continuidade desse cuidado, pois a partir do momento que “sentimos com” o 

outro, as duas partes se conectam e as trocas ocorrem mais facilmente. E, nesse processo, a 
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família dessas mulheres deve estar incluída, entendendo-a como peça fundamental de um 

cuidado integral. 

 

Segunda Subcategoria 

A vinculação na consulta pré-natal: um valor de expansão para além do biológico 

 Durante a consulta pré-natal, é importante que o profissional de saúde considere os 

diversos aspectos da vida da gestante, para que o cuidado seja realizado abrangendo a 

individualidade de cada uma. A história de vida e o contexto de gestação relatados pela 

mulher no momento da consulta, devem ser ouvidos e levados em consideração (BRASIL, 

2012a). Dessa forma, torna-se possível um cuidado que irá transpor a gestação. 

 Max Scheler (2012), em sua hierarquia dos valores, apresenta o valor de expansão, 

representando o crescimento em diversos sentidos, sendo assim, um valor para uma essência 

vital. Essa valoração da expansão proporcionará, através das conversas e trocas de 

conhecimento, uma perspectiva de entendimento entre profissionais e usuárias do serviço, e 

assim, a consequente manutenção do vínculo entre eles. Eis porque podemos identificar esse 

valor nas falas dos profissionais quando se preocupam com a vida dessa mulher de uma forma 

abrangente: 

 [...]dificilmente eu encaminho a paciente para o pré-natal de alto 

risco, e acho que tudo isso devido a atenção e a orientação que a 

gente dá a paciente, os maridos sempre vem, eu peço para que eles 

venham junto, para ajudarem a esposa né, nesse acompanhamento 

pré-natal. (E6) 

 

É um desafio que ela seja olhada como um todo mesmo. Ninguém é 

perfeito, às vezes, algumas coisas passam desapercebidas, porque nós 

somos seres humanos né, mas procurar estar com atenção maior 

dentro do possível, e quando atender conversar mesmo ver o que está 

acontecendo, porque as vezes elas não verbalizam, não é? (E10) 

 

[...] eu colho as queixas, vejo todos os exames, já encaminho, já peço 

novos exames, faço orientação com relação à quando vai chegar o 

neném, que elas perguntam muito, querem saber, explico a 

ultrassonografia, [...], inclusive preparação para o aleitamento, [...], 

só pegar um solzinho pela manhã ou à tarde para fortalecer a pele, o 

bico do peito. Então essa orientação toda é importante, e a gente faz. 

[...]basicamente, é assim, a gente engloba tudo no pré-natal. (E5) 

 

E o importante é prepará-la psicologicamente para o parto normal, 

orientá-la para o parto normal, [...] normalmente a gente procura 

orientar o parto normal é mais fisiológico, é melhor para o neném, é 

melhor para ela também. (E9)  
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 Observamos que as falas vêm ao encontro das políticas públicas, uma vez que há a 

intenção, por parte dos profissionais, de oferecer uma escuta sensível, atendendo os diversos 

âmbitos da vida dessa gestante. É notável o esforço em compreender as necessidades relativas 

à gestação, ao parto, à amamentação, ao incentivo à participação do pai, entre outras 

demandas da mulher gestante. Entender suas diversas dimensões é fundamental para que o 

pré-natal seja um momento rico e favorável a trocas, enfatizando que o cuidado humanizado e 

de boa qualidade envolve as relações entre os sujeitos, mesmo que sejam muito diferentes, 

segundo suas condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero (BRASIL,2011). 

 Um bom profissional de saúde está sempre atento a qualquer relato, pois entende que 

os fatores sociais, afetivos e espirituais repercutirão no desenvolvimento da gestação, em 

como essa mulher se vê e em como ela se sente diante das transformações relativas ao período 

gravídico e, posteriormente, ao período puerperal. Nesse aspecto, a inclusão dos familiares e 

do pai da criança é essencial para que todos possam participar de forma efetiva da gestação, e 

assim, auxiliar no processo.   

A importância da inserção da família e do companheiro é frisada no estudo de Valença 

e Germano (2011), que afirmam que se a equipe do pré-natal estimular a compreensão destes 

atores e da mulher em relação às modificações e dificuldades no transcurso da gravidez e do 

puerpério, assim como emoções e sentimentos provenientes destes períodos, irá favorecer o 

exercício de uma maternidade mais saudável, que é imprescindível para o desenvolvimento do 

bebê, prevenindo até mesmo uma depressão pós-parto. 

O pai é fundamental nesse processo, e aumentando o seu envolvimento na gravidez e 

também no parto, é possível estreitar os laços afetivos entre ele e o bebê com repercussões 

positivas para ambos, para o casal e para a sociedade (NOGUEIRA; FERREIRA, 2012). Por 

essa razão, não se pode perder essa questão de vista, cabendo tornar o pré-natal um momento 

de vinculação não só entre os profissionais e as gestantes, mas também oportunizar a essa 

família um estreitamento de laços afetivos. E aí sim, teremos um cuidado para além do 

biológico. 

 

Segunda Categoria 

O olhar para a prevenção como valor vital na consulta do pré-natal  

 

 Seguindo a lógica da Teoria de Scheler, esta categoria também se encontra no campo 

dos valores vitais, relacionada aos valores da “sensibilidade vital”, os quais são valores que 

estão representados pela antítese nobre-vulgar, abrangendo todos aqueles valores da esfera do 
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bem e do bem-estar, e aos estados do sentimento vital, como a saúde e a doença (CADENA, 

2013). 

 A prevenção de doenças é um aspecto imprescindível no pré-natal, uma vez que 

qualquer infecção que acometa a gestante, pode resultar em malefícios para ela, para o feto, e 

até mesmo ocasionar em parto prematuro. Em casos mais graves, pode ter como consequência 

o óbito materno e/ou neonatal. “Sabe-se que a maioria das mortes e complicações que surgem 

durante a gravidez, parto e puerpério são preveníveis, mas para isso é necessária a 

participação ativa do sistema de saúde” (BRASIL, 2010, p. 9).  

 Segundo Czeresnia e Freitas (2009, p.50), “ações preventivas definem-se como 

intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua 

incidência e prevalência nas populações”. Essa ideia da prevenção permite antecipar medidas 

para impedir que os possíveis males possam atingir as mulheres e seus bebês, através de 

exames específicos para detecção e tratamento precoce de doenças, através das imunizações, e 

hábitos de vida saudáveis que impeçam infecções. 

 Os valores da prevenção, do orgânico (relativos ao organismo) (SCHELER, 2012), 

estão arraigados nos depoimentos dos entrevistados:   

 

[...] é a partir do pré-natal que conseguimos detectar alterações na 

formação do bebê que, mesmo quando a gente não consiga tratar no 

pré-natal, mas para a paciente ter ciência, doenças 

infectocontagiosas como sífilis para tratar, para que a criança não 

tenha sequelas, eu acho importantíssimo o pré-natal. (E1) 

 

Quando a gente consegue fazer o pré-natal certinho, a consulta 

mensal depois quinzenal, e semanal, acompanhando bem o paciente 

(gestante), teoricamente diminui a chance de qualquer complicação 

no parto e no pós-parto. Quando a gente não consegue [...], é criança 

com sífilis, mãe com AIDS sem fazer profilaxia, aí é tudo de ruim. 

(E3) 

 

[...] a gente faz a triagem para sífilis e o diagnóstico para o HIV, isso 

para mim está sendo muito legal, estamos tendo um bom resultado, 

encaminhando, evitando a sífilis congênita. (E4)  

 

A mulher assim que perceber um atraso menstrual deve procurar 

imediatamente uma assistência médica, para fazer os primeiros 

exames. E esse primeiro trimestre é de uma importância vital para o 

bebê por causa dessas viroses. (E6)   
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A partir destes depoimentos, conseguimos dimensionar o grau de preocupação dos 

responsáveis pelo acompanhamento pré-natal com a prevenção de doenças e possíveis 

agravos, caso não haja ações de detecção e tratamento precoces.     

Segundo o documento “Síntese de Evidências para Políticas de Saúde - Mortalidade 

Perinatal” do MS, no que diz respeito à evitabilidade dos óbitos infantis no Brasil, os 

principais problemas que conduzem ao desfecho negativo da gestação são relacionados a 

falhas na capacidade de prevenção e resposta, em face de intercorrências durante a gestação, 

parto e puerpério, coincidindo com o período perinatal (BRASIL, 2012c) 

 O valor orgânico foi evidenciado como o preferencial dos profissionais de saúde, 

sendo este um olhar para a prevenção de doenças, como mostram os números da contagem 

das Unidades de Registro relativas à temática nos depoimentos: Realização dos exames no 

pré-natal = 20; o cuidado com as doenças comuns no pré-natal = 6, alcançando um total de 28 

(como já mostrado no Quadro III), número que é bem representativo uma vez que foi o maior 

dentre as três categorias.  

 Essa informação demostra uma assistência focada nos moldes biologicistas, refletindo 

uma formação do profissional pautada no modelo tradicional, biomédico, o qual é baseado 

numa visão cartesiana da dissociação de corpo e mente, colocando em segundo lugar aspectos 

psicossociais e ambientais (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007). 

 Conforme foi mencionado, a prevenção de doenças e agravos é imprescindível, porém, 

nesse aspecto, há muito o que ser melhorado, no dia a dia das consultas, com uma abordagem 

mais “simpática” enfocando a educação em saúde; e também, há de se operacionalizar a oferta 

de exames, vacinas e a acessibilidade a esses procedimentos. 

 Por outro lado, a questão da promoção da saúde dessa gestante também é de extrema 

relevância. E, para que a questão seja entendida de uma forma mais abrangente, o cuidado 

deve ser realizado de forma específica, e este deverá dialogar com a realidade exposta pelas 

mulheres nas consultas. Corroborando essa idéia, Czeresnia e Freitas (2009, p. 11) elucidam 

que: 

A ideia da promoção da saúde traduz-se em expressões próprias à realidade atual, 

como ‘políticas públicas saudáveis’, ‘colaboração intersetorial’, ‘desenvolvimento 

sustentável’. Resgata-se a perspectiva de relacionar saúde e condições de vida, e 

ressalta-se o quanto múltiplos elementos - físicos, psicológicos e sociais- estão 

vinculados à conquista de uma vida saudável, destacando-se a importância tanto do 
desenvolvimento da participação coletiva de habilidades individuais. 

 Vê-se, portanto, que a palavra-chave para a promoção da saúde é a articulação. 

Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde (2010), essa articulação é realizada em 

diferentes âmbitos: “sujeito/coletivo”, “público/privado”, “estado/sociedade”, 
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“clínica/política”, “setor sanitário e outros setores”, objetivando superar a demasiada 

fragmentação na abordagem com o processo de saúde e enfermidade, e assim, diminuir os 

riscos e os agravos que se derivam dele (BRASIL, 2010).  

 Desta forma, é possível promover e favorecer uma situação em que a saúde é vista não 

apenas como “ausência da doença”, e sim a partir de uma visão ampliada que tem a 

integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores da assistência (BRASIL, 

2011). Cabe, nesse sentido, o esforço de todos os profissionais para que o olhar voltado para a 

pessoa alvo do cuidado, ultrapasse os limites do biológico puramente.  

 

Terceira Categoria 

Recursos humanos e materiais - valores úteis no campo da garantia do pré-natal 

qualificado 

 

Um aspecto importante para se alcançar um pré-natal de qualidade na atenção básica é 

a garantia da disponibilidade de recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à 

consulta (BRASIL, 2012a). Em contrapartida, nas entrevistas com os profissionais da saúde, 

foram citados como desafios para a prática: a falta de mão de obra e de infraestrutura, 

segundo suas vivências no município, como mostram as falas a seguir: 

[...] você tem que ser polivalente, você é do pré-natal e ao mesmo 

tempo você tem que dar conta de outras demandas do posto. Não 

temos profissionais que se precisaria para se manter uma equipe de 

pré-natal, porque é muito mais que uma mera consulta, são 

informações que são dadas, são palestras, são visitas à maternidade 

que a gente não consegue fazer, porque nós não temos profissionais 

para isso, e não tem como você sozinha dar conta de tudo, 

humanamente impossível, algo vai falhar. Você prioriza aquilo que é 

fundamental [...] (E2)   

 

A falta de profissionais, sem dúvidas, é um desafio eu queria muito 

alguém para fazer pelo menos esses testes. E aí poder bater um papo, 

um papo com elas, entendeu? Como é que é, como que não é. [...] E 

outra me esperando lá fora, mais três. E eu tendo que atender outra 

coisa, uma ferida da menina, tirar um ponto de uma criança. Aí assim 

ela quer falar, ela quer falar, ela só quer falar. E isso, às vezes, dá 

uma má impressão, elas devem pensar: "ela está com pressa" ou “ 

não me atendeu direito”, aí eu fico com medo disso, porque a gestante 

está sensível, [...]. Falta profissional para mim, é por isso que a gente 

não tem tempo. A questão é essa. [...]tem uma sala de grupo a eu faço 

o pré-natal, mas que eu tenho que liberar essa sala logo, porque vai 

entrar outro grupo, então é essa correria né. [...] (E4)    
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Nós estamos conseguindo tudo muito devagar, falta muita coisa, mas 

mesmo assim a gente persiste, a gente vai atrás, corre liga, pede 

material, agora chegou material para a gente fazer o teste rápido, a 

gente tem contato com a maternidade também, no caso delas irem 

fazer as visitas a maternidade. Mas aí nós tínhamos um veículo, uma 

Kombi, que levava. Agora já não tem mais. (E5) 

 

O grande desafio é tentar mudar o que está errado, né. O que a gente 

vê no nosso dia a dia, de tentar ter um número maior de profissionais, 

para que esse paciente não fique em listas de espera para marcação 

de consulta, [...] (E8)   

 

 

Esses depoimentos estão na contramão daquilo que é preconizado pelas legislações e 

políticas públicas. O Art. 3º da RDC 36, que  prevê  a segurança do paciente, define que boas 

práticas de funcionamento do serviço de saúde incluem “elementos da garantia da qualidade 

que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados”; e que 

com relação a tecnologias em saúde os seguintes itens são listados: “conjunto de 

equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem 

como os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço de saúde” 

(BRASIL, 2013, p.1).   

Com isso, podemos concluir que para termos boas práticas na assistência, deve-se 

investir em qualidade de serviços adequados às necessidades da população, sendo que a falta 

desta pode configurar perigo à segurança do paciente pela ausência de comprometimento 

público com a qualidade da assistência oferece risco à saúde. 

Na medida em que o valor útil - garantia de recursos - não é contemplado em sua 

totalidade, surge a insatisfação refletida nos sentimentos do desagradável, vivenciada por 

esses profissionais. Pode-se perceber esse sentir sentimental, emanado dos entrevistados 

através de profunda lamentação por não poderem proporcionar uma estrutura para o 

acompanhamento pré-natal, condizente com os preceitos da humanização e também com os 

preceitos éticos.  

Scheler (2012, p. 123) questiona: “O que irias sentir, se isto tivesse te acontecido 

assim?”. A partir desta pergunta, nos colocamos no lugar do outro e nos afetamos pelo 

sentimento do outro, ou seja, ‘sentimos com’. Assim, podemos perceber as formas da 

simpatia se fazendo presentes quando os profissionais da saúde padecem pela falta de recursos 

na assistência.  

A disponibilidade de recursos humanos e físicos é uma questão de humanização, pois 
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é visível a interferência da falta destes fatores na qualidade da assistência, na medida em que 

não se tem tempo para a ‘escuta sensível’ em um ambiente adequado para esse atendimento, 

para que haja a ligação necessária a um pré-natal efetivo e humanizado. 

Então, resgata-se a Política Nacional de Humanização (2004, p.6) que define 

Humanizar como “ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com 

acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos 

profissionais”, que vem ao encontro da discussão desenvolvida nesta categoria, 

possibilitando-nos refletir acerca da prática desses profissionais que não dispõem de recursos 

básicos para atender a demanda de suas acompanhadas. 

Esta é uma questão séria considerando que as políticas públicas incentivam as posturas 

humanizadas, porém, não provê recursos suficientes para que isso se cumpra de forma 

adequada, suprindo as necessidades das usuárias do serviço pré-natal para que a gestação e o 

parto sejam momentos tranquilos e bem acompanhados. 

Ao mesmo tempo, há muitas ações que podem ser feitas para a melhoria do serviço, 

como estabelecer e estreitar articulações entre as equipes, vislumbrando um trabalho 

interdisciplinar de forma a produzir um efeito potencializador para suas condutas. Pode-se, 

também, agregar na sua prática no pré-natal, ações de cunho individual e coletivo que tenham 

um olhar diferenciado para a promoção e a recuperação da saúde, assim como para prevenção 

de doenças, agravos e tratamento, e ainda, promover um espaço de integração social, 

buscando ações intersetoriais e extrasetoriais (BRASIL,2012c). 

Cabe ressaltar que os profissionais devem ser constantemente treinados e capacitados 

para desenvolver suas atividades, seja para aprimoramento, seja para desenvolver novos 

procedimentos. A legislação que regulamenta o SUS destaca que a política de recursos 

humanos em cumprimento, tem como um de seus objetivos: “organização de um sistema de 

formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, 

além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal”. (BRASIL, 

1990, p.13) 

 Esse aspecto é fundamental para que as gestantes tenham a melhor assistência 

possível, e para que estes profissionais não percam o interesse pelo aprendizado permanente. 

Durante as entrevistas, na etapa de elaboração do Perfil Valorativo dos Participantes, os 

profissionais relataram que a Prefeitura de Niterói está constantemente proporcionando 

oficinas e cursos com temáticas relacionadas com a Saúde da Mulher. Foram citados pelos 

profissionais, cursos com os seguintes tópicos: pré-natal, parto, puerpério, amamentação, 

mortalidade materna, pré-eclampsia, eclâmpsia, DSTs como HIV, Hepatite e Sífilis, 
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capacitação para realização do teste rápido para -  HIV, Hepatite, Sífilis. Como resultado, 

71% dos participantes responderam que realizaram cursos de atualização, a maioria (70%) dos 

que realizaram o último curso, fizeram-no no decorrer de 1 a 3 anos passados. 

O comprometimento com o constante aperfeiçoamento dos profissionais é essencial 

para que as reais mudanças na prática ocorram. Por essa razão, é preciso investir em Educação 

Permanente, que se vincula às políticas de descentralização e é baseada em propostas de 

desenvolvimento, partindo das particularidades e das demandas da realidade do trabalho dos 

serviços de saúde buscando, portanto, as transformações na prática (BATISTA; 

GONÇALVES, 2011). 

Para continuar e expandir a discussão exposta, a seguinte Subcategoria foi criada: 

 

Subcategoria 

A configuração da rede de atenção ao pré-natal: um valor de utilidade para a segurança 

da gestante 

  

Uma boa configuração da rede de atenção ao pré-natal é imprescindível para que seja 

possível pensar em qualidade, em integralidade e em humanização. Podemos destacar o 

quanto a instituição da Rede Cegonha (2011a) contribui para impulsionar novos horizontes 

para a prática, visando operacionalizar a rede de atenção à mulher nos seus diversos ciclos de 

vida. O terceiro objetivo da Rede Cegonha, no Artigo 3°, pretende “organizar a Rede de 

Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e 

resolutividade” (BRASIL, 2011a). Entretanto, a vivência dos participantes da pesquisa  

revelou que isso ainda não está sendo visto na prática, conforme seus relatos: 

 

Então nossa rotina é paciente está grávida, tem o beta ou tem a ultra, 

a gente marca para vim fazer o teste rápido, porque nessa primeira 

consulta a gente já consegue pegar aí se tem algum problema. [...] 

não é todo mundo que faz o teste rápido e acaba encaminhando para 

a gente fazer também e a gente acaba absorvendo. Todas as Clínicas 

deveriam fazer teste rápido, os exames demoram 2 meses[...]. Aí se 

elas estiverem com sífilis até conseguir tratar já contaminou, então a 

pessoa tem um aborto espontâneo, e aí a gente tem todo esse cuidado. 

[...] algumas vezes que a gente não consegue pegar todo mundo 

porque a gente tem muitas gestantes aqui, e a gente tenta ao máximo 

fazer o exame nessas gestantes de primeira vez. (E7) 
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O que faço mais é isso orientar, medir o fundo do útero, porque 

estamos com falta de muitos exames, a gente pede o que dá né. Falta 

luva de procedimento, até o sonar, não temos sonar. Essa questão da 

saúde no país está muito complicada. Outro dia tive que atender uma 

paciente, para tirar os pontos e quando abri o bisturi estava 

enferrujado, eu joguei fora. Não tinha como usar material 

enferrujado (E12) 

 

[...]tem que fazer um exame fundamental como toxoplasmose e nós 

não estamos fazendo. E nem todas têm o dinheiro para fazer esse 

exame, e onde faz mais barato? Não sei.... Essa é uma grande 

dificuldade, falta de remédio é muito difícil. Como eu mantenho um 

pré-natal sem um sulfato ferroso e sem vitamina para essa gestante. 

[...], isso é muito difícil, dizer para a gestante olha isso nós não 

estamos fazendo. A ultrassom morfológica eu acho que todo mundo 

tinha que ter direito a fazer, não temos, as vagas não poucas, então se 

eu tenho 80 gestantes eu tenho 3 vagas de morfológicas para fazer. 

Isso é muito difícil, qual é o critério que eu dou para A e não dou 

para B um ultrassom morfológico? (E2) 

 

[...] às vezes, fazem certos exames que tem necessidade de serem 

feitos no pré-natal, toxoplasmose, rubéola só se teve contato atual, se 

não teve rubéola na infância, não é como antigamente que a gente 

pedia rubéola para todas as gestantes, hoje em dia não. Mas a 

toxoplasmose, citomegalovírus, marcadores de hepatite, para quem é 

O negativo, o teste de Coombs, nenhum desses. O marcador de 

hepatite até hoje em dia tem o exame de filtro, que tem hepatite B e C. 

Mas os outros por enquanto não. Então eu acho que é um desafio é 

você ter o que a gestante precisa, de diagnóstico mais rápido. E 

quando ela for à maternidade ela ser bem atendida. Porque tem 

relatos ótimos, mas tem relatos ruins. [...] (E10) 

 

O pensamento Scheleriano (2012) diz que a mentalidade da sociedade moderna causa 

uma inversão dos valores, subordinando o que é vital ao que é útil, e isso ocorre sempre que a 

saúde não é uma prioridade. Observa-se, nos depoimentos acima, que os medicamentos, 

exames e outros materiais não estão sendo ofertados adequadamente, como previsto por lei 

(BRASIL,1990) gerando, então, um constrangimento para os profissionais, pois não 

conseguem apresentar uma rede de serviços que supra as necessidades das gestantes. 

 Neste tipo de raciocínio da sociedade, torna-se “agradável” (a falta de estruturação na 

rede de serviços) o que é somente para alguns, para os que não se interessam por uma saúde 

pública de qualidade, e por essa razão, esse sentir agradável não caminha na direção do 

“crescimento dos valores vitais”. Scheler (2012, p.158) exemplifica: “venenos açucarados e 

remédios amargos”, o que significa que um veneno é sempre veneno, causa danos, mesmo
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 que tenha gosto bom, e um remédio, quando necessário, é essencial à vida, mesmo sendo 

amargo. Com essa frase conseguimos visualizar bem a questão: o que é útil deve objetivar 

uma essência vital, o que é “agradável aos sentidos”, como é a saúde materno-infantil, não 

importando os sacrifícios a serem feitos. Qualquer conduta que não caminhe para a qualidade 

da assistência, incorre em inversão de valores.  

 Um estudo que deu voz às mulheres gestantes do município de Niterói, revelou a 

demora no processo de realização e recebimento dos resultados de exames, evidenciando uma 

falha na rede de atenção à saúde, a partir do momento em que são obstáculos relacionados à 

acessibilidade aos serviços de saúde, e estes são dotados de um valor de utilidade (SILVA et 

al., 2015).  

O valor de utilidade é vislumbrado a partir do que é agradável aos sentidos; ora, se nos 

é agradável proporcionar uma rede qualificada e integrada à população, podemos concluir que 

essa atitude valorativa de utilidade é para uma essência vital, que é a saúde de quem necessita 

desse cuidar (SCHELER, 2012). Portanto, essa questão da falha na rede de serviços, 

evidenciada através da falta de exames, ou mesmo do atraso na entrega dos resultados, 

configura risco à segurança do paciente, expondo um contra-valor, ou seja, o que vai de 

encontro a um valor essencial.  

Em se tratando em riscos para as usuárias, cabe lembrar algumas definições que o 

Artigo 3º da Resolução RDC 36 (BRASIL,2013), que institui ações para a segurança do 

paciente em serviços de saúde, dentre as quais temos: garantia da qualidade: totalidade das 

ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos 

padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem;  segurança do paciente: redução, 

a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde; serviço 

de saúde: estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, 

proteção, manutenção e recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de complexidade, 

em regime de internação ou não, incluindo a atenção realizada em consultórios, domicílios e 

unidades móveis (BRASIL,2013).  

O Artigo 16 da Lei nº 8080/90, afirma que dentre as competências da Direção nacional 

do SUS estão:   

Definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública; formular, 

avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de 

insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos 

governamentais; controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde. 
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Para organizar as ações de saúde na Atenção Básica, norteadas pela integralidade do 

cuidado e devidamente articulada com outras redes, deve-se utilizar tecnologias de gestão que 

possibilitem agregar o trabalho das equipes das Unidades Básicas ao dos profissionais 

pertencentes a outros serviços de saúde, e assim, garantir maior eficácia na resolução de 

problemas apresentados pela população (BRASIL, 2012c). 

Não há dúvidas que esforços devem ser somados para que a configuração da rede de 

atenção ao pré-natal tenha um prognóstico positivo no sentido de melhora no provimento de 

condições básicas para um pré-natal adequado, e o profissional da saúde é fundamental nessa 

articulação de redes em prol de uma melhoria da assistência. Porém, o poder público deve 

priorizar aspectos vitais para a sociedade, como é o caso da Saúde, para que não mais ocorram 

essas falhas graves que podem contribuir para um aumento significativo da mortalidade 

materna, perinatal e neonatal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo objetivou compreender os valores intuídos nos discursos dos profissionais 

da saúde sobre a prática assistencial realizada no pré-natal na Rede de Atenção Básica do 

Município de Niterói. E, para isso, foi utilizada conceitos da Teoria de Valores de Max 

Scheler, buscando uma reflexão axiológica a respeito da temática. 

 No que tange à moral, Scheler afirma que a moral é composta com o conjunto de 

preferências de um povo, ou seja, o que esse povo necessita, e, por essa razão valora, de 

acordo com a ética. Nesta pesquisa, focamos a questão do pré-natal enquanto um valor 

preferencial para a sociedade, um valor vital, e por isso é contra valor quando não 

conseguirmos oferta-lo da melhor forma. 

 O pré-natal em sua essência visa o bem-estar do binômio mãe-bebê durante toda a 

gestação, almejando um desfecho adequado. Em outras palavras, permitir que essa família 

vivencie a experiência do parto e nascimento da forma menos traumática possível, e para isso, 

o pré-natal é um componente imprescindível, tanto pela consulta em si quanto pela preparação 

para os momentos subsequentes deste período. Cabe ressaltar que se entende por ‘menos 

traumática’ o respeito às escolhas e às preferências dessa mulher em primeiro lugar, e também 

as de seus familiares. Compete, portanto, ao profissional apoiar e proteger a saúde das 

gestantes, baseando suas orientações e condutas em bases científicas, objetivando atender às 

expectativas dessas mulheres. 

 Infelizmente, os resultados desta pesquisa e de muitas outras já citadas neste estudo, 

apontam para uma realidade diferente da recomendada pelas Políticas Públicas. O que 

percebemos é que são inúmeros os desafios que temos que transpor para alcançar um Pré-

Natal efetivamente de qualidade. A dificuldade na criação de vínculo entre profissionais e 

gestantes, problemas de acessibilidade aos exames do pré-natal, precariedade no que diz 

respeito a recursos humanos e materiais necessários ao cuidado pré-natal, foram problemas 

que emergiram das falas dos profissionais participantes do presente estudo. 

 Com o panorama atual, percebemos que o que nos assola é um problema multifatorial, 

e, que mesmo alcançando a meta de 6 consultas mínimas preconizadas pelo MS, a qualidade 

da assistência está muito além disso, e perpassa pela formação do profissional da saúde 

chegando até na organização da rede de serviços em saúde.  

 Durante o acompanhamento pré-natal há uma gama de sentimentos envolvidos, por 

parte da gestante e familiares e também por parte dos profissionais envolvidos neste cuidar. 
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Nesse processo, há de se lidar com as expectativas e valores de todos estes atores. No caso da 

mulher há não só os sentimentos relacionados às mudanças fisiológicas e psicossociais, mas 

também suas expectativas no que diz respeito à vida do seu bebê e às consultas com o 

profissional de saúde, a forma como serão tratadas, se a família também poderá participar, 

entre outros. 

 Igualmente, podemos perceber no presente estudo que os profissionais também têm 

expectativas em relação à gestante, isso ficou evidenciado quando se preocupam com o que 

elas pensam, quando valoram a criação de vínculo, lamentam a não adesão às consultas e são 

faltosas. 

 Diante do exposto, há um ponto de convergência entre as expectativas das gestantes e 

dos profissionais, na perspectiva de atendê-las, que é a simpatia onde os dois suprem suas 

expectativas  estreita a relação de vínculo. E, cabe lembrar que não se trata de uma simpatia 

no seu sentido corriqueiro, como popularmente se fala, aqui se trata de uma simpatia no 

sentido de compadecer- se, ‘sentir com’.  

 Isso nos mostra que não há sucesso do acompanhamento pré-natal sem que haja uma 

aproximação das partes envolvidas, sendo este um valor para uma essência vital. O 

investimento na relação profissional-gestante se faz necessária para que as arestas sejam 

aparadas e que haja um entendimento a respeito das condutas a serem tomadas, visando suprir 

as necessidades e demandas das mulheres gestantes. Assim o trabalho da equipe se tornará 

mais prazeroso e mais efetivo, tendo em vista o descontentamento apresentado por alguns 

profissionais relativos às gestantes faltosas, ou em relação às que não atendem suas 

solicitações. 

 Além disso, a questão da precariedade nos recursos humanos e materiais, apontada 

pelos participantes do estudo, é muito preocupante e foi valorada por eles. Esses são valores 

são de utilidade pois são para uma essência vital, que é a saúde e bem-estar da mãe e bebê. 

Como lembrado anteriormente, a rede deve estar bem organizada para garantir recursos 

humanos, físicos, materiais e técnicos e assegurar acesso aos exames do pré-natal e 

resultados, em tempo oportuno, e o descumprimento destas determinações gerou angústia e 

um sentimento de impotência nos profissionais, que relataram não dispor de materiais básicos 

para o cuidado à mulher gestante.  

 Neste momento percebe-se bem o compadecimento, ou seja, a postura simpatizante, 

destes profissionais devido aos prejuízos gerados pela falta de recursos de todos os tipos, por 

exemplo não ter tempo de realizar uma conversa mais prolongada ou o fazer o grupo de 
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gestante, não ter material para o atendimento como luvas e sonar, ou ainda não poder solicitar 

exames que não estão sendo realizados pela rede pública.  

 Outro ponto relevante desta pesquisa, foi a preferência dos profissionais de saúde para 

o valor orgânico, traduzido em prevenção. Isso pôde ser evidenciado através da contagem das 

unidades de registro (UR) relativas à temática nos depoimentos: “Realização dos exames no 

pré-natal” e “o cuidado com as doenças comuns no pré-natal”. Em função disso, podemos 

observar que o foco no caráter biomédico ainda encontra-se enraizado na assistência pré-natal, 

refletindo a formação dos profissionais neste modelo reproduzido.  

 A concepção aqui exposta, nos remete a uma assistência que muito tem a crescer nos 

diversos âmbitos. Porém, conseguimos observar a ótica valorosa dos profissionais da saúde, 

que, a pesar de todas as dificuldades, se apresenta com intuito de prestar a assistência pré-

natal da melhor forma que lhes julgam possível. O esforço que transformará a realidade deve 

surgir de diversos âmbitos, no que diz respeito às Universidades, proporcionando uma 

formação voltada para os preceitos humanísticos, com relação à rede de serviço em saúde, a 

mesma deve garantir a acessibilidade aos exames, resultados, recursos humanos e materiais, e 

aí cabe um apelo às diversas esferas do governo no sentido que tratem a questão da saúde com 

mais seriedade, valorando-a e entendendo que esta é um valor em si mesmo, uma  essência 

vital, necessária à manutenção da vida.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

  
Título do Projeto: ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI: 

a ótica valorativa dos profissionais de saúde  

Pesquisador Responsável: Valdecyr Herdy Alves 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 9505-1765/ (21) 2629-9456 E-mail: herdyalves@yahoo.com.br                      

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    R.G. __________________________ 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ASSISTÊNCIA 

PRÉ-NATAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI: a ótica valorativa dos 

profissionais de saúde”, de responsabilidade do pesquisador Valdecyr Herdy Alves, que tem como 

objetivos: compreender os valores intuídos nos discursos dos profissionais da saúde sobre a assistência 
realizada no pré-natal na Rede de Atenção Básica do Município de Niterói; analisar, com base na 

Teoria dos Valores de Max Scheler, os valores intuídos nos discursos dos profissionais que vivenciam 

a prática do pré-natal; discutir, com base na Teoria dos Valores de Max Scheler, a relação entre os 
valores intuídos na ótica dos profissionais de saúde na assistência pré-natal na Rede de Atenção Básica 

do Município de Niterói e as Políticas de Saúde em vigor. É imprescindível que o pré-natal seja 

discutido, impulsionando a geração de novos conhecimentos e, desta forma, embasar pesquisas que 
auxiliem a disseminar a cultura da mulher como centro do cuidado. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a 

forma de entrevista, que será gravada em aparelho digital, com a sua autorização, possibilitando a sua 

posterior transcrição. As suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada por meio de um pseudônimo, que 

lhe será dado aleatoriamente. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 
resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a 

qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 
com a instituição que forneceu os seus dados, como também na instituição que trabalha. 

Você não terá nenhum custo ou qualquer compensação financeira. Caso você sinta-se 

desconfortável ou constrangido com o tema proposto no estudo, você poderá, caso deseje, ser 

encaminhado para o apoio psicológico do grupo de pesquisa: Maternidade – saúde da mulher e saúde 
da criança. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para 

a área de enfermagem em saúde da mulher com foco na qualidade da assistência pré-natal. Você 

receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do pesquisador 
responsável, e demais membros de equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

Eu, ________________________________ de RG:_________________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                                                            Niterói, _______ de ________________ de 2015. 

 

 
               ____________________________                             ____________________________ 

                      Sujeito da Pesquisa                                              Luana Asturiano da Silva 

                                                                                                   Mestranda MACCS/UFF 

                                                                                                   

     __________________________                            __________________________ 

   Testemunha                                                                      Testemunha 
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APÊNDICE B -  ENTREVISTA 

AO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 

Entrevista nº:___________ 

I-Perfil dos Entrevistados 

1-Nome da UBS (PRI, PRLB, PRCAS, PRSA):_________ 

2-Data da Entrevista:___/____/______ 

3-Revisado por:____________________________________ Em:_____/____/_______ 

4-Data da digitação:_____/____/_______Digitador_____________________________ 

II- Perfil profissional 

5- Qual é o seu nome? ____________________________________________________ 

6- Idade? _________________________________7- Sexo:_______________________ 

7- Qual é a sua profissão? _________________________________________________ 

8- Há quanto tempo trabalha atuando no pré-natal? ________________________ 

9- Você tem alguma especialização?  Sim (___) Não(___) 

Caso de Sim: 

10-Qual/Quais?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11- Tempo de conclusão: (___)1 a 3 anos         (___) 4 a10 anos          (___) mais de 10 anos 

12. Você fez algum curso de atualização?    (___) Sim        (___) Não  

Caso de Sim: 

13-Qual/Quais?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14- Tempo de conclusão:   (___)1 a 3 anos         (___) 4 a10 anos          (___) mais de 10 anos 

 

II. Sobre a Consulta Pré-Natal: 

 

1-Descreva a importância da consulta pré-natal para saúde da mulher e da criança, na sua 

opinião. 

 

2-Coloque em ordem hierárquica para você as etapas do processo da consulta do pré-natal. 

 

3-Para você quais as conquistas realizadas na assistência pré-natal a partir da realidade 

vivenciada por você em Niterói. 

 

4-  Agora, fale sobre os desafios existentes na assistência pré-natal a partir da realidade 

vivenciada por você em Niterói. 
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ANEXO B – CARTAS DE APRESENTAÇÃO 
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