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RESUMO 

Dentro do universo feminino, uma das fases mais importantes na vida de algumas mulheres é a 
maternidade. A gravidez é marcada por aspectos diferentes, objetivos e subjetivos para cada 
mulher. Assim, para que a gravidez transcorra de maneira segura é necessária e imprescindível a 
realização do pré-natal. Neste sentido, este deve ser realizado atendendo a Política de 
Humanização do Pré-Natal (PHPN), que compreende o acolhimento em sua dimensão ampla. 
Segundo o Ministério da Saúde, a principal meta da atenção pré-natal e puerperal é acolher a 
mulher desde o início da gravidez, assegurando no fim da gestação, o nascimento de uma criança 
saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. O objeto de estudo é o acolhimento 
realizado por enfermeiros no pré-natal na Estratégia de Saúde da Família (ESF). O objetivo é 
conhecer a percepção de gestantes sobre o acolhimento realizado pelo enfermeiro durante o pré-
natal no cenário da ESF. O estudo é qualitativo e os dados foram coletados, após o atendimento a 
Resolução 466/12, através de entrevistas semi-estruturadas com 10 gestantes, realizado após a 
consulta. Os dados geraram quatro categorias: O Acolhimento é um espaço de aceitação e de 
atenção; O profissional enfermeiro constrói o diferencial no Pré-Natal na Estratégia de Saúde da 
Família; Estratégias que otimizariam o Pré-Natal: Agilização de exames e presença do 
profissional médico; e o vínculo construído entre as gestantes e o enfermeiro, é gerador de 
confiança e laços afetivos. Conclui-se que as gestantes se sentem bem acolhidas pelos 
enfermeiros na ESF, além da satisfação e do vínculo construído durante a consulta de pré-natal. 
Entretanto há insatisfação no que diz respeito a ausência do profissional médico e lentidão de 
resultados de exames solicitados. Esta pesquisa mostrou que as lacunas existentes no acolhimento 
durante o pré-natal poderiam ser preenchidas por meio de articulação entre os profissionais da 
saúde, os gestores locais e as próprias mulheres grávidas.  

 

Descritores: Acolhimento; ESF; Enfermeiro; Assistência Pré-Natal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Within the female universe, one of the most important phases in the life of some women is 
motherhood. Pregnancy is marked by different objective and subjective aspects for every woman. 
For many, the fact of being a mother is somehow able to modify their plans and transform their 
lives. Thus, for the pregnancy to elapse safely is necessary and indispensable to perform prenatal. 
Thus, this should be done given PHPN comprising the host in its wide dimension. According to 
the Ministry of Health , the primary goal of prenatal and postpartum care is to welcome the 
woman from the beginning of pregnancy , ensuring the end of pregnancy , the birth of a healthy 
child and ensuring maternal and neonatal well -being . The study object is the host as a care 
strategy performed by nurses during the prenatal the FHS. And the goal is to understand the 
perception of pregnant women on the reception held by nurses during the prenatal stage in the 
Family Health Strategy. The study is qualitative and the data were collected, after compliance 
with Resolution 466/12, through semi -structured interviews with 10 pregnant women, conducted 
after consultation. The data generated four categories: The Home is a space for acceptance and 
attention, The professional nurse builds the differential in Pre -Natal in the Family Health 
Strategy; strategies that optimize pain Prenatal : Streamlined examinations and presence of 
medical professional and the bond built between the pregnant women and nursing , is reliable and 
bonding generator. We conclude that pregnant women feel welcomed by the nurses in the FHS, 
besides the satisfaction and the bond built during the prenatal consultation. However, there is 
dissatisfaction regarding the doctor and the absence of test results delay. This research showed 
that gaps in care during the prenatal period may be satisfied by linking health professionals, local 
managers and the very pregnant women. 
 
Keywords: Home, FHS; Nurse ; Prenatal Care 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A APROPRIAÇÃO DA  
TEMÁTICA DO ESTUDO 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecer é tarefa de sujeitos, 
não de objetos. E é como 
sujeito e somente enquanto 
sujeito, que o homem pode 
realmente conhecer. (Paulo 
Freire). 
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INTRODUÇÃO/PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 
O ser humano passa por diversas fases ao longo da vida desde o seu nascimento até a sua 

morte. Dentro do universo feminino, uma das fases mais importantes na vida de algumas 

mulheres é a maternidade. A gravidez é marcada por aspectos diferentes, objetivos e subjetivos, 

para cada mulher. Para muitas, o fato de ser mãe é algo capaz de modificar seus planos e 

transformar suas vidas. Assim, para que a gravidez transcorra de maneira segura é necessária e 

imprescindível a realização do pré-natal. Neste sentido, o pré-natal deve ser realizado atendendo 

a Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento.     

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006, a), a principal meta da atenção pré-natal 

e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando no fim da gestação, o 

nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. 

O termo humanização foi atribuído pelo Ministério da Saúde ao PHPN com objetivo de 

melhorar as condições de atendimento, por meio da mudança de atitude dos profissionais que 

assistem as mulheres grávidas e puérperas, contemplando, além daquilo que se vê e se apalpa,  

também o que se ouve e o que foi descrito pela mulher, de modo que o atendimento seja eficiente 

e participativo. Ressalta-se, também, a participação da família durante a gestação, o parto e o 

puerpério, desse modo, a atenção ao pré-natal deixa de ser um ato técnico, centrado no útero 

gravídico (CASTRO e CLAPIS, 2005). 

Por este motivo, para que este processo de humanização seja de fato efetivado é 

necessário que o profissional de saúde exerça seu real papel juntamente com os familiares. 

O PHPN fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da assistência obstétrica e 

neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e puerpério (BRASIL, 

2002, a).  
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A tranquilidade adquirida por meio da garantia de atendimento e o estabelecimento de 

vínculo entre a mulher e o profissional são quesitos importantes para a humanização da 

assistência e favorecem a adesão e a permanência das gestantes no serviço de atenção ao pré-

natal (COSTA et al, 2005). 

Ressalta-se a necessidade de preparar a mulher para a maternidade, com enfoque nas 

ações do pré-natal, buscando conhecer a história obstétrica anterior, bem como o desfecho de 

uma gravidez prévia. Além disso, o medo do parto pode ser considerado a expressão de vários 

sentimentos de ansiedade desenvolvidos durante o período gestacional e está associado ao 

aumento do risco de que a gestante tenha uma experiência de parto negativa, assim como de um 

novo pré-natal (LOPES et al, 2005). 

Nesse processo, a história que cada grávida traz, assim como suas experiências, 

expectativas, dúvidas, angústias e as mais diferentes emoções devem ser acolhidas 

integralmente. Assim, a assistência pré-natal configura-se como um momento privilegiado para 

se refletir, discutir e esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu parceiro, numa 

abordagem individualizada, até mesmo para quem já teve outros filhos anteriormente. Temas 

tabus, como a sexualidade na gravidez, por exemplo, poderão suscitar dúvidas ou necessidade 

de esclarecimentos. 

Os cenários da Atenção Básica durante a gestação desenvolvem inúmeras e diferentes 

ações: a promoção da saúde da mulher, a prevenção de doenças e o tratamento de diversas 

patologias que podem vir a surgir no decorrer da gravidez, por meio do acolhimento, de 

consultas médicas e de enfermagem e de orientações em grupo.  

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, o acolhimento como ferramenta de atenção à 

saúde deve integrar as ações realizadas nos diferentes cenários da atenção básica. Neste sentido, 

o Ministério da Saúde defende o acolhimento como uma ação tecno-assistencial que pressupõe 

a mudança da relação profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, 

éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante 

ativo no processo de produção da saúde (BRASIL, 2004, a). 

Acolher significa, dar acolhida ou agasalho a, hospedar, receber, atender, dar crédito a, 

dar ouvidos a, admitir, aceitar, tomar em consideração, atender a (FERREIRA, 1999). 

O contexto de cada gestação pode determinar seu desenvolvimento. Neste período estão 

envolvidos fatores determinantes como a relação que a gestante mantêm como sua família, com 
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seu companheiro e consigo mesma. Esta mesma situação pode influenciar no processo de 

aleitamento, nos cuidados com a mulher e com a própria criança. 

O diálogo franco, a sensibilidade e a capacidade de percepção de quem acompanha o 

pré-natal são condições básicas para que o saber em saúde seja colocado à disposição da mulher 

e sua família - atores principais do processo de gestação e do parto. 

O acolhimento então deve ser entendido como espaço para a escuta aberta, sensível, sem 

pré-julgamentos e preconceitos, espaço este que permita à mulher falar de suas subjetividades 

com segurança, fortalecendo a gestante no seu caminho até o parto.  Deste modo este espaço 

pode ajudar cada gestante a construir o conhecimento sobre si mesma, levando a um nascimento 

tranquilo e  saudável (BRASIL, 2004, b).  

Vale ressaltar que a gestante é o foco principal do processo de acolhimento durante sua 

gestação. Porém a inclusão de seu companheiro e demais membros da família pode facilitar a 

interação com os profissionais de saúde, tendo em vista que a presença de pessoas queridas 

pode gerar maior segurança para essa gestante. 

Um serviço de pré-natal bem estruturado na atenção básica deve ser capaz de captar 

precocemente a gestante no território em que se insere, além de motivá-la a manter o seu 

acompanhamento pré-natal regular, constante, para que bons resultados possam ser alcançados 

(VASQUES, 2006). Estará isto acontecendo nos cenários de atenção básica? 

A garantia de atendimento de qualidade e o estabelecimento de vínculo entre a mulher e 

o profissional são requesitos importantes para a humanização da assistência e favorecem a 

adesão e a permanência das gestantes no serviço de atenção ao pré-natal, ao sentirem-se 

acolhidas (RAMOS e LIMA, 2003). 

É durante o período do pré-natal, que é possível contribuir para a melhora da assistência 

que é prestada às gestantes. Através da mesma, é possível reduzir os índices de 

morbimortalidade materna e perinatal (ANVERSA et al, 2012). 

Na Atenção básica o pré-natal de baixo risco pode ser realizado pelo enfermeiro, 

obstetra ou não, sendo estas ações respaldadas pela Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem, Decreto nº 94.406/87. Cabe ao enfermeiro ainda, realizar a consulta de 

enfermagem; a prescrição de enfermagem; prescrever medicamentos que pertencem a um 

determinado protocolo, desde que estabelecido em programas de saúde pública e em rotina 
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aprovada pela instituição de saúde; prestar assistência à parturiente e puérpera e, por fim, 

realizar educação em saúde (BRASIL, 2006, d). 

A consulta de pré-natal envolve procedimentos simples, porém a equipe de saúde deve 

estar devidamente qualificada para realizá-la com qualidade e resolubilidade. Na consulta de 

pré-natal, o enfermeiro desempenha ações educativas, realiza a promoção à saúde, promove a 

prevenção de doenças e sana dúvidas. É nesse momento que o profissional o enfermeiro dedica-

se a ouvir as necessidades dessas gestantes, além de criar um vínculo com a mulher, construindo 

uma relação de confiança, ouvindo sem julgamentos e críticas, aproximando-se dela respeitando 

sobretudo sua singularidade. Deve, portanto, estar em constante contato com a gestante, fato 

que consolidará uma relação de trocas de saberes. 

Minha motivação para escrever sobre esse tema, se deu no Ensino Teórico e Prático de 

Saúde Coletiva, no sétimo período, onde eu tive aproximação com a questão do acolhimento e 

com os desafios apresentados pela Atenção Básica.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo conhecer a percepção de 

gestantes sobre o acolhimento realizado pelo enfermeiro durante o pré-natal no cenário da 

Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

OBJETO DO ESTUDO 

 

Acolhimento como estratégia de cuidado no pré- natal de gestantes no cenário da 

Estratégia de Saúde da Família. 

 

QUESTÕES NORTEADORAS  

 

• Qual a percepção da gestante sobre o acolhimento realizado no pré-natal pelo 

enfermeiro? 

• As ações realizadas no acolhimento atendem as necessidades de saúde dessas 

gestantes? 

• Quais os limites e possibilidades do enfermeiro na realização do acolhimento?  
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OBJETIVOS 

 

   Geral 

 

• Conhecer a percepção de gestantes sobre o acolhimento realizado pelo enfermeiro 

durante o pré-natal no cenário da Estratégia de Saúde da Família. 

 

 Específicos 

 

• Caracterizar o perfil das gestantes que buscam o cenário da Estratégia de Saúde da 

Família; 

• Analisar as percepções da gestante sobre a atividade acolhimento realizada pelo 

enfermeiro no pré-natal.  

• Indicar possibilidades e limites na realização do acolhimento da gestante pelo 

enfermeiro 

 

 

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Análises sobre as ações de acolhimento realizadas na atenção básica de  saúde apontam 

que esta estratégia, mesmo sendo preconizada pelo Ministério da Saúde do Brasil, vem deixando 

lacunas em sua execução mediante a pesquisas realizadas em torno deste contexto. No âmbito do 

que está preconizado o Acolhimento é um direito de todo cidadão; porém muitas vezes essa ação 

não é feita de maneira a trazer resolubilidade. Ocorrem carências de informações ao longo do 

processo de pré-natal, por exemplo.  

Este fato justifica a realização do presente estudo, tendo a finalidade de analisar as 

percepções das gestantes sobre estas ações. 

Refletir sobre o acolhimento, sendo esta uma estratégia importante e preconizada pelo 

Ministério da Saúde (MS), sendo também uma prática necessária, tendo em vista que com ela 

podemos compreender e indicar soluções que possibilitem uma identificação das necessidades de 
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saúde de cada uma das gestantes. Assim, é preciso que sejam realizados acolhimentos resolutivos 

e de qualidade. 

Espera-se com este estudo enfatizar sobre a importância do acolhimento na assistência 

pré-natal, além de mostrar aos enfermeiros o seu singular papel de acolher a cliente gestante, 

vendo-a na sua integralidade e prestando uma assistência qualificada. 
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CAPÍTULO I 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

É fundamental diminuir a 
distância entre o que se diz e o 
que se faz, de tal maneira que 
num dado momento a tua fala 
seja a tua prática.  (Paulo 
Freire). 
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1.1   BREVE REVISÃO SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)  

 

Os avanços na área da saúde pública do Brasil convivem, contraditoriamente, com 

problemas de diferenciadas ordens (BRASIL, 2004, c). 

Por um lado, é possível observar alguns avanços na descentralização e na regionalização 

da atenção e também da gestão da saúde, por outro lado, a fragmentação e a verticalização dos 

processos de trabalho esgarçam as relações entre os profissionais de saúde e entre estes e os 

usuários. Desse modo, o trabalho em equipe,assim como o preparo para lidar com as dimensões 

sociais e subjetivas que estão presentes nas práticas de atenção,fica fragilizado (BRASIL, 2004, 

b). 

Diante desse cenário foi proposto uma Política Nacional de Humanização da Atenção e da 

Gestão da Saúde. Para a construção de uma Política de qualificação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Humanização precisa ser vista e entendida, com uma das dimensões fundamentais, não 

podendo ser entendida como um “programa” a mais a ser aplicado aos diversos serviços de 

saúde, mas como uma política que opere transversalmente em toda a rede SUS (BRASIL, 2004, 

b). 

Como política, a Humanização deve, portanto, traduzir não só princípios, como também 

os modos de operar no conjunto das relações entre profissionais de saúde e os usuários, entre os 

diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de saúde e entre as instâncias que 

constituem o SUS (BRASIL, 2004, b). 

Tendo em vista todo esse processo, a humanização é definida como uma forma de 

aumentar o grau de co-responsabilidade dos diferentes atores que constituem a rede SUS, na 

produção da saúde, implica mudança na cultura da atenção dos usuários e da gestão dos 

processos de trabalho.Ter um olhar em relação a saúde como valor de uso, é ter como padrão na 
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atenção o vínculo com os usuários, é garantir os direitos dos usuários e seus familiares, é 

estimular a que eles se coloquem como “personagens principais” do sistema de saúde por meio de 

sua ação de controle social, mas é principalmente ter melhores condições para que os 

profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e criador de novas ações e que possam 

participar como co-gestores de seu processo de trabalho (BRASIL, 2004, c). 

A Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção e Gestão no Sistema Único de 

Saúde é chamada Humaniza SUS. Esta política foi desenvolvida de modo a qualificar o Sistema 

Único de Saúde além de estabelecer, na prática, suas diretrizes. Foi considerada, uma resposta às 

evidências do despreparo dos profissionais da saúde para lidar com a dimensão subjetiva do 

cuidado, juntamente com a persistência de modelos de gestão centralizados e verticais, que 

desapropriam o trabalhador de seu processo de trabalho (BRASIL, 2006, a). 

Esta política, definiu como humanização, a valorização dos diferentes sujeitos implicados 

no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Esta deve ser 

implementada com base em três princípios: transversalidade, qualificando a comunicação no 

sistema; indissociabilidade entre atenção e gestão, garantindo a integralidade do cuidado ao 

identificá-lo com os processos de trabalho e produção de saúde; protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Este último se relaciona diretamente 

com o entendimento do trabalho como forma de produção de sujeitos, assumindo que a 

autonomia destes nos processos de gestão e cuidado garante  maior efetividade nas mudanças do 

sistema de saúde. O acolhimento como processo constitutivo das práticas de produção e 

promoção de saúde, preocupa-se em incluir a saúde do profissional de saúde como parte das 

metas do SUS e de seus parâmetros de avaliação. Porém, as propostas da PNH conduzem tanto a 

possibilidades de humanização do trabalho no SUS como a novas exigências, capazes de 

sobrecarregar ainda mais os profissionais de saúde (SCHOLZE; DUARTE; FLORES, 2006). 
A PNH se propõe a fomentar princípios e modos de operar no conjunto das relações entre 

profissionais e usuários, entre os diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de 

saúde e entre as instâncias que constituem o SUS, como já foi dito. Um dos dispositivos dessa 

política é o acolhimento, que compreende desde a recepção do usuário no sistema de saúde e a 

responsabilização integral de suas necessidades até a atenção resolutiva de seus problemas. Ela 

integra o acolhimento aos seus modos de fazer. Esta prática, como estratégia, foi implementada 

desde as primeiras propostas de reorientação da atenção a saúde. Desse modo, o acolhimento 
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propõe reorganizar o serviço no sentido de oferecer sempre uma resposta positiva ao problema de 

saúde apresentado pelo usuário (BRASIL, 2006, a). 

A PNH defende como metas a serem atingidas, um atendimento de forma resolutiva e a-

colhedora, combatendo a despersonalização que os usuários dos serviços de saúde são submeti-

dos, garantindo assim seus direitos instituídos em “códigos dos usuários”, além disso, garante a 

educação permanente aos profissionais de saúde, bem como a participação nos modos de gestão 

(DESLANTES, 2005). 

De acordo com Barbosa et al (2013, p. 124) a humanização possui inúmeras vertentes, 

sendo assim: 

 
Ela se configura como uma aposta ética, estética e política. Ética, pois implica 
que usuários, gestores trabalhadores estejam comprometidos com  melhoria do 
cuidado, estética porque permite um processo criativo e sensível da produção da 
saúde por sujeitos autônomos e protagonista de um processo coletivo. Político re-
fere-se a organização social e institucional,  onde se espera que haja solidariedade 
dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva do 
processo de gestão. 

 
  

Na área de enfermagem, o processo de humanização tem proporções tanto no nível micro, 

relacionada à assistência, quanto no nível macro, que se relaciona com à gestão e as políticas pú-

blicas, tendo em vista que, para  modificar a realidade, é necessário identificar obstáculos, pre-

sentes na área da saúde, que impeçam uma assistência digna e humana, cabendo a todos os partí-

cipes  a idealização e implementação de estratégias eficazes, tendo como objetivo uma assistência 

eficaz, resolutiva, de qualidade e humanizada ( CHERNICHARO et al; 2013). 

Chernicharo (2013, p.64), ainda diz  que só é possível falar sobre humanização quando se 

tem o entendimento  de que este conceito é amplo, podendo variar desde a escuta atenta, uma 

relação boa entre o profissional de saúde e os usuários, a reorganização dos processos de traba-

lho, a criação dos chamados “balcões de acolhimento” e finalmente, a melhoria das estruturas do 

serviço. 

Considerando que o processo de humanização implica na produção de sujeitos no proces-

so de trabalho, a PNH se baseia em quatro eixos estruturantes e intercessores, sendo eles: aten-

ção, gestão, formação e comunicação. 

No eixo atenção, propõe uma Política de Atenção à Saúde incentivadora de ações inte-

grais, promocionais e intersetoriais.  A Política Nacional de Humanização investe em alguns pa-
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râmetros para orientar  a implantação de algumas ações de humanização, como a oferta dispositi-

vos, que são modos de fazer um “Sistema Único de Saúde  dar certo”, com apoio às equipes que 

atuam na atenção básica, especializada, hospitalar, de urgência e emergência e alta complexidade  

 No eixo da gestão são inclusas ações que buscam  articular a PNH com áreas do Ministé-

rio da Saúde e com demais esferas do SUS.  Já o eixo da formação, propõe que a PNH passe a 

compor o conteúdo profissionalizante na graduação, pós-graduação e extensão em saúde, vincu-

lando-se aos processos de educação permanente e às instituições formadoras de trabalhadores de 

saúde.  

Por fim, o eixo da comunicação, tem como prioridade  incluir esta política na agenda de 

debates da saúde, além de articular  atividades de caráter educativo e formativo com as de caráter 

informativo, de divulgação e sensibilização para os conceitos e temas que dizem respeito a hu-

manização (MORI e OLIVEIRA, 2009). 

 

 

1.2 SOBRE A ESTRATÉGIA ACOLHIMENTO E SUAS DIFERENTES 

POSSIBILIDADES 

   

O acolhimento no setor da saúde deve ser compreendido, como ética, diretriz, política 

constitutiva das maneiras de se promover qualidade de vida e ferramenta tecnológica de 

intervenção na qualificação da escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com 

responsabilidade e resolubilidade nos serviços. É um regime de afetividade construído a cada 

encontro, acumula uma ampla experiência em inúmeros campos da Atenção Básica. Tal 

experiência é heterogênea como o Sistema Único de Saúde (SUS) e possui acúmulos positivos e 

negativos. 

Acolher relaciona-se com o acesso aos serviços de saúde, sendo esta a primeira etapa que 

o usuário deve vencer para satisfazer sua necessidade de saúde. Este acesso envolve um conjunto 

de informações ofertadas aos usuários pelos serviços, incluindo os tipos de serviços, os horários 

previstos e também a qualidade do atendimento (LIMA et al; 2007, p.13). Desse modo, o 

acolhimento é considerado como uma estratégia que busca a partir de uma escuta qualificada e 

atenciosa, identificar as necessidades, vulnerabilidades e até mesmo os riscos do usuário 

(SCHOLZE; DUARTE; FLORES, 2006, p. 8).  
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Inclui-se o acolhimento como elemento inicial do processo de trabalho em saúde e como 

uma nova forma de organização do mesmo. Essa forma contribui para o fortalecimento do 

vínculo do usuário com o profissional de saúde, de modo que o usuário venha aderir de maneira 

eficaz ao seu tratamento. A estratégia do acolhimento precisa conjugar uma eficaz recepção 

administrativa e um ambiente terapêutico para realização da avaliação do estado de saúde e 

classificação de risco de cada usuário. Diante de um contexto de trabalho em saúde temos “ser 

humano, que cuida de ser humano”, desta maneira se terá uma assistência humanizada através 

dos princípios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade. 

De acordo com Franco et al; (1999, p.347) o acolhimento é importante na relação com o 

usuário pois propõe: 

 
Inverter a lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, partindo 
dos seguintes princípios: 1) Atender a todas as pessoas que procuram os serviços 
de saúde, garantindo a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde 
assume função precípua, a de acolher, escutar e dar resposta positiva capaz de 
resolver os problemas de saúde da população; 2) Reorganizar o processo de 
trabalho, afim de que este desloque seu eixo central do médico para uma equipe 
multiprofissional-equipe de acolhimento, que se encarrega da escuta do 
usuário,comprometendo-se a resolver seu problema de saúde; 3) Qualificar a 
relação trabalhador-usuário que deve dar-se por parâmetros humanitários de 
solidariedade e cidadania. 

 

  Segundo Farias e Zanetta (2008, p. 18), o acolhimento é uma estratégia cuja proposta é 

ultrapassar as fronteiras técnicas, dentre seus objetivos, os principais são, a garantia de acesso e a 

promoção do vínculo dos usuários com o Sistema de Saúde. Sua prática pode ser implementada 

com inúmeros revezes, atribuídos principalmente a determinantes organizacionais.  

O acolhimento e o vínculo visam uma mudança quanto às dificuldades enfrentadas pelos 

usuários para chegarem ao local de atendimento, receberem informação adequada por parte do 

serviço de saúde, conseguirem uma consulta e finalmente, mediante agendamento, garantirem seu 

retorno. Com essas mudanças, será possível evitar determinados aborrecimentos por parte dos 

usuários como o fato de deixarem de ser atendidos (COELHO e JORGE, 2008). 

 Neste sentido, o acolhimento se apresenta como estratégia que favorece o acesso, o 

vínculo e a valorização das ações de promoção da saúde e das diferentes práticas realizadas pelos 

profissionais da atenção básica. 

 O acesso e o vínculo se relacionam no que diz respeito à relação que o profissional 

mantêm com o usuário. O vínculo deve ser extensivo a toda a equipe de saúde, pois dessa 
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maneira é possível atender de fato as demandas e as necessidades dos sujeitos reais do trabalho 

em saúde com maior facilidade. É primordial que o projeto de acolhimento, assim como a 

produção do vínculo seja um projeto de toda a equipe, a fim de que se torne concreto o trabalho 

vivo em ato. Para que isso se torne possível, a enfermagem deve tornar seu trabalho mais voltado 

para a parte clínica, valorizando o acolhimento e o vínculo com o usuário do serviço, tornando-se 

assim um profissional com maior resolubilidade.  

Para Souza et al (2008, p. 24), os serviços de saúde, ao adotarem práticas centradas nos 

usuários, faz desenvolver capacidades de acolher, responsabilizar, resolver e principalmente 

promover a autonomia. Ainda neste sentido, o trabalho em saúde, deve incorporar mais as 

chamadas tecnologias leves, que se materializam em práticas relacionadas ao acolhimento e ao 

vínculo.  

 Schimith e Lima (2004, p. 20) afirmam que o acolhimento no setor saúde deve construir 

uma nova ética, da tolerância e da diversidade aos diferentes, da inclusão social com a escuta 

clínica de maneira solidária, de modo que haja o comprometimento com a construção da 

cidadania.  

 Segundo Matumoto (1998, p. 12), a questão do acolhimento, deve resultar das relações no 

processo de atendimento, esse momento ocorre após ultrapassada a etapa do acesso do usuário 

aos serviços. Nesse encontro entre os profissionais da saúde e o usuário, acontece uma espécie de 

negociação, que visa à identificação de suas necessidades, uma busca da produção do vínculo, 

que tem como objetivo estimular a autonomia quanto à sua saúde. 

 Ainda afirma que: 
 

O acolhimento, considerado como um processo a ser desenvolvido antes, durante 
e após o atendimento deve ser realizado por todos os profissionais, sendo que 
cada um desses contribuirá positivamente para o desenvolvimento dessa 
ferramenta assistencial e humanizadora dentro de sua área de atuação. O usuário 
que recebe uma assistência integral e multiprofissional adequada é mais capaz de 
alcançar resolubilidade e manter uma postura autônoma diante da promoção de 
sua saúde. O trabalho em equipe, quando realizado com qualidade e eficiência, 
traz resultados mais satisfatórios, em relação a saúde, e pode-se dizer que, dentre 
esses resultados, esta o bem estar físico, psicológico, social e emocional dos 
clientes (MATUMOTO, 1998). 

 

 O ato de acolher uma pessoa não esta relacionado ao local, nem a um espaço, mas sim a 

uma postura ética, não exige hora ou profissional, envolve saberes, escutar as angústias 

procurando soluciona-las, tomando para si a responsabilidade de “abraçar” o usuário ou a 



23 
 

 

comunidade com resolubilidade. Acolher se torna diferente de realizar uma triagem, pois não se 

constitui como uma etapa de um processo e sim como uma ação que deve ocorrer e se tornar real 

em todos os momentos em uma unidade básica de saúde (TRINDADE, 2010). 

 

 Abbês (2010),  defende que 

 
 O acolhimento não é triagem e sim implica prestar um atendimento com  
resolubilidade e responsabilização, orientando, quando for o caso,o paciente e a 
família em relação a outros serviços de saúde para continuidade da assistência 
estabelecendo articulações com estes serviços para garantir a eficácia desses 
encaminhamentos; é uma postura de escuta e compromisso em dar respostas as 
necessidades de saúde trazidas pelo o usuário que inclua sua cultura, saberes e 
capacidade de avaliar riscos; é a construção coletiva de propostas com a equipe 
local e com a rede de serviços e gerências centrais e distritais, ou seja, é o 
rompimento com a lógica da exclusão. 
 
 

 Desse modo, o acolhimento é entendido como uma ferramenta da Atenção Básica, 

colocando a ação como diretriz operacional de modo a solicitar uma atitude de mudança no modo 

do fazer em saúde. Sendo assim, ocorre a valorização da abertura e o encontro do profissional de 

saúde com o usuário e/ou comunidade. Além disso, observa-se a problematização dos processos 

de trabalho, de modo a responsabilizar a equipe multiprofissional na escuta atenta e resolução das 

necessidades e por fim, procura humanizar o cuidado, estabelecendo o vínculo e o compromisso  

no sentido de dar respostas às demandas e as necessidades de saúde trazidas pelo usuário, família 

ou comunidade ( TRINDADE, 2010).  

 Dentro de uma unidade básica de saúde, o profissional deve ter uma visão completa do 

seu local de trabalho, assim como de todos os membros de sua equipe, desse modo estará sempre 

apto para aplicar seus conhecimentos clínicos e administrativos visando não só a melhoria do 

desempenho de sua equipe, como a satisfação do seu público alvo. O acolhimento em uma 

unidade pública, é entendido como instrumento de eficácia no atendimento, logo não há espaço 

para negligências.  

 Segundo Solla (2004, P. 493) 

 
Acolher significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de 
acesso a todas as pessoas. Diz respeito, ainda, à escuta de problemas de saúde dos 
usuários, de forma qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e 
responsabilizando-se pela resolução do seu problema. Por consequência, o 
acolhimento deve garantir a resolubilidade que é o objetivo final do trabalho em 
saúde, resolver efetivamente o problema  do usuário. A responsabilização para 
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com o problema de saúde vai além do atendimento propriamente dito, diz respeito 
também ao vínculo necessário entre o serviço e a população usuária. 

 

 O Sistema Único de Saúde é o órgão que se revela de forma mais abrangente e eficiente 

no que diz respeito a prestação de serviços a população em todos os níveis, logo para as unidades 

básicas prestarem um acolhimento adequado é necessário: 

 
Que este acolhimento passe a ser uma ferramenta que irá tecer uma rede de 
confiança e solidariedade entre as pessoas, entre profissionais de uma equipe, 
entre a equipe e a população que ela atende. Por maior que seja o acúmulo de 
conhecimentos técnicos, eles não são por si só suficientes para produzir saúde, 
bem-estar, equilíbrio entre aspectos psíquicos, físicos e sociais de uma pessoa ou 
sociedade. Para construir uma Atenção Básica eficiente, se faz necessário 
redescobrir e refletir sobre a estratégia do acolhimento, uma vez que a 
comunidade é um espaço em construção constante e sempre permite o surgimento 
de erros e acertos (AYRES et al, 2006). 

 

A atitude de acolher pressupõe a mobilização dos sujeitos envolvidos em todos os 

aspectos das relações que se estabelecem no âmbito da saúde. É necessária ter a consciência  de 

cidadania. Deve-se reconhecer nas estratégias propostas pelo SUS um caminho para exercer o 

direito ao acesso universal e conquistar a integralidade, assim como na equidade da assistência à 

saúde. Nesse contexto, o espaço do acolhimento na Atenção Básica a Saúde, compõe um cenário 

potencial para conflitos éticos no dia a dia das ações (BREHMER e VERDI, 2010). 

O acolhimento pode ser compreendido, simultaneamente, como uma diretriz e uma 

estratégia. Esta prática nos serviços de saúde denota a reorganização do trabalho e a postura 

diante da atenção às necessidades dos usuários. A articulação dessas perspectivas traduz as 

intenções de um atendimento que garante o direito de acessar os serviços e da humanização das 

relações estabelecidas no cotidiano das instituições. Embora se tenha o entendimento que o 

acolhimento de ser realizado em todos os níveis da atenção em saúde, é importante entender que 

o primeiro nível dessa atenção é a atenção primária (TAKEMOTO e SILVA, 2007). 

O acesso funcional do usuário envolve a entrada propriamente dita aos serviços que o 

cidadão de fato necessita, incluindo os tipos de serviços oferecidos, os horários previstos e a 

qualidade do atendimento. A facilitação do acesso ao uso dos serviços de saúde juntamente com 

outros fatores, em especial a questão do acolhimento, favorece e facilita o vínculo do usuário e, 

portanto, contribui muitas vezes para o tempo de utilização do serviço e para a frequência de 

procura pelo atendimento (RAMOS e LIMA, 2003). 
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Santana et al (2012) diz que acolhimento quebra a lógica histórica que se processava de 

forma unidirecional nos serviços de atenção primária, onde se agendava para o profissional 

médico todas as consultas que os usuários demandavam, propiciando a participação de toda a 

equipe desde a escuta até as demais atividades que colocam em prática outros saberes existentes, 

potencializando a capacidade de resposta às diversas necessidades da população. 

Portanto, discutir sobre esta temática justifica-se uma vez que o acolhimento é uma 

importante ferramenta para reestruturação dos serviços, fornecendo subsídios para melhoria e 

direcionamento do atendimento inicial realizado na porta de entrada, buscando tornar, assim, o 

atendimento universal e igualitário, conforme os princípios do SUS. 

 

 

1.3  O PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO (PHPN) E 

O ACOLHIMENTO NO PRÉ-NATAL  

 

A maternidade é compreendida de diferentes maneiras pelos grupos sociais. Ela é vista 

como um dos fatos não só de importância, mas também  de cuidado, no momento em que uma 

nova vida está surgindo, porém muitas vezes a assistência prestada à gestante é negligenciada. 

Tal situação tem chamado atenção, pois em que pese os avanços tecnológicos e assistências, 

recentes estimativas projetaram a ocorrência de 273 mil mortes maternas, em todo o mundo 

(LOZANO et al, 2011). 

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) traz estratégias que 

visam o atendimento humanizado, como por exemplo, assegurar às gestantes um acesso facilitado 

ao serviço de saúde, cobertura e qualidade do acompanhamento durante o pré-natal, como 

também para a assistência ao parto, ao puerpério, ao binômio mãe-bebê. Além disso, amplia as 

ações já existentes estas pautadas pelo Ministério da Saúde na área de atenção à gestante 

(VIEIRA et al ,2011).  

Neste mesmo artigo Vieira et al (2011, p. 20), apontam que os profissionais de saúde 

desempenham importante papel na atenção à mulher no ciclo gravídico-puerperal. Sendo 

fundamental que a mulher reconheça e sinta-se acolhida no processo de monitoramento e 

acompanhamento da gestação, beneficiando sua saúde e a de seu filho. 
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Cabe a todos os profissionais de saúde uma reflexão acerca da assistência prestada às 

gestantes, bem como buscar subsídios para o planejamento, implementação e avaliação da 

assistência pré-natal que atinjam melhores níveis de qualidade.  Em consonância ao exposto, a 

atenção ao pré-natal, parto e puerpério está muito interligada, assim como a impossibilidade de 

acesso às informações, em qualquer desses períodos, fragiliza a assistência, expondo muitas 

vezes a mulher ao risco de vida (LANDERDAHL et al, 2007). 

Há, com base no exposto, necessidade de identificar se o acolhimento realizado por 

enfermeiros no pré-natal em cenários de atenção básica, tem buscado trabalhar em consonância 

com as expectativas e necessidades das gestantes assistidas, constituindo, desta forma, um 

acolhimento que atenda às necessidades individuais para assistir essa mulher na sua integralidade.  

A gravidez é um momento de intensas transformações para a mulher. Não somente pelas 

mudanças fisiológicas, mas também, as de cunho psicológico e social. O apoio, tanto da família 

quanto da equipe profissional é importante para que a gestante possa passar por tal período com 

relativa tranquilidade e calma. A ausência, seja parcial ou total desse apoio, pode gerar uma 

situação de estresse, solidão e insegurança para a gestante (SHIMIZU e LIMA, 2009). 

A saúde da mulher deve ser considerada em sua totalidade, ultrapassando a condição 

biológica de reprodutora e conferindo-se o direito de participar globalmente das decisões que 

envolvem sua saúde. Portanto, a assistência pré-natal não deve se restringir às ações clínico-

obstétricas, mas incluir as ações de educação em saúde na rotina da assistência integral, assim 

como aspectos antropológicos, sociais, econômicos e culturais, que devem ser conhecidos pelos 

profissionais que assistem as mulheres grávidas, buscando entende-las no contexto em que 

vivem, agem e reagem (DUARTE e ANDRADE, 2006). 

A assistência à mulher no período do pré-natal,  constitui, assim, um momento essencial 

para efetuar mudanças no processo de cuidado que visa fazer o acolhimento a gestante, com a 

garantia de um pré-natal de qualidade e sobretudo o direito a cidadania. 

Para que a assistência exista de fato, ela deve ser prestada com qualidade, precisando 

assim se conhecer o que as gestantes pensam a respeito do pré-natal, além de praticar o 

acolhimento, criar vínculo com essas mulheres de forma que as façam confiar no atendimento 

prestado, sobretudo oferecer acesso às informações necessárias, de modo que elas possam 

compreender verdadeiramente essas informações (JODELET, 2002). 



27 
 

 

As questões relacionadas aos cuidados a gestação e ao nascimento foram incorporadas no 

século XX na agenda das políticas de saúde do Brasil, nesse período a resolubilidade concernente 

a gravidez e ao parto era bastante limitada. Os programas materno-infantis traduziam um olhar 

sobre a saúde da mulher, baseada em um caráter biológico. Associado a esse caráter, essa mulher 

era vista em seu papel social como mãe e doméstica, integralmente responsável pela criação e 

educação dos filhos numa perspectiva patriarcal (BRASIL, 2004, c). 

 Esses programas preconizavam ações materno-infantis como estratégia de proteção aos 

grupos de maior vulnerabilidade, como gestantes e crianças. Foram extremamente criticados pela 

perspectiva reducionista que tratavam as mulheres (BRASIL, 2004, c). 

 Em resposta, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) que deu destaque aos cuidados básicos de saúde no que diz respeito à 

humanização e a qualidade. Deu ênfase a dimensão e a importância das ações educativas, das 

ações preventivas, ao tratamento ou a recuperação no atendimento a mulher através da assistência 

pré-natal e assistência no parto e puerpério (BRASIL, 2004, c).  

No que se refere à assistência pré-natal, esse programa estabeleceu um conjunto de 

procedimentos clínicos e educativos que visam a promoção da saúde e a identificação de 

problemas que podem resultar em riscos para a saúde da gestante e de seu concepto de maneira 

precoce (BRASIL, 2004, c). 

 O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) tinha como prioridade o 

que o próprio nome diz, prestar assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal.  

 Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Tinha como principal objetivo reduzir as taxas de morbidade e 

mortalidade materna, perinatal e neonatal. Através do PHPN os municípios adotariam medidas 

que garantissem as gestantes o acesso de maneira precoce e ainda, a melhoria da cobertura e da 

qualidade do pré-natal, do puerpério e também da assistência neonatal (BRASIL, 2002, a). 

 Mais recentemente, a instituição, pelo Ministério da Saúde, da Rede Cegonha, com a 

Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011, trouxe à tona a discussão do modelo assistencial nesse 

campo de prática e de conhecimento, bem como a importância de implementação de ações que 

articulem pontos de atenção, como os serviços de atenção básica, que realizam o atendimento 

pré-natal, e, as hospitalares, onde acontece a maior parte dos nascimentos. Além disso, a Rede 

Cegonha, reconhece o componente acolhimento com classificação de risco no âmbito do SUS 
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como uma diretriz que fortalece o acesso à saúde, o tratamento oportuno e principalmente, a 

integralidade da assistência (BRASIL, 2011). 

 Domingues et al (2012, p. 28) diz que no que se refere à melhoria da qualidade no pré-

natal, observou-se também a utilização de protocolos institucionais com propostas de organização 

da assistência às gestantes e puérperas, visando padronizar condutas e promover um atendimento 

seguro a este grupo. A elaboração e implementação destes protocolos, embora não garantam a 

prática do acolhimento, indicam que gestores e profissionais reconhecem a importância da 

qualificação da assistência pré-natal, com base na formação de vínculo entre os profissionais e as 

gestantes, em particular no que se refere à sua relevância como estratégia de adesão ao pré-natal. 

 O acolhimento se traduz como uma importante estratégia no processo que se desenvolve 

entre os profissionais e a gestante durante o pré-natal. Essa proposta se constitui na recepção dos 

usuários de maneira a escutar e analisar sua situação, a fim de lhe oferecer soluções adequadas e 

específicas a seus problemas. Isso se constitui como diferencial de outros métodos de trabalho 

que visam o reconhecimento de direitos e responsabilidades determinadas pelo serviço e modelos 

de saúde (SOLLA, 2004). 

 A gestação, apesar de ser entendida como um processo fisiológico,  constitui mudanças de 

ordem física, psicológica e social na vida de uma mulher. Neste mesmo sentido, a gestante 

necessita além do acesso ao serviço de saúde, um acompanhamento detalhado e de qualidade para 

que se sinta de fato acolhida verdadeiramente. Nessa perspectiva, o momento de promover o 

acolhimento a essa mulher, desde o início da gravidez até o final da sua gestação é no pré-natal. 

Ainda é necessário destacar a importância do profissional da saúde que está inserido nesse 

processo, já que através dele se cria o vínculo necessário para uma relação de confiança e respeito 

entre ele e essa mulher, de maneira que possibilite o nascimento de uma criança saudável, 

garantindo o bem estar da mãe e da criança. 

 No que se refere a gestante, a questão do acolhimento reflete uma melhor atenção e uma 

maior participação da mesma no gerenciamento do autocuidado. 

 
Desse modo, a noção de acolhimento assume lugar de destaque na reorientação 
do Serviço Único de Saúde (SUS), visto que busca superar a hegemonia do 
modelo biomédico centrado na doença, no tecnicismo e na verticalidade das ações 
entre profissionais de saúde e usuários. A alteração desse modelo assistencial 
vigente só é possível a partir de uma mudança no núcleo tecnológico do cuidado 
fundamentada no acolhimento enquanto modo de se produzir saúde (MERHY, 
2002). 
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O acolhimento é traduzido como forma afetuosa que deve estar presente no atendimento 

prestado por todos os profissionais da saúde. Partindo desse princípio de acolhimento, os 

profissionais chamam as gestantes pelo nome, às escutam e as valorizam como indivíduos, 

valorizam também suas narrativas e histórias, usam uma linguagem adequada e coerente de 

acordo com cada mulher, informam sobre procedimentos e condutas a serem realizados de 

maneira detalhada, sanando qualquer dúvida que venha a surgir. A privacidade da gestante deve 

ser sempre mantida e preservada, de modo que o profissional mantenha atitudes humanizadoras.  

 No pré-natal, o ato de acolher a gestante significa “envolve-la”, implica em recepciona-la 

desde a sua chegada a unidade de saúde, responsabilizando-se por ela de maneira que atenda 

todas as suas necessidades, ouvindo suas queixas, indagações e minimizando seus medos. Um 

acolhimento de qualidade garante atenção resolutiva e uma boa articulação com os demais 

serviços de saúde, de modo que haja continuidade da assistência, quando necessário. 

 O acolhimento não exige equipamentos sofisticados, entretanto, demanda que o 

profissional de saúde, em especial o profissional de enfermagem, esteja preparado para ouvir e 

respeitar, em todos os contextos, a usuária nesse momento delicado em que se encontra. O 

acolhimento é uma via primordial para a humanização de todo o processo que se desenvolve até o 

desfecho do parto (KOFFMAN e BONADIO, 2005). 

 Costa, Guilhem e Walter (2005, p.768) afirmam que na assistência pré-natal, o 

acolhimento é tido como um dos principais métodos de aproximação entre a gestante e a equipe 

de saúde. O desenvolvimento de uma relação de confiança entre os profissionais e a usuária pode 

ajudar a diminuir o constrangimento e os temores que as gestantes possam apresentar, esclarecer 

sobre todos os procedimentos que serão realizados e a resistência que a gestante apresenta 

durante as consultas do pré-natal. 

 O acompanhamento adequado a gestante está intimamente associado com o acolhimento, 

tal como a compreensão dos inúmeros significados desse estado para esta mulher. Ele inclui a 

capacidade de escuta, a capacidade de exercer a humanização, a noção de acesso, de referência e 

o principal, a percepção de todas as demandas dentro desse processo. 

 Coelho e Jorge (2008, p. 24) sobre o assunto 
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O acolhimento, no contexto da saúde, se traduz como um conjunto de ações que 
visam melhorar o atendimento e aumentar a especificidade diante de determinada 
situação enfrentada pelo paciente. O ato de acolher está intrinsecamente  ligado à 
atitude de ouvir atentamente o paciente e reconhecê-lo no seu todo, valorizando 
os aspectos biopsicossociais. 

 

Parte dos sentimentos negativos desenvolvidos durante a gestação pode ser superado com 

um acompanhamento eficaz e humano da equipe multidisciplinar. Se tal atenção não for 

encontrada no atendimento pré-natal, a gestante buscará alguém em quem confie ou ache que seja 

conhecedor do assunto, o que pode acarretar em discordância com as informações oferecidas 

pelos profissionais de saúde, durante o pré-natal. Esse fato pode ser evitado, se ao longo do 

período do pré-natal a gestante encontrar no profissional essa pessoa na qual ela confie e tenha 

segurança. Diante do exposto, as equipes de saúde devem rever suas atitudes e compreender o 

que pode ser feito para melhorar, além de ampliar o acesso adequado a todas as gestantes. Esta 

mulher, principalmente pelo momento em que se encontra, tem o desejo de ser reconhecida como 

pessoa, como indivíduo, sendo de fato reconhecida como usuária de um serviço. A postura não 

preconceituosa e sem julgamento de valores do profissional é de grande importância para que 

isso ocorra e reflita de forma a gestação ser vista como uma experiência positiva e prazerosa para 

a gestante (BONILHA et al, 2010). 

  

 

1.4 SOBRE O PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO A AS AÇÕES DO ENFERMEIRO NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 Após um processo de mobilização social que envolveu  feministas e profissionais da 

saúde foi iniciado, juntamente ao Ministério da Saúde, a elaboração de propostas que atendessem 

as mulheres, garantindo o respeito a seus direitos de cidadania, resultando assim na estruturação 

das principais e fundamentais bases do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) (RIOS e VIEIRA, 2004).  

O que é preconizado pelo MS é a oferta de ações educativas que possibilitem a mulher a 

ter o conhecimento do seu próprio corpo. Essas ações, dentro do processo de acolhimento, devem 

ser realizadas através de metodologias participativas, afim de fazer o intercâmbio entre 



31 
 

 

conhecimentos que essa mulher já possua com os grupos do serviço de saúde (RIOS e VIEIRA, 

2004). 

Em relação ao papel da equipe de saúde na assistência do pré-natal é preconizado pelo 

Ministério da Saúde 

Que a assistência pré-natal é de competência da equipe de saúde a qual deve 
acolher a gestante desde o primeiro contato na unidade de saúde ou na própria 
comunidade. No sentido de iniciar o desenvolvimento do vínculo afetivo nessa 
fase, devem ser valorizadas as emoções, os sentimentos e as histórias relatadas 
pela mulher e seu parceiro, de forma a individualizar e a contextualizar a 
assistência pré-natal (MARQUES e PRADO, 2004). 

 
 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem – Decreto n.º 94.406/87 e 
o Ministério da Saúde, o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pela 
enfermeira. Este é um fato que deve ser considerado após a implantação do PAISM, à 
participação da (o) enfermeira (o) nas ações de saúde da mulher, especialmente na assistência 
pré-natal. 

 
Como descrito na Lei n.º 7.498 de 25 de julho de 1986, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício de Enfermagem, cabe à enfermeira realizar consulta 
de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem; como integrante da 
equipe de saúde: prescrever medicamentos, desde que estabelecidos em 
Programas de Saúde Pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 
oferecer assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera e realizar 
atividades de educação em saúde (RIOS e VIERA 2004, p.13). 
 

O profissional da saúde lida a todo o momento com vidas, defendendo práticas 

humanizadoras. Quando este profissional assume o papel de educador sua premissa básica passa 

a ser o fortalecimento pessoal dos seres humanos, ou seja, trabalhar para a produção do 

autocuidado. 

O papel do enfermeiro no processo de acolhimento a gestante realizado no pré-natal tem 

como base principal o diálogo. Nesse momento o profissional deve estimular a fala da maneira 

mais ampla possível, fazendo com que a gestante interfira na conversa, dialogue e se sinta capaz. 

No pré-natal o enfermeiro deve ficar atento a uma série de sinais demonstrados através de 

falas e posturas da gestante. Muitas vezes esses sinais podem não ser verbalizados, sendo o 

profissional responsável por saber interpretar a percepção que a gestante tem com relação a sua 

experiência da maternidade em um contexto mais amplo (ambiente, família, mudanças físicas, 

psicológicas e sociais) por ser essa uma experiência única e especial. 

Em relação ao período da gestação o Ministério da Saúde aponta que: 
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Gravidez não é doença, mas acontece num corpo de mulher inserido num 
contexto social em que a maternidade é vista como uma obrigação feminina. 
Além de fatores econômicos, a condição dê subalternidade das mulheres 
interfere no processo de saúde e doença e configura um padrão de adoecimento 
e morte específicos (BRASIL, 2000). 

 
 

É de suma importância que o profissional não imponha seus conhecimentos, 

desconsiderando assim a realidade da mulher em questão. Pois caso isso venha a acontecer, as 

orientações dadas, poderão não ser adotadas por incompatibilidade com sua realidade, assim 

como a relação de confiança poderá ser prejudicada ou até mesmo não existir. Conhecer as 

necessidades de aprendizagem das gestantes no período do pré-natal é considerar a importância 

da mulher na determinação de seu autocuidado (RIOS e VIEIRA, 2004). 

Fica assim posto que a gestação e o puerpério compõem períodos ideais para a 

aprendizagem no que diz respeito ao autocuidado. Assim devem ser trabalhados saberes sobre as 

transformações fisiológicas e corporais que provem da gravidez e cuidados com o recém-nascido. 

O profissional de enfermagem, ao realizar a consulta de pré-natal na Unidade Básica, tem 

como principal propósito que a gestação flua de forma que não haja intercorrências clínicas, que 

seja uma gravidez sem complicações. Além disso, o enfermeiro ao realizar a consulta tem como 

intuito proporcionar a essa mulher uma gestação prazerosa e tranquila (NERY e TOCANTINS, 

2006). 

           O pré-natal constitui, assim, um espaço para se trabalhar formas de abordagem a respeito 

de assuntos referentes a mulher grávida. E uma das formas de abordagem desses assuntos pode 

acontecer através de grupos educativos. Para a formação desses grupos, o ideal é que haja a 

participação de uma equipe multidisciplinar, que exerce a função de realizar discussões que 

acrescentem informações na gestação e, principalmente, que esclareça as dúvidas que vão 

surgindo. 

Ainda é fundamental ressaltar a finalidade do papel do enfermeiro dentro de todo esse 

processo, sendo ele, uma figura indispensável no real acolhimento prestado. As discussões devem 

ocorrer de forma espontânea, possibilitando à mulher uma adaptação pessoal, familiar e social, 

desenvolvendo desta forma uma atitude responsável de proteção da sua saúde e do seu filho. 

Realizar a consulta de enfermagem no pré-natal, significa, deste modo, não só prevenir 

agravos que geralmente ocorrem ao longo da gravidez, mas também há a preocupação que ao 
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final da gestação, haja o nascimento de uma criança saudável. Todo esse cenário gira em torno da 

mulher como gestante (NERY e TOCANTINS, 2006). 

Todas as vantagens materiais que se possa oferecer às pessoas não substituem aquelas 

necessidades sentidas por todo ser humano. Queremos ser ouvidos, reconhecidos, cuidados, 

orientados, pertencer a um grupo e assumir responsabilidades de acordo com a nossa habilidade e 

boa vontade para assumi-la. Qualquer palavra ou gesto utilizado para acolher uma pessoa, exige 

habilidade para romper o invólucro da descrença, do medo e do comodismo, gerando um marco 

de sabedoria e instrução (RIOS e VIERA, 2004). 

 Nesse sentido, com essas mesmas questões deve-se atentar para o cuidado e a assistência 

dada a gestante durante o pré-natal, tendo em vista as diferentes nuances  que englobam a vida da 

mulher nesse período de sua vida. 

Segundo Rugolo et al (2004) a intervenção de enfermagem inicia-se muitas vezes quando 

a mulher procura o serviço de saúde com medos, dúvidas, angústias, fantasias ou simplesmente 

quando quer tirar a dúvida se esta grávida ou não. Neste sentido, durante a consulta de 

enfermagem devem ser valorizadas as queixas referidas, ou seja, a escuta sensível à gestante, 

minimizando seus medos, possibilitando a criação de um ambiente de apoio e de confiança entre 

o profissional e a mulher. Grande parte das questões apresentadas pela gestante embora pareçam 

elementares para quem escuta, podem ter grande significado para ela que esta falando e 

vivenciando uma sensação nova, muitas vezes desconhecida. Desse modo, respostas diretas e 

seguras possuem grande significado para o bem-estar da mulher e da sua família. 

A Estratégia de Saúde da Família vem buscando romper paradigmas cristalizados, além 

da incorporação de um novo pensar e agir na perspectiva de mudança do modelo assistencial. 

Desse modo, possibilita a entrada de cenários, sujeitos e linguagens no âmbito da Atenção 

Básica, visando a reconstrução das práticas. Sendo assim, o cuidado deve considerar o principio 

de integralidade, vendo o usuário sempre como o protagonista. A presença ativa do outro, assim 

como as interações subjetivas que devem ocorrer de maneira rica e dinâmica, exige a ampliação 

dos horizontes da racionalidade que orienta tecnologias e agentes da prática (SOUZA et al, 2008, 

p. 100). 

A humanização é um dos pilares fundamentais para o sucesso da assistência prestada pelo 

Programa de Saúde da Família e o acolhimento é a porta de entrada para se tornar mais humano. 
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Segundo Rezende, 2008 (p. 65) 

 
A saúde da família tem se constituído em estratégia para reorganização da 
atenção básica e da produção em saúde proposta à partir de 1994, pelo governo 
brasileiro e sustentada pelos princípios e diretrizes do sistema único de saúde. 
 

 Desse modo, todo o trabalho que envolve humanizar a assistência, como acolher o 

paciente na Atenção Básica, é responsabilidade da equipe como um todo. Sabe-se que o 

enfermeiro desenvolve um papel fundamental durante esse caminho que é o pré-natal, mas é 

importante que não se perca a noção de como o todo faz a diferença no resultado final. Um 

trabalho desenvolvido por toda a equipe de saúde tem condições de alcançar os objetivos, que 

devem ser um objetivo comum, o bem estar do usuário e a resolubilidade ao que ele procura. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção. 
 (Paulo Freire). 
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2.1    TIPO DE PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, optou-se por realizar um estudo de abordagem 

qualitativa descritiva e exploratória. Para DYNIEWICZ (2007, p. 102) a pesquisa de abordagem 

qualitativa baseia-se “na premissa de que o conhecimento sobre as pessoas só é possível a partir 

da descrição da experiência humana tal como ela é vivida e tal como é definida pelos seus 

próprios atores”. 

A seleção deste tipo de abordagem apoiou-se no fato da pesquisa qualitativa, que 

preocupa-se em entender o outro. Enquanto estudos quantitativos procuram seguir com rigor um 

plano previamente estabelecido, a abordagem qualitativa costuma ser direcionada, não buscando 

enumerar ou medir eventos, desse modo, não utiliza instrumentos estatísticos para a análise de 

dados. Seu principal foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferente do método 

quantitativo. Na pesquisa qualitativa, a obtenção de dados descritivos se dá mediante o contato 

direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. 

 MINAYO (2007, p. 63) salienta que: 
É preciso estar atento ao corpo e sangue da vida real  pois eles compõem o esque-
leto das construções abstratas; compreender os imponderáveis da vida real; ouvir 
e buscar compreender o ponto de vista, as opiniões e as expressões dos nativos, 
isto é, ter em conta as maneiras típicas do pensar e sentir que correspondem ás 
instituições e à cultura de uma comunidade. 

 
Rudio (2001, p.56) afirma que na pesquisa de caráter descritivo o pesquisador, procura 

conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la, explica ainda, que 

descrever é narrar o que acontece, conhecer o fenômeno, procurando interpretá-lo. 

Gil afirma (2008, p.28) que às pesquisas descritivas tem como objetivo principal a descri-

ção das características de determinada população ou fenômeno. Ainda salienta, que as pesquisas 
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de caráter exploratório “[...] têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma po-

pulação [...]”. 

Este tipo de abordagem estabelece métodos que permitem o pesquisador expor as idéias 

da maneira que o entrevistado as coloca, permitindo assim que haja uma troca de pensamentos 

entre os pesquisadores do assunto e os sujeitos da pesquisa. 

Desse modo, este tipo de pesquisa visou à compreensão do indivíduo como um todo, veri-

ficando suas principais e reais necessidades. A pesquisa qualitativa descritiva, com base no ex-

posto anteriormente, não está voltada para quantificações e sim para a descoberta e análise de 

aspectos subjetivos de um determinado grupo social. 

 

 

 2.2    CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na ESF Apolo III, pertencente ao Município de Itaboraí, no 

Estado do Rio de Janeiro. A Unidade atende a população cadastrada e pertencente à região 

adscrita. 

Itaboraí é um município do estado do Rio de Janeiro que compõe a Região Metropolitana 

II. Apresenta uma população de aproximadamente 226.042 habitantes (IBGE, 2007), e desse total 

aproximadamente 74% recebe cobertura pelo Programa de Saúde da Família (PSF). 

A unidade de Apolo III, esta localizada em um território caracterizado por uma população 

de baixa escolaridade e renda. Há predomínio tanto adolescentes e jovens usuários, como de 

idosos com doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial e o diabetes. A 

unidade possui duas equipes, compostas por: uma enfermeira; uma médica, um técnico de 

Enfermagem; oito agentes comunitários de saúde – ACS; um responsável pela limpeza; uma 

recepção. Funciona em uma escola alugada, possui energia elétrica, água encanada, há rede de 

esgoto, coleta de lixo e a rua é asfaltada. Possui uma grande varanda, que caracteriza um hall de 

entrada onde há cadeiras e bancos, funcionando como sala de espera. Uma pequena sala, em que 

funciona a recepção, com alguns armários onde são dispostos os prontuários, dentre outros 

materiais para se efetuar os registros. São quatro consultórios, utilizados para a realização de 

atendimentos, consultas médicas e de enfermagem.  Há ainda a sala de triagem, uma sala de 

curativo que possui um lavabo e uma pequena dispensa em que ficam armazenados materiais 
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para a realização de curativos. Possui ainda a sala de imunização, além da copa e dois banheiros. 

Também são realizadas consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares, pré-natal e 

puericultura, preventivos, educação em saúde, grupos educativos, reuniões de equipe, salas de 

espera, grupo Hiperdia e controle de usuários com tuberculose. 

 

 

2.3   PARTICIPANTES / AMOSTRA DA PESQUISA 

 

As participantes da pesquisa foram 10 usuárias cadastradas na Estratégia de Saúde da Fa-

mília de Apolo III, pertencente ao município de Itaboraí-RJ. Adultas, do sexo feminino, de qual-

quer cor, pertencentes a qualquer classe ou grupo social, que realizaram o pré-natal nesta unida-

de.  

Foi considerado como critérios de inclusão das participantes: gestantes de baixo risco, 

com idade entre 20 a 35 anos, cadastradas na unidade, cenário desta pesquisa, que estivessem 

realizando ou já tivessem realizado o pré-natal com enfermeiros da unidade e aceitaram participar 

do estudo.  

E como critérios de exclusão: gestantes consideradas de alto risco, as que realizaram o 

pré-natal exclusivamente com outro profissional, as que não possuíam capacidade cognitiva de 

responder aos questionamentos contidos na entrevista e por fim, as que não aceitaram participar 

do estudo. 

 

 

2.4   ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Antes de ser iniciada a coleta de dados, esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro. A 

participação dos usuários foi efetuada mediante à assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice I), do qual constaram o título do projeto, identificação dos responsáveis 

pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos necessários à realização e os benefícios 

que podem ser obtidos, conforme Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. As 

informações e a identificação das participantes envolvidas foram mantidas em sigilo por mim, 
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pesquisadora, sendo estas de minha responsabilidade, ressaltando que em qualquer momento será 

garantida aos mesmos a possibilidade de se retirar do estudo.  A pesquisa foi aprovada no 

CEP/HUAP com número 357086. 

 

 

2.5  COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados desta pesquisa efetivou-se por meio de um levantamento de dados em 

fichas cadastrais, em um primeiro momento e da realização de entrevista semi-estruturada, 

individual, em um segundo momento, sempre com a presença do pesquisador e autorizada pelo 

participante por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde foi 

informado todos os passos da pesquisa. 

Segundo Duarte (2002, p.141) pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de 

entrevistas, quase sempre semi-estruturadas. Nessas situações, a definição de critérios segundo os 

quais serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo da pesquisa é algo primordial, 

pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir 

uma análise e chegar à uma compreensão mais ampla do problema delineado. 

 Triviños (1992, p.146) diz que:  

 
A entrevista semi-estruturada parte de certos questionamentos básicos, apoiados 
em teorias e hipóteses, que interessem à pesquisa. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 
 

A realização das entrevistas foi baseada em um roteiro (Apêndice II), elaborado 

previamente, composto por duas partes: a primeira contendo dados específicos de caracterização 

do sujeito – idade, estado civil, escolaridade, ocupação, entre outros – excetuando-se o nome 

verdadeiro, em virtude da necessidade de preservação de suas identidades. A segunda parte foi 

composta por perguntas abertas que contemplaram o objeto e os objetivos do estudo.  
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2.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados nas entrevistas e nas fichas cadastrais foram lidos diversas vezes, 

analisados e confrontados. Com as aproximações surgiram categorias, norteadoras do 

pensamento das usuárias sobre o tema eleito para estudo. A análise dos dados deu-se pela reunião 

das informações de acordo com características comuns, expostas ou que se relacionaram entre si, 

e fundamentadas por meio de referencial teórico pertinente à pesquisa. 

Para o desenvolvimento da análise dos dados das entrevistas foi utilizada a análise de 

conteúdo proposta por Bardin que pode ser definida como:  

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação que, a partir de 
procedimentos objetivos, sistemáticos e de descrição de conteúdo das mensagens, 
obtém indicadores de conhecimento que se referem às condições de produção e 
recepção destas mensagens, permitindo interpretá-las (BARDIN1

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 2008 apud 
CAMARGO & SOUZA, 2003, p. 160).  

 

As informações obtidas ao longo das entrevistas foram transcritas na íntegra com a 

finalidade de proceder uma análise de seus conteúdos, tomando-se o cuidado de se identificar os 

participantes por codinomes, preservando assim suas identidades.  A análise dos dados foi 

desenvolvida a partir da leitura do texto transcrito, objetivando a identificação e o agrupamento 

dos dados por categorias para posterior discussão à luz da literatura pertinente.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quando o homem compreende a sua 
realidade, pode levantar hipóteses 
sobre o desafio dessa realidade e 
procurar soluções. Assim, pode 
transformá-la e o seu trabalho pode 
criar um mundo próprio, seu Eu e as 
suas circunstâncias (Paulo Freire). 
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3. SOBRE OS RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS: 

 

Neste capítulo serão abordados os itens que conferem a este estudo seu grau de 

importância e de cientificidade enquanto contribuidor para uma formação profissional em saúde 

que seja indutora de reflexão e desenvolvimento do senso crítico. Preconiza-se que o profissional 

da saúde, enfermeiro generalista, realize um atendimento resolutivo, o que se configura, ainda, 

um desafio, em especial quando se trata de acolher as gestantes e tentar desenvolver um trabalho 

em equipe. 

Neste sentido, serão apresentados  primeiramente os dados que compõem o perfil dos 

participantes e, em seguida, os dados gerados pelas entrevistas. 

 

 

3.1     AS CARACTERÍSTICAS DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA E SUA ANÁLISE 

 

 Passamos a apresentação abaixo o quadro com as características dos participantes da 

pesquisa e em seguida sua análise. As informações contidas no referido quadro foram extraídas 

dos dados de identificação solicitados após a autorização para a entrevista e uso do material 

contido na ficha cadastral retida na Unidade ESF pesquisada. 

Inicialmente as informações contidas nas fichas contribuíram para identificação dos 

participantes da pesquisa em questão. Posteriormente, com o desenvolvimento do estudo, 

revelou-se com uma importante fonte de elementos facilitadores do entendimento das diferenças 

de visão e percepção do mundo existente. 

Gestantes que realizam seu pré-natal na Estratégia de Saúde da Família, postas lado a lado 

no quadro a seguir, trazem um desafio a ser desvendado, por meio da análise do seu perfil, 

surgindo questões que podem significar o direcionamento para o aprimoramento do profissional 

enfermeiro, engajando-se, este, em uma finalidade de produzir uma forma de atenção em saúde 

resolutiva e eficiente. 
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Sujeitos Idade Estado 

civil 
Escolaridade Nº filhos 

c/ PN 
realizado 

Ocupação Renda  
familiar 

Tempo de 
cadastro 
em anos 

E1 21 
anos 
 

solteira Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

1 Do Lar 2 
salários 
mínimos 

10 anos 

E2  
24 
anos 

solteira Ensino 
Médio 
Completo 

0 Manicure 2 
salários 
mínimos 

2 anos 

E3  
25 
anos 

solteira Ensino 
Médio 
Completo 

0 Operadora 
de Loja 

2 
salários 
mínimos 

10 anos 

E4 34 
anos 
 

estável Ensino 
Médio 
Completo 

2 Balconista 3 
salários 
mínimos 

5 anos 

E5  
23 
anos 

solteira Ensino 
Médio 
Completo 

0 Técnica de 
Enfermagem 

3 
salários 
mínimos 

3 anos 

E6 30 
anos 
 

estável Ensino 
Médio 
Completo 

0 Caixa 2 
salários 
mínimos 

4 anos 

E7 27 
anos 
 

solteira Ensino 
Médio 
Incompleto 

2 Do lar 2 
salários 
mínimos 

3 anos 

E8 26 
anos 
 

solteira Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

3 Do lar 1 salário 
mínimo 

3 anos 

E9 29 
anos 
 
 

Estável Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

0 Do lar 2 
salários 
mínimos 

10 meses 

E10  
24 
anos 

Solteira Ensino 
Médio 
Incompleto 

0 Estudante 1 salário 
mínimo 

5 anos 

Quadro 1: Características das participantes- elaborado pela autora  
 

Por meio dos dados sobre sexo das participantes da pesquisa observa-se que todas são 

jovens gestantes, e pertencem a faixa etária entre 20 e 35 anos. Todas realizaram o pré-natal na 

Estratégia de Saúde da Família Apollo III- Itaboraí. É válido reforçar que o pré-requisito para a 

realização do pré-natal por enfermeiros, deve-se ao fato deste ser de baixo risco.    

A consulta de enfermagem é uma atividade independente, realizada privativamente pelo 

enfermeiro, e tem como objetivo propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a 
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melhoria na sua qualidade de vida, mediante uma abordagem contextualizada e participativa. O 

profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica 

de saúde, de acordo com o Ministério de Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício 

Profissional, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87 (BRASIL, 2012). 

Os enfermeiros e os enfermeiros obstetras (estes últimos com titulação de especialistas em 

obstetrícia) estão habilitados para atender ao pré-natal, aos partos normais sem distócia e ao 

puerpério em hospitais, centros de parto normal, unidades de saúde ou em domicílio. Caso haja 

alguma intercorrência durante a gestação, os referidos profissionais devem encaminhar a gestante 

para o médico continuar a assistência. Prestar assistência humanizada à mulher desde o início de 

sua gravidez – período quando ocorrem mudanças físicas e emocionais, época que cada gestante 

vivencia de forma diferente – é uma das atribuições da enfermagem nas equipes de AB. Outras 

atribuições são também a solicitação de exames complementares, a realização de testes rápidos e 

a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública (como 

o pré-natal) e em rotina aprovada pela instituição de saúde (BRASIL, 2012). 

Ainda é importante dizer, que é na consulta de enfermagem realizada no período do pré-

natal que o enfermeiro, além da competência técnica, deve demonstrar interesse pela gestante e 

pelo seu modo de vida, ouvindo suas queixas e angústia, ou seja, é nesse momento que se realiza 

o acolhimento. Assim, ele poderá contribuir para a produção de mudanças concretas e saudáveis 

nas atitudes da gestante, de sua família e comunidade, exercendo assim papel educativo. 

O perfil das gestantes delineia-se como uma população jovem, com idade de 20 a 34 anos. 

Do ponto de vista reprodutivo essa faixa etária é considerada ótima, pois o menor risco perinatal 

é observado quando a idade materna está compreendida entre 20 a 30 anos (COSTA, 2003). 

De acordo com estudo de Ceolin, Cesarin e Heck (2008, p. 329) existe uma grande 

relação entre as condições de saúde da população e sua faixa etária, daí a importância de se ter 

conhecimento sobre a idade das gestantes pesquisadas para identificar quais as reais necessidades 

das mesmas, bem como uma assistência mais direcionada, durante a assistência pré-natal. 

Vieira et al (2011, p. 20), reforçam que o pré-natal de baixo risco realizado pelo 

enfermeiro objetiva monitorar e dar seguimento as gestantes de baixo risco, bem como, 

identificar adequada e precocemente as pacientes com potencial para evolução desfavorável, 

devendo as mesmas serem encaminhadas para o acompanhamento de alto risco que é realizado 

pelo profissional médico. 
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 Quanto ao estado civil, observa-se que a maioria das gestantes do estudo são solteiras. 

Este é um aspecto importante a ser considerado, pois além da desvantagem psicológica, a 

ausência do pai, em geral, traz maior instabilidade para a família, podendo constituir em fator de 

risco para o baixo peso ao nascer (LIMA e SAMPAIO, 2004). Neste mesmo quesito ainda há as 

gestantes que mantêm uma união estável, ou seja, moram com seu parceiro, porém não são 

casadas legitimamente. 

  Em relação ao estado civil das participantes, verificou-se um domínio de 3 mulheres com 

união estável com seus companheiros, estando de acordo com a pesquisa. Nota-se que a presença 

do companheiro é significante na vida da gestante, uma vez que pode atuar como apoio 

econômico e psicológico a gestante. Algumas pesquisas mostram que a falta do cônjuge no 

domicílio se relaciona com a baixa adesão ao pré-natal para gestantes, tanto adolescente como 

adultas, e com o baixo peso ao nascer do recém-nascido (CARNIEL et al, 2006). 

 Em relação à escolaridade, é possível verificar que nenhuma delas possui nível superior, 

porém verifica-se que mais da metade das mulheres tinham de oito a mais anos de estudo, taxa 

semelhante á média nacional entre mulheres de 20 a 24 anos responsáveis pelo domicílio ( IBGE, 

2002). Essa constatação é de grande valia, considerando-se que aquelas mães  que frequentam 

por mais de oito anos a escola têm maior escolaridade, podendo este ser  fator protetor para a 

ocorrência de recém- nascido de baixo peso. 

 Quanto à atividade econômica, cinco mulheres, exerciam atividade remunerada. A 

situação exposta, de baixa inserção no mercado de trabalho e da impossibilidade de dividir o 

sustento familiar com o companheiro/parceiro pode comprometer a qualidade de vida da mãe, do 

bebê e dos outros familiares. 

 No que diz respeito à renda familiar, seis gestantes estudadas tem renda familiar 

equivalente a dois salários mínimos, enquanto duas tem renda familiar a três salários mínimos e 

uma equivalente a um salário mínimo. Silva e Spindola (2009, p.13), em seus estudos, 

identificaram que o nível de escolaridade e socioeconômico das gestantes, pode favorecer o início 

tardio da consulta pré-natal e impedir que elas se beneficiem das vantagens da assistência e 

resolvam precocemente os possíveis problemas que poderiam aparecer nesse período. 

 A maioria das entrevistadas vivenciam a primeira gestação. Fato indicativo de maior 

adesão ao pré-natal já que nas entrevistas, como será mostrado mais adiante, elas relatam mais 

dúvidas. Já as mulheres multíparas, apontaram que as experiências de gestações anteriores às 
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fazem ter menos dúvidas. Entretanto, precisam ser  orientadas pelos profissionais de saúde no 

acompanhamento em relação a contracepção, pois faltam informações a este respeito.  

 Durante a realização do pré-natal é importante que sejam estimuladas a comparecerem 

para uma revisão pós-parto e que essas mulheres sejam orientadas em relação à contracepção. 

Vale salientar, todavia, que nas Unidades Básicas de Saúde há o serviço de planejamento 

familiar. Nele são realizadas reuniões nas quais são passadas orientações sobre os métodos, 

possibilitando que os escolham e que os recebam gratuitamente (SPINDOLA; PENNA; 

PROGIANTI, 2005). 

Nesse contexto, quanto mais precoce o início da assistência pré-natal, melhores são os 

resultados, além de propiciar o conhecimento da dimensão das características sócio-demográficas 

das gestantes a fim de adotar estratégias que minimizem repercussões desfavoráveis da gravidez 

e, sobretudo, que direcionem as ações preventivas relacionadas ao grupo mais vulnerável para 

engravidar  (FARIA e ZANETTA, 2008). 

 

 

3.2 AS DIFERENTES PERCEPÇÕES DAS GESTANTES SOBRE O ACOLHIMENTO 

NO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: ANÁLISE DOS 

DEPOIMENTOS 

 

 Os dados colhidos nas entrevistas foram lidos, e, em seguida, extraídos seus principais 

conteúdos. A análise desses conteúdos se deu através do agrupamento das informações coletadas 

de acordo com características comuns, gerando núcleos temáticos que serão confrontados e 

fundamentados através do referencial teórico que se aproxime dos mesmos. 

 As participantes deste estudo, como já apontado na metodologia, foram gestantes de 20 à 

35 anos, que estavam realizando ou realizaram seu pré-natal na ESF com as enfermeiras da 

Estratégia de Saúde da Família e que aceitaram participar do estudo. 

 Após sucessivas leituras dos depoimentos das participantes da pesquisa, estes,  

apreendidos em um trabalho de campo, passamos a agrupa-los respeitando suas semelhanças que 

assim geraram categorias norteadoras do pensamento deste grupo e que serão apresentadas a 

seguir. 
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CATEGORIA 1: O ACOLHIMENTO É UM ESPAÇO DE ACEITAÇÃO E DE 

ATENÇÃO 

 

 O acolhimento acontece, desde a chegada à recepção até a saída do consultório, e é 

fundamental  para um pré-natal satisfatório. Neste sentido, o acolhimento se traduz na forma 

cordial de atendimento, em que os profissionais chamam as gestantes pelo nome, informam sobre 

as condutas e procedimentos a serem realizados através de uma linguagem simples, porém 

adequada. Além disso, deve tomar como primordial, a escuta e a valorização das narrativas das 

usuárias, garantindo a privacidade das mesmas, além de outras atitudes humanizadoras. 

A serem questionadas sobre como compreendem o acolhimento realizado pelos 

enfermeiros no Pré-Natal, as participantes destacaram: 

 

Entendo que acolhimento é ser bem tratada, é ver o paciente como pessoa, 
como um todo, dar atenção, se mostrar interessado em atender bem (E7). 

 

Eu entendo que ser acolhida como gestante, é exatamente ser acolhida da 
maneira que elas me recebem aqui, me dando atenção conforme a 
enfermeira me dá, me tratando com carinho (E2). 
 

Acho que ser acolhida é ser bem tratada, receber atenção, carinho, e essas 
coisas não faltaram aqui, não é a toa que fiz todos os outros pré-natais 
aqui no posto. A equipe é boa, são pessoas atenciosas, acaba sendo uma 
família, ainda mais em um momento importante desse para as gestantes 
(E8).  

 

Mediante a esses dados a reflexão que se coloca é que tipo de acolhimento vem sendo 

realizado nos serviços de saúde. Esta estratégia pode trabalhar com a possibilidade de reduzir a 

insatisfação das mulheres relacionada ao pré-natal e ao parto, bem como reforçar alguns 

conhecimentos primordiais na gestação, como por exemplo, a amamentação, levando em 

consideração o acolhimento durante a assistência  pré-natal (SANTANA, 2011). 
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O acolhimento significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de 

acesso a todas as pessoas. Diz respeito, ainda, à escuta de problemas de saúde do usuário, de 

forma qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e responsabilizando-se pela resolução 

do seu problema. Por consequência, o acolhimento deve garantir a resolubilidade que é o objetivo 

final do trabalho em saúde, resolver efetivamente o problema do usuário. A responsabilização 

para com o problema de saúde vai além do atendimento propriamente dito, diz respeito também 

ao vínculo necessário entre o serviço e a população usuária (SOLLA, 2004). 

Assim, ficou evidenciado que o acolhimento para as gestantes participantes desta 

pesquisa, é ser ouvida, bem tratada e, principalmente, ser este um espaço de retirar dúvidas. 

 

CATEGORIA 2:  O PROFISSIONAL ENFERMEIRO CONSTRÓI O DIFERENCIAL NO 

PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Na assistência a gestante no pré-natal, o enfermeiro obterá êxito se estiver respaldado pelo 

senso de responsabilidade e compromisso. Um resultado positivo de gravidez pode acarretar 

múltiplos sentimentos que podem  representar uma mudança radical na vida da gestante e de toda 

a sua família. 

Nesse momento, somente o conhecimento técnico cientifico não é suficiente para atender 

as necessidades expressas e latentes da mulher que esta grávida. As atitudes de sensibilidade e 

afetividade demonstradas pela enfermeira desde o inicio do pré-natal, mediante a escuta dos 

problemas, observação das reações e o oferecimento de apoio, favorecerão a interação 

enfermeiro-gestante.  

Estimuladas a refletirem sobre a atuação do enfermeiro durante o Pré-Natal, no 

atendimento de suas necessidades, as gestantes foram em sua maioria, seguras ao destacarem a 

ótima qualidade da atuação, como apresentam às falas abaixo: 
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Eu     saio de lá bem, saio de lá bem atendida, a enfermeira eu adoro, ela 
responde tudo que eu pergunto, o que eu não pergunto ela acaba falando, 
tira as minhas duvidas, então as consultas atendem completamente as 
minhas necessidades (E1). 
 

 
Com  certeza atendem as minhas necessidades, eu chego lá, a enfermeira 
tira as minhas dúvidas. Às vezes eu faço algumas perguntas e ela sempre 
demonstra preocupação comigo, eu espero chegar na ESF e ser bem 
atendida, e isso com certeza eu sou ( E3). 
 

 
Atendem  sim, eu acho a consulta aqui bem completa, a enfermeira, é 
muito atenciosa, ela me pergunta tudo, mede minha pressão, vê o 
tamanho da minha barriga, vê meus exames e me explica o que quer dizer 
cada um deles. O problema são os exames, mas para mim não falta nada 
(E5).  

 
 
                                      As consultas atenderam as minhas necessidades. a única coisa que eu não 

gosto é que raramente vejo médico aqui. Acho que a enfermeira atende 
bem, mas enfermeiro é uma coisa e médico é outra, acho que o médico 
tem mais experiência, tem mais conhecimento sobre as coisas (E10). 

 

 

 Na história da saúde pública, a atenção materno-infantil é reconhecida como prioritária. A 

assistência pré-natal influencia diretamente os coeficientes de morbidade e mortalidade materna e 

infantil e possui um alto potencial indicativo da qualidade dos serviços de saúde, devido à 

importância que este serviço tem no conjunto da Atenção Básica, como: oferta mínima e 

obrigatória; ampla distribuição nacional; exigência da disponibilidade do médico, enfermeiro, 

exames laboratoriais, agendamento de consultas, instalações e instrumental adequados. Além 

disso, a cobertura do pré-natal consiste em um dos principais indicadores do Pacto da Atenção 

Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRITO et al, 2008). 

 O pré-natal é a assistência prestada a gestante desde o início da gravidez, visando à 

melhoria das condições de saúde para a mãe e para o feto, de modo que possibilite prevenir 

problemas que podem afetar ambos durante os nove meses de gestação, possibilitando que no fim 

da gravidez ocorra o nascimento de uma criança saudável, promovendo bem-estar materno e 

neonatal (SILVA e MONTEIRO, 2010). 
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A intervenção de enfermagem inicia-se muitas vezes quando a mulher procura o serviço 

de saúde com medos, dúvidas, angústias, fantasias, ou simplesmente  curiosidade de saber se esta 

grávida. Na consulta, devem ser valorizadas as queixas referidas, ou seja, a escuta à gestante, 

visto que  possibilitam a criação de um ambiente de apoio, um ambiente acolhedor por parte do 

profissional e de confiança pela mulher. A maioria das questões apresentadas pela gestante, 

embora pareça elementar para quem escuta, pode ter um grande significado para quem fala. 

Assim, respostas diretas e seguras são significativas para o bem estar da mulher e de sua família 

(DUARTE e ANDRADE, 2006). 

 Com base no exposto pelas gestantes, os enfermeiros que realizam o pré-natal nesta ESF 

pesquisada, produzem um trabalho de acolhimento que vai além das informações técnicas, 

buscando manter a gestante aderida por meio de atenção, carinho e escuta sensível, indo assim ao 

encontro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil.  

 

CATEGORIA 3: ESTRATÉGIAS QUE OTIMIZARIAM O PRÉ-NATAL: AGILIZAÇÃO 

DE EXAMES E PRESENÇA DO PROFISSIONAL MÉDICO 

 

 O aprofundamento do olhar sobre os depoimentos, apontam uma certa insatisfação de 

algumas gestantes, em especial no que se refere a ausência do médico durante o período do pré-

natal, sendo este fato gerador de uma insegurança nas gestantes.  

Sabe-se que o enfermeiro está apto a realizar não só o pré-natal, mas muitos outros 

procedimentos. Entretanto, outra  queixa constante  foi em relação à demora dos resultados dos 

exames solicitados. Ao serem abordadas sobre possíveis sugestões que poderiam ser 

implementadas no atendimento/acolhimento realizado no pré-natal, as gestantes se colocaram da 

seguinte forma, como mostram as falas a seguir: 

 

Acho que não falta nada, só o tempo dos “benditos” exames mesmo, que 
não tem jeito. O problema lá no posto é esse, mas em qualquer outro 
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posto também é assim. É mais viável você pegar o pedido e fazer o exame 
pelo plano particular, só desse modo consigo fazer mais rápido. Tirando 
essa questão, o atendimento no posto é todo certo (E4). 

 

Acho que essa questão de não ter obstetra poderia ser mudada. Agora por 
exemplo, estou precisando de um laudo para apresentar no meu emprego 
e a enfermeira não pôde me dar, porque isso é função do médico. Então 
como sugestão, eu diria que a presença do médico é algo que deveria ser 
mudado (E2). 

 

 Eu acho que não falta nada, a única coisa que eu tenho para reclamar são 
dos exames, eles demoram demais. Mas seria mentira se eu dissesse que 
falta alguma coisa na consulta. Acho que precisa mudar essa questão dos 
exames, a enfermeira pede com urgência e é o que eles menos tem, a 
solução sempre acaba sendo realizar o exame pelo plano particular (E5). 

 
A enfermeira é carinhosa, atenciosa, ela é comunicativa e eu consigo 
entender muito bem as coisas que ela fala e as orientações que ela me dá. 
Não tenho porque reclamar do trabalho dela como enfermeira, mas com 
relação ao atendimento, eu preferia que fosse feito pelo medico. Como 
aqui no posto é feito pelo enfermeiro, acho até que atende, mas o médico 
obstetra tem mais conhecimento sobre esse assunto, isso na minha 
maneira de ver (E10). 
 

 
A atenção qualificada depende da provisão de recursos e da organização de rotinas com 

ações comprovadamente benéficas, evitando intervenções desnecessárias e estabelecendo 

relações de confiança entre as famílias e a equipe e autonomia da gestante (BRASIL, 2006, b). 

A lentidão dos resultados dos exames solicitados nas consultas de pré-natal vem sendo 

considerada como um entrave nesse processo. Em muitas situações, esses resultados demoram até 

três meses para chegar às mãos das gestantes, estando, portanto, desatualizados. Essa situação, só 

aumenta a ansiedade, a preocupação e o medo das gestantes antes de um momento tão esperado, 

o nascimento do filho (GUERREIRO et al, 2012). 

Em termos da estrutura organizacional das unidades da rede básica de saúde, pesquisas 

indicam que as mulheres sentiram-se satisfeitas com atendimento dos profissionais de saúde. No 

entanto sugeriram melhorar a área física da unidade, aumentar o número de médicos com 
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especialização em obstetrícia, melhorar e tornar mais ágil o agendamento das consultas e 

demonstrar mais atenção às queixas das gestantes durante as consultas (COSTA et al, 2013). 

Ficou evidenciado que a busca pela resolubilidade do acolhimento é tentada por vários 

profissionais.  Mas há entreves que independem, por exemplo, do profissional enfermeiro como a 

lentidão dos resultados dos exames e a reduzida frequência do profissional médico na ESF. 

 

 

CATEGORIA 4: O VÍNCULO CONSTRUÍDO ENTRE AS GESTANTES E O 

ENFERMEIRO É GERADOR DE CONFIANÇA E LAÇOS AFETIVOS 

 

A capacidade de identificar os afetos no outro, por meio de sutis pistas sociais, é 

denominada empatia, uma habilidade baseada na autoconsciência emocional, fundamental para a 

efetividade interpessoal e citada como parte do processo de acolhimento. 

Na relação profissional, o enfermeiro, sujeito singular, com concepções e maneiras 

próprias de olhar o outro, depara-se com uma cliente que tem necessidades de saúde e 

expectativas em relação à gravidez e à sua própria atuação profissional. São vivencias desse 

profissional que fará com que ele coloque na prática uma maneira acolhedora de receber essa 

mulher e favorecerá a criação do vínculo com a mesma. 

Ao serem indagadas sobre a construção de uma relação de vínculo com as enfermeiras 

que realizam seu pré-natal, as gestantes, unanimamente, afirmam que conseguiram cria-lo, ou 

estabelecê-lo e assim permanecem, como destacam as falas abaixo: 

 

 É uma boa relação, ela me trata bem, tira as minhas dúvidas, faz eu me 
sentir bem, dá atenção a tudo que eu falo. O médico parece que acha que 
sabe tudo, a enfermeira não, escuta tudo que eu tenho para dizer, ela 
escreve as coisas durante a consulta, me sinto mais a vontade com ela 
(E3). 
Tenho certeza que sim, a enfermeira é muito atenciosa, no que tempo 
passamos com ela, acabamos criando uma relação de amizade. Me sinto 
acolhida,  segura, sinto confiança nas coisas que ela me fala, neste 
momento ela esta sendo muito importante para mim (E5). 
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                                       Sem sombra de dúvidas. Eu confio muito nela, nossa relação é ótima. 
Até quando meu marido veio pegar um exame para mim eu falei: Procura 
a Flavia, é com ela que eu faço pré-natal, pode ir nela que ela vai resolver. 
Eu gosto muito das consultas, me sinto muito a vontade (E6). 

 
 

Acaba sendo alguém da sua família, porque vemos sempre, a pessoa 
cuida de você e do que você tem de mais importante na vida, um filho. 
Então, uma boa relação com a pessoa que cuida de você é essencial (E9). 

 

 

             A atuação do enfermeiro no pré–natal deve dar especial atenção aos órgãos dos sentidos 

como um dos instrumentos utilizados na prestação de um cuidado sensível, facilitador da 

aproximação entre o cuidador e o cliente. Saber utilizar os cinco sentidos com sensibilidade é 

requisito primordial no trabalho com a mulher grávida, dada a sensibilidade emocional por ela 

manifestada (ROTANIA et al, 2003). 

             A fase da gestação é uma dessas situações, quando a mulher e companheiro/família 

passam por uma série de mudanças em suas vidas, pois, neste período, além das mudanças 

corporais da mulher, vão acontecer mobilizações emocionais em sua vida, para adaptar-se ao 

novo papel que lhe é “dado” a partir desta vivência. Essa adaptação pode gerar ansiedade e medo 

para quem a vive. É papel do enfermeiro  é estar presente nesse processo, se mostrar disponível a 

essa gestante,tendo em vista que o vínculo é um facilitador em todos os sentidos no momento da 

gestação até o parto (JENERAL, 2000). 

        A consulta de pré-natal realizada pelo enfermeiro apresenta-se como um instrumento de 

suma importância, pois têm como finalidade garantir a extensão da cobertura e melhoria da 

qualidade da atenção prestada a mulher, principalmente por meio da introdução das ações 

preventivas e promocionais as gestantes. É requerido, do profissional além da competência 

técnica, sensibilidade para compreender o ser humano e o seu modo de vida e habilidade de 

comunicação, baseada na escuta e na ação dialógica. 

Com a gravidez tem início a formação do vínculo que pode ser estabelecido desde o 

momento da concepção caracterizando-se por um mecanismo psicológico desencadeado por 

todas as mudanças decorrentes da gravidez, de forma natural ou com obstáculos que muitas vezes 

até impedem a sua formação (TORRES et al, 2010). 
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O enfermeiro exerce uma importante atuação na promoção do apego. No momento pré-

natal este profissional deve realizar uma avaliação completa da gestante  a fim de detectar 

possíveis alterações prejudiciais a saúde de ambos. O enfermeiro além de realizar os cuidados 

técnicos de enfermagem, deve orientação as mães acerca da importância do contato precoce com 

os seus filhos; das práticas corretas do aleitamento materno e outras situações importantes para 

concretização dos laços afetivos (SCOCHI et al, 2003). 

Uma atenção pré-natal de qualidade e humanizada é essencial para a saúde materna e 

neonatal adequada. As orientações e o acompanhamento proporcionam maior segurança para as 

gestantes, o que influencia diretamente nos cuidados com os recém-nascidos e nos cuidados com 

o próprio corpo. A consulta pré-natal, é feita por um profissional de saúde, que é o enfermeiro, 

que viabiliza a avaliação da gestante com o objetivo de prevenir, controlar ou mesmo tratar 

intercorrências da gestação. Para que isso aconteça é necessário manter um vínculo, uma relação 

de confiança e credibilidade dessa mulher com o enfermeiro que realiza e faz parte desse 

momento tão importante de sua vida (BRASIL, 2006, c). 

A assistência pré-natal, é um momento importante para o oferecimento de apoio emocional 

e social às mulheres, influenciando o vínculo mãe-bebê através do apoio social recebido, da 

qualidade da assistência pré-natal e também por procedimentos específicos que são utilizados 

neste processo, como o exame de ultrassom, devendo-se considerar que as questões de saúde 

física e emocional são aspectos inseparáveis durante esse processo de transição para a 

maternidade, entretanto a literatura evidencia que o atendimento das demandas emocionais das 

gestantes não estava previsto no acompanhamento pré-natal (PICCININI et al, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu sonho de sociedade ultrapassa os 
limites do sonhar que aí estão (Paulo 
Freire). 
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             O acolhimento traduz um momento muito importante na vida de uma mulher. Para que a 

gestação transcorra de maneira saudável com ganhos para mães e bebês, é necessário que a 

gestante mantenha a regularidade preconizada pelo Ministério da Saúde no que diz respeito ao 

número de consultas ao longo desse período. No momento do pré-natal, a gestante tem a 

oportunidade de se conhecer como mulher, de estar inteirada no que se refere a sua saúde e a 

saúde do seu filho. É durante o pré-natal que ela esclarece qualquer dúvida, que diminui seus 

medos e suas angústias e a ansiedade de saber o processo natural de estar grávida. Ser acolhida 

nesse momento, se sentir aconchegada, manter uma relação de confiança e estabelecer vínculo 

com o profissional que está participando desse momento é essencial para que esse momento dê 

certo. O acolhimento é exatamente isso, ao mesmo  tempo  que o atendimento deve ser 

resolutivo, ele deve ser acolhedor, deve trazer bem estar a essa mulher, deve vê-la como um todo, 

como ser humano e como gestante. 

         Nesse processo, a história que cada grávida traz, assim como suas experiências, 

expectativas, dúvidas, angústias e as mais diferentes emoções devem ser acolhidas 

integralmente. Assim, a assistência pré-natal configura-se como um momento privilegiado para 

se refletir, discutir e esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu parceiro, numa 

abordagem individualizada, até mesmo para quem já teve outros filhos anteriormente. Temas 

tabus, como a sexualidade na gravidez e as doenças que podem surgir neste período, por 

exemplo, poderão suscitar dúvidas ou necessidade de esclarecimentos. Nos depoimentos de 

todas as entrevistadas esta questão foi levantada, ou seja, muitas dúvidas foram sanadas pelos 

enfermeiros durante o pré-natal.  

O diálogo franco, a sensibilidade e a capacidade de percepção de quem acompanha o pré-

natal são condições básicas para que o saber em saúde seja colocado à disposição da mulher e 

sua família - atores principais do processo de gestação e do parto. 
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        Vale ressaltar que a gestante é o foco principal do processo de acolhimento durante sua 

gestação. Porém a inclusão de seu companheiro e demais membros da família pode facilitar a 

interação com os profissionais de saúde, tendo em vista que a presença de pessoas queridas 

pode gerar maior segurança para essa gestante. 

         Um serviço de pré-natal bem estruturado na atenção básica, na ESF, deve ser capaz de 

captar precocemente a gestante no território em que se insere, além de motivá-la a manter o seu 

acompanhamento pré-natal regular, constante, para que bons resultados possam ser alcançados. 

          Além de acolher com resolutividade essa gestante, cabe ao enfermeiro ainda, realizar a 

consulta de enfermagem; a prescrição de enfermagem; prescrever medicamentos que pertencem 

a um determinado protocolo, desde que estabelecido em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; prestar assistência a parturiente. 

           Os objetivos dessa pesquisa foram atingidos, tendo em vista que foi possível conhecer a 

percepção das gestantes sobre o papel do enfermeiro no transcorrer do acolhimento nessa fase 

de sua vida. Sendo assim, elas compreendem o acolhimento, como uma ferramenta fundamental 

para reduzir o sentimento de medo, angústia, ansiedade e preocupação, além de sanar dúvidas, 

além de trazer informações sobre o desenvolvimento da gestação. O profissional enfermeiro 

desempenha um papel singular nesse momento, ele se torna a referência dessa mulher, sendo 

visto como um profissional que lhe passa confiança, estando sempre disponível para ela, já que 

muitas vezes a gravidez propicia momentos de insegurança, medo e incertezas. 

          Além dessa importante questão que é o acolhimento, as depoentes apontaram algumas 

limitações estruturais na rede de saúde. A lentidão para realizar e para a entrega de exames pela 

rede foi uma constante durante todas as entrevistas, de modo que as gestantes muitas vezes 

tiveram que acessar serviços particulares, tendo em vista a necessidade desses exames para o 

andamento correto do pré-natal. Outra questão apontada por algumas gestantes, é a ausência do 

profissional médico na ESF para junto com o enfermeiro acompanhar sua gestação. Disseram 

que se sentiriam mais confiantes se este profissional também pudesse acompanhá-las. 

 Em sua maioria, as gestantes se sentiram bem acolhidas, além de manterem uma 

confiança muito grande com as enfermeiras da unidade. A maioria delas afirmou que com estes 

profissionais, a unidade tem andamento e ali sentem-se bem, totalmente a vontade, como um 

espaço de família. Talvez com outro profissional não se sentiriam tão a vontade. 
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             Por fim, também mostrou que as gestantes entrevistadas apontaram que o acolhimento 

poderia ser ainda mais resolutivo se os profissionais, a gestão local e as gestantes trabalhassem 

em conjunto. 
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Não há vida sem correção, sem 
retificação (Paulo Freire). 
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É pensando criticamente a prática de 
hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio 
discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser de tal modo 
concreto que quase se confunda com a 
prática (Paulo Freire). 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Título do Projeto: O acolhimento como estratégia de cuidado do enfermeiro no Pré-Natal: Percepção 
de gestantes no cenário da Estratégia de Saúde da Família 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Donizete Vago Daher 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21)25929467 – (21) 980687221 

Nome do voluntário: ________________________________________________________ 
Idade: _____.     R.G. __________________________. 
A senhora está sendo convidada a participar da pesquisa “O Acolhimento como estratégia de cuidado do 

enfermeiro no Pré-Natal: Percepção de gestantes no cenário da Estratégia de Saúde da Família”, de 

responsabilidade da  pesquisadora Profª Drª. Donizete Vago Daher. Os objetivos da pesquisa são: 

Conhecer a percepção de gestantes sobre o acolhimento realizado pelo enfermeiro durante o pré-natal no 

cenário da Atenção Básica; identificar o perfil das gestantes que buscam o cenário da Atenção Básica; 

levantar as possibilidades e limites na realização do acolhimento pelo enfermeiro; analisar as percepções 

da gestante sobre a atividade de acolhimento realizada pelo enfermeiro no pré-natal. A finalidade deste 

estudo é propor ações de educação em saúde que amplie a resolubilidade do acolhimento à gestantes na 

atenção básica a serem trabalhadas com a equipe de enfermagem. Utilizarei nomes fictícios para preservar 

sua identidade. Caso necessite, poderão ser marcados outros encontros para novas entrevistas. Todos os 

esclarecimentos serão dados à qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

relacionados à pesquisa. As entrevistas só terão início após a assinatura do termo de consentimento e você 

poderá deixar de participar em qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos no tratamento. Os 

resultados poderão ser divulgados em congressos e revistas científicas. Será mantido o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito ou seu representante legal e outra 

arquivada pelo pesquisador. 

Eu,_________________________________________, RG nº _______________________, declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

  ____________________________                     _______________________________ 

           Paloma Ferreira Porto                                                         Entrevistado 

   (Responsável por obter o consentimento)                                                  

 ______________________________                 ________________________________                              

                 Testemunha                                                                   Testemunha 
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APÊNDICE II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados de Identificação e Sociais: 

    Nome:                            Idade:                   

 Pseudônimo:    

 Tempo de cadastro na ESF: 

 Estado civil:                      Numero de filhos com pré natal realizado:         

 Local de realização do Pré-Natal anterior:   

 Total de numero de filhos: 

 Escolaridade:                                  Ocupação:                    

 Renda Pessoal/Renda Familiar:  

    

Perguntas: 

 O que você entende por acolhimento? 

 As consultas de pré-natal realizadas pelo enfermeiro da ESF atenderam as suas 

necessidades?  

 Você estava ansiosa para a realização da consulta? Por que ? 

 Como foi (foram) o(s) acolhimento(s) realizado(s) pelo enfermeiro da ESF onde o pré-

natal esta sendo realizado? 

 Você acha que o acolhimento/pré-natal pode ser realizado de outra maneira? Como? 

Quais suas sugestões? 

 Você acha que outras informações poderiam ser passadas pelo enfermeiro ao longo do 

pré-natal? Quais? 

 Você acha que conseguiu criar um vínculo ou até mesmo uma relação de confiança com o 

enfermeiro que realizou o seu pré-natal? 
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Não é no silêncio que os 
homens se fazem, mas na 
palavra, no trabalho, na ação-
reflexão (Paulo Freire) 
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ANEXO (FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE /FM UFF/HU 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: O Acolhimento como estratégia de cuidado do enfermeiro no Pré-Natal: percepção de gestantes no cenário da Estratégia de 
Saúde da Família 
Pesquisador: DONIZETE VAGO DAHER 
Área Temática: 
Versão: 1 
CAAE: 17389013.9.0000.5243 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Número do Parecer: 357.086 
Data da Relatoria: 02/08/2013 
Apresentação do Projeto: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória a ser realizada com dez gestantes que 
realizam o pré- natal por meio do programa Estratégia de Saúde da Família Apolo III de Itaboraí. As gestantes - adultas (25 a 35 anos), de qual-
quer cor, pertencentes a qualquer classe ou grupo social - deverão estar devidamente cadastradas no programa e realizando o pre¿-natal na unidade 
de saúde com enfermeiros. Os critérios de exclusão são:gestantes consideradas de alto risco, as que realizam o pré-natal exclusivamente com outro 
profissional e as que não possuem capacidade cognitiva de responder aos questionamentos contidos na entrevista e por fim.Como o contexto de 
cada gestação pode determinar seu desenvolvimento, neste período estão envolvidos fatores determinantes como a relação que a gestante mantém 
como sua família, com seu companheiro e consigo mesma. Esta mesma situação pode influenciar no processo de aleitamento, nos cuidados com a 
mulher e com a própria criança. O diálogo franco, a sensibilidade e a capacidade de percepção de quem acompanha o pré-natal são condições 
básicas para que o saber em saúde seja colocado à disposição da mulher e de sua família - atores principais do processo de gestação e do parto. O 
acolhimento, que envolve o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), deve ser entendido como espaço para a escuta aberta, 
sensível, sem pré-julgamentos e preconceitos, espaço este que permita à mulher falar de sua subjetividade com segurança, fortalecendo a gestante 
no seu caminho até o parto. Deste modo esteespaço pode ajudar cada gestante a construir o conhecimento sobre si mesma, levando à um nasci-
mento tranquilo e saudável. Vale ressaltar que a gestante é o foco principal do processo de acolhimento durante 
sua gestação. Porém, a inclusão de seu companheiro e demais membros da família pode facilitar a interação com os profissionais de saúde, tendo 
em vista que a presença de pessoas queridas pode gerar maior segurança para essa gestante. Um serviço de pré- natal bem estruturado na atenção 
básica deve ser capaz de captar precocemente a gestante no território em que se insere, além de motiva-la a manter o seu acompanhamento pré-
natal regular, constante, para que bons resultados possam ser alcançados. Pergunta-se, estará isto acontecendo nos cenários de atenção básica? 
As hipóteses do presente estudo são: A gestante percebe o acolhimento realizado pelo enfermeiro como resolutivo? As ações realizadas no aco-
lhimento atendem as necessidades de saúde das gestantes? Há limites e diferentes possibilidades na realização do acolhimento no pré-natal? A 
metodologia proposta envolve a coleta de dados por meio de um levantamento de dados em fichas cadastrais e realização de entrevista semi-
estruturada em um roteiro prévio, após a assinatura do TCLE. A análise dos dados se dará por agrupamento dos depoimentos e construção de 
núcleos temáticos com discussão amparada em referências teóricas pertinentes. Para o desenvolvimento da análise dos dados das entrevistas será 
utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin. 
Objetivos da Pesquisa/Objetivo Primário: 
- Conhecer a percepção de gestantes sobre o acolhimento realizado pelo enfermeiro durante o pré-natal no cenário da Atenção Básica. 
Objetivos Secundários: 
-Identificar o perfil das gestantes que buscam o cenário da Atenção Básica; 
-Analisar as percepções da gestante sobre a atividade de acolhimento realizada pelo enfermeiro no pré-natal; 
-Apontar as possibilidades e limites na realização do acolhimento da gestante pelo enfermeiro. 
Avaliação dos Riscos e Benfícios: 
Poderão ocorrer situações nas quais as gestantes entrevistadas demonstrem constrangimento em 
responder as questões da pesquisa. Para evitar estas situações, todos os cuidados serão observados e prevalecerá a atitude de respeito e de compre-
ensão. Os pesquisadores esperam que, com este estudo, possam enfatizar e divulgar a importância do acolhimento na assistência pré-natal, além de 
mostrar aos enfermeiros o seu papel singular de acolher a cliente gestante, vendo-a na sua integralidade e prestando uma assistência de qualidade. 
Desta forma, o estudo pretende contribuir para o entendimento dos diferentes fatores (pessoal e estrutural) que podem melhorar e ampliar o aco-
lhimento realizado neste cenário. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A estrutura do projeto de pesquisa, assim como sua fundamentação teórico-científica estão apresentadas de forma clara e adequada aos objetivos 
propostos. A pesquisa deverá trazer contribuições acadêmicas e sociais para os profissionais a que se destina. Os riscos e os benefícios do estudo 
estão explícitos no escopo do projeto, assim como suas medidas de proteção aos sujeitos da pesquisa. Os pesquisadores estão cientes de suas 
responsabilidades, bem como de seu compromisso no resguardo da segurança das informações obtidas pelo estudo. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
A formulação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido esta apresentada de forma adequada. 
Recomendações:Esta relatoria recomenda a aprovação do projeto. 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Não há 
Situação do Parecer: Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
                                                                                     NITEROI, 12 de Agosto de 2013 

__________________________________ 
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

                                                                                                         (Coordenadora) 
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