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EPÍGRAFE 

 

EROS E PSIQUE 

CONTA A LENDA QUE DORMIA 
UMA PRINCESA ENCANTADA 

A QUEM SÓ DESPERTARIA 
UM INFANTE, QUE VIRIA 

DE ALÉM DO MURO DA ESTRADA. 
 

ELE TINHA QUE, TENTADO, 
VENCER O MAL E O BEM, 

ANTES QUE, JÁ LIBERTADO, 
DEIXASSE O CAMINHO  ERRADO 

POR O QUE À PRINCESA VEM. 
 

A PRINCESA ADORMECIDA, 
SE ESPERA, DORMINDO ESPERA, 
SONHA EM MORTE A SUA VIDA, 

E ORNA-LHE A FRONTE ESQUECIDA, 
VERDE, UMA GRINALDA DE HERA. 

 
LONGE O INFANTE, ESFORÇADO, 

SEM SABER QUE INTUITO TEM, 
ROMPE O CAMINHO FADADO, 

ELE DELA É IGNORADO, 
ELA PARA ELE É NINGUÉM. 

 
MAS CADA UM CUMPRE O DESTINO 

ELA DORMINDO ENCANTADA, 
ELE BUSCANDO-A SEM TINO 

PELO PROCESSO DIVINO 
QUE FAZ EXISTIR A ESTRADA. 

 
E, SE BEM QUE SEJA OBSCURO 

TUDO PELA ESTRADA FORA, 
E FALSO, ELE VEM SEGURO, 

E VENCENDO ESTRADA E MURO, 
CHEGA ONDE EM SONO ELA MORA, 

 
E, INDA TONTO DO QUE HOUVERA, 

À CABEÇA, EM MARESIA, 
ERGUE A MÃO, E ENCONTRA HERA, 

E VÊ QUE ELE MESMO ERA 
A PRINCESA QUE DORMIA. 

 
FERNANDO PESSOA 

 



 

 

RESUMO 

Introdução: A necessidade de mudança coloca inevitável o rompimento do modelo de 

assistência do pré-natal inerente à prática dos profissionais de saúde, os quais discordam deste 

modelo e defendem uma atenção qualificada e humanizada à gestante. Entendendo, porém, 

que é necessário criar bases para essas mudanças, e que estas dependem também de nós, de 

colocarmos em práticas nossas convicções e mudarmos o foco, tornando a mulher  

personagem principal da gestação, parto e puerpério. Objetivo: Analisar os valores expressos 

no discurso da mulher/gestante sob a qualidade assistencial do pré-natal oferecida na rede de 

atenção básica do município de Niterói. Metodologia: Para delinear e aprofundar a relação 

estabelecida entre os valores expressos no discurso da mulher gestante no pré-natal optou-se 

pela  vertente de pesquisa qualitativa, a qual não há pretensão de quantificar os dados, mas 

identificar fenômenos que traduzem essa concepção, em uma pesquisa de natureza descritiva, 

sendo a mesma aprovada sob o CAEE: 06604012.0.0000.5243, como preconizado na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).Os cenários eleitos foram (05) 

cinco unidades de saúde de atenção básica da Prefeitura de Niterói, que realizam o 

acompanhamento à mulher/gestante. Os sujeitos da pesquisa foram cinquenta (50) 

mulheres/gestantes inscritas no programa de pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS) da 

rede municipal de saúde. Foram entrevistadas dez mulheres gestantes por unidade, tendo um 

total de cinco unidades, tivemos uma amostra de cinquenta entrevistas. Como instrumento de 

coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada individual. O período 

de coleta dos dados ocorreu de março a junho de 2013.Resultados e Discussão: Nos 

resultados, identificou-se que o modelo tecnicista do cuidado ainda está presente nas práticas 

assistenciais do pré-natal, acarretando em consultas rápidas, não abrangendo as subjetividades 

das gestantes e privilegiando o uso de tecnologias, em detrimento da lógica assistencial. 

Conclusão: Torna-se, portanto imprescindível repensarmos a assistência à saúde das 

gestantes objetivando práticas mais humanizadas, com foco na mulher e no feto, evidenciando 

a necessidade da “conversa” e do “toque”, atrelado ao conhecimento científico. Neste 

raciocínio percebemos a relevância da abordagem de temas como este durante a graduação 

dos profissionais da área da saúde. 

Palavras-chave: Saúde da Mulher, Valores Sociais, Cuidado Pré-Natal, Enfermagem 

 

 



 

 

 

ABSTRACT: 

 

Introduction: The need for change puts inevitable disruption model of antenatal care 

incorporated in the practice of health professionals, which disagree with this model and 

defend a qualified and humanized care to pregnant women. Understanding, however, that it is 

necessary to create the basis for these changes, and this  also depends on us, we put our 

beliefs into practice and change the focus, making the woman the main character of 

pregnancy, childbirth and puerperium. Objective: To analyze the values expressed on the 

speech of  pregnant women at the quality of antenatal care provided in the primary care 

network in Niterói. Methods: to delineate and extend  the relationship established between 

the values expressed in discourse the pregnant woman's in pre-natal opted if by strand 

qualitative research, which there is no pretension of quantify the data, but identifying 

phenomena that translate this conception, in a survey of descriptive nature, being the same 

approved under the CAEE: 06604012.0.0000.5243, as advocated in Resolution 196/96 

Council National Health (CNS). The scenarios elected were (05) five units health of attention 

Basic Prefecture Niterói , who performs the accompaniment to the woman / pregnant woman. 

The research subjects were fifty (50) women / pregnant women enrolled in program pre-natal 

System Unified Health (SUS) of municipal health network. Ten  pregnant women per unit 

were interviewed, taking a total of five units, we had a sample of fifty interviews. As an 

instrument of collection, it was used an interview script individually semi structured. The 

collection period of the data occurred from March to June of 2013.Results and Discussion: 

The results identified that the technocratic model of care is still present in the practices of 

antenatal care, resulting in quick consultations, do not cover the subjectivities of pregnant 

women and favoring the use of technology at the expense of logic care.  Conclusion: It is 

therefore essential to rethink health care for pregnant women aiming more humane practices, 

focusing on the woman and fetus, showing the necessity of "talking" and "touching", linked to 

scientific knowledge. Through this reasoning, we realize the importance of addressing issues 

like these during the graduation of professionals of the health area. 

Keywords: Women's Health, Social Values, Prenatal Care, Nursing 
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1. 
  

INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação e Trajetória Acadêmica 

 

A área da saúde da mulher e obstetrícia sempre esteve presente ao longo da minha 

formação acadêmica de graduação, e em experiências pessoais com as unidades do estudo. E 

este interesse pela área obstétrica surgiu-me ao cursar as disciplinas de Enfermagem na Saúde 

da Mulher I e II, adquirindo nestas, os primeiros conhecimentos teóricos e práticos sobre a 

área. A influência da equipe de docentes dessas disciplinas foi marcante, pois,  despertaram 

em mim, o desejo por  realizar estudos na área. Desta forma que se deu meu envolvimento 

não só com os discentes, mas também com a área de conhecimento. Na medida em que o 

curso transcorria, foi delineada naturalmente, uma afinidade com a área de saúde  materna. 

Essa influência determinou a minha escolha em participar como monitora da disciplina 

Enfermagem em Saúde da Mulher, no momento desse novo comprometimento acadêmico, na 

atividade de monitoria percebi também, que não há como dissociar o pré-natal do sucesso do 

parto e nascimento, e consequentemente, não dá para desassociar ao sucesso do período 

gravídico-puerperal a figura feminina e seu olhar para a qualidade do pré-natal. Gestar e criar 

um filho passa, mesmo que inconscientemente, por um projeto coletivo, ou pelo menos assim 

deve ser encarado. Mesmo que essa gestação não tenha sido programada, mesmo que a 

mulher seja mãe solteira, ou ainda que o homem não consiga lidar bem com o processo de 

paternidade, não se pode negar a gravidez, nem a existência do pai. Pode-se afirmar então que 

o pré-natal deve ser de qualidade para atender as demandas da mulher e do homem neste 

momento de suas vidas.  

Outro ponto desse pensamento foi a minha participação como acadêmico bolsista da 

prefeitura municipal do Rio de Janeiro, na Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da 
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Atenção Básica. Neste período pude discutir a atenção  oferecida às mulheres/gestantes do 

município do Rio, e me fez valer, discutir a qualidade no município de Niterói.  

Outro fator relevante neste processo foi meu ingresso no Grupo de Pesquisa - 

Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC), vinculado a Universidade Federal Fluminense (UFF) para obter um maior 

embasamento teórico e conceitual na questão da qualidade assistencial no acompanhamento 

do pré-natal, permitindo vivenciar relatos e experiências compartilhadas para a construção do 

estudo, sendo de suma importância para os aspectos iniciais do meu questionamento. Desde 

então, tenho observado e refletido sobre as vivências das mulheres no atendimento que lhes é 

prestado durante a consulta de pré-natal. 

A inquietação desta problemática, da prática profissional despertou das experiências 

negativas vivenciadas do acompanhamento do pré-natal nas unidades de atenção básica do 

município de Niterói, integrante da região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. 

Mostrando um paradoxo assistencial distinto daquele pautado e respaldado pelo Ministério da 

Saúde (MS), evidenciando uma assistência fundamentada na precariedade na atenção 

obstétrica. 

O acompanhamento do pré-natal tem importante papel para que a gravidez transcorra 

de maneira tranquila, saudável e segura, desde o momento de sua averiguação até o momento 

do parto e nascimento. Assim como deve ser adequado para cada mulher, de acordo com a 

peculiaridade de cada gestante. Então o pré-natal de qualidade se apresenta como forte aliado 

na luta contra a morbimortalidade materna, perinatal e neonatal. 

Constatado, com frequência, a péssima qualidade da assistência no acompanhamento 

do pré-natal, parto e puérperio os procedimentos, e as condutas tomadas pela equipe de saúde 

as quais não são esclarecidas às mulheres, pois na cultura do atendimento, os profissionais de 

saúde são os que “comandam” o processo assistencial, tornando as mulheres submissas aos 

seus saberes e fazeres. Em consequência disso, as mulheres tornam-se objetos de fazeres dos 

profissionais de saúde e não sujeitos participantes do processo (ARMELLINI, 2000). Quanta 

tensão, medo, insegurança e ansiedade parecem envolver as mulheres durante as consultas, e 

qual tipo de assistência poderia minimizar esses sentimentos?  

Assim, o conhecimento e a visão sobre a perspectiva do cuidado e suas 

potencialidades acolhedoras, vêm provocando importantes reflexões e questionamentos sobre 

a atuação acadêmica na área da saúde da mulher. Estes embasamentos servirão para promover 

uma mudança assistencial nas unidades, potencializando a figura feminina. 
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Desta forma, o resgate de experiências acadêmicas, reflexões e questionamentos, 

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

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

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

pelo ouvir, analisar e interpretar sua palavra. A ênfase que é dada à palavra das mulheres 

encontra apoio para apontar a importância desse conhecimento para redimensionar-se a 

assistência hospitalar. 

 

 

1.2 Problematização 

 

 A necessidade de mudança coloca inevitável o rompimento do modelo de assistência 

do pré-natal inerente à prática dos profissionais de saúde, os quais discordam deste modelo e 

defendem uma atenção qualificada e humanizada à gestante. Entendendo, porém, que é 

necessário criar bases para essas mudanças, e estas depende também de nós, de colocarmos 

em práticas nossas convicções e mudarmos o foco, tornando a mulher e seu companheiro 

personagens principais da gestação, parto e puerpério. 

Acostumamo-nos e por muito tempo reproduzimos esse modelo.  Um modelo 

tecnocrático que segundo Serruya; Lago e Cecatti (2004) “obedecia a uma padronização no 

cuidado e, como os modelos fabris, os ‘produtos’ deveriam seguir uma linha de produção e, 

portanto, não ‘atrapalhar’ a ordem médica hospitalar.” 

Há algum tempo vários atores sociais vêm repensando as práticas da assistência à 

mulher no nosso país, a questão era a discussão de uma atenção baseada em princípios 

tecnocráticos versus o paradigma da assistência humanizada (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 

2004). É no bojo dessas mudanças que introduzo o tema sobre a necessidade de uma maior 

participação da mulher gestante e do seu companheiro nas consultas de pré-natal. 

Gerar uma nova vida, dar a luz a uma criança; do ponto de vista estatístico pode 

parecer um acontecimento trivial. Só no ano de 2010, segundo o IBGE, foram declarados 

2.747.373 nascidos vivos no Brasil (IBGE, 2010), isso corresponde a 7.527 nascidos vivos 

por dia, ou aproximadamente cinco nascidos vivos por minuto. Porém para o casal cada 

nascimento é um momento único, assim como única é cada gestação, cada consulta, cada 

exame. “Ter um filho é um acontecimento muito importante na vida de qualquer indivíduo, e 

pode ser considerado como um marco no desenvolvimento de homens e mulheres” (ABREU, 

1999,). A gestação envolve muitas alterações, sendo elas fisiológicas, psicológicas e sociais. 
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A gestação é um período especial, em que ocorrem alterações fisiológicas que 
envolvem todos os sistemas da mulher, gerando expectativas, emoções, ansiedades, 
medos e descobertas, exigindo orientações e conselhos para ajuda-la a lidar com a 
gestação, seu cuidado pessoal, preparo para o parto e para a maternidade. 
(VASQUES, 2006) 
 

Conforme pudemos observar no trecho acima, é comum darmos destaque às alterações 

ocorridas com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal, porém, muitas vezes na prática 

damos pouca importância aos processos internos que vivenciam estas gestantes, e que irão 

influenciar na sua vida como um todo, ou seja, como ela irá se relacionar com as pessoas ao 

seu redor, em sua autoimagem, e como ela irá receber as orientações da consulta pré-natal. 

O período gestacional é muito complexo e, é vivenciado de forma única por cada 

mulher, que implica, não somente na parte biológica, mas também resulta em processo social 

que envolve o coletivo, mobilizando a família e o meio, no qual a mulher vive. Partindo-se do 

principio de que a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a detecção precoce de 

situações de risco ocorram de maneira segura, o envolvimento da mulher, do seu 

companheiro, da família e dos serviços de saúde se faz necessário (SANTOS, 

RADOVANOVIC, MARCON, 2010). 

 Ainda há uma necessidade de melhorar o processo de pré-natal, e não por acaso, mas 

também impulsionado pela revolução feminista que proporcionou uma maior inclusão da 

mulher no mercado do trabalho, requerendo maior participação do homem nos assuntos 

pertinentes à família, contribuindo decisivamente para mudanças na estrutura familiar e, em 

última instância, na organização social. Segundo Ramirez (1997) uma vez que a mulher 

passou a representar uma parcela significativa da força de trabalho, consolidando seu lugar no 

domínio público, as mudanças no domínio privado se tornaram inevitáveis. 

Para Piccinini et al. (2004), desde a década de 1970 a gestação passou a ser entendida 

como uma questão concernente à família, e não apenas à mãe. Para o Ministério da Saúde 

(MS), a participação familiar no processo de gravidez representa um fator positivo e deve ser 

sempre encorajada. 

A assistência pré-natal de qualidade, pronta a atender necessidades que vão além das 

questões biológicas, perpassa pela inclusão da fala das mulheres, que  é essencial. Com este 

ponto de vista, pensar em pré-natal nos remetemos à qualidade desse atendimento como ponto 

fundamental para os sucessivos eventos na vida da gestante. E com isso, muitos estudos 

científicos têm sido observados no que diz respeito a esta temática e conclui-se que a 

avaliação da qualidade do pré-natal é medida, em grande parte deles, através do número de 
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consultas que a gestante tem ao longo da gestação e se ela começa as consultas do pré-natal 

antes de 120 dias de gestação conforme o PHPN (Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento). 

 Porém, há outros trabalhos desenvolvidos junto a gestantes que nos inquietam sobre a 

qualidade do atendimento, só estes estão atrelados ao discurso da gestante e às suas 

expectativas e necessidades. De acordo com o estudo de Santos, Radovanovic e Marcon 

(2010), realizado em Cajazeiras-PB no ano de 2008, as gestantes estavam satisfeitas com o 

pré-natal, porém sentiam necessidade de saber mais sobre mudanças no corpo durante a 

gravidez, trabalho de parto e parto e cuidados com a criança e amamentação. 

 A partir daí, já podemos notar a importância de sempre incluir o discurso da gestante 

quando estivermos falando de qualidade do pré-natal, a fim de traçar um diagnóstico 

fidedigno sobre o cuidado às gestantes. 

A abordagem da temática em discussão apresenta a sua viabilidade cientifica 

vinculada ao grupo de pesquisa maternidade: saúde da mulher e criança da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) - Universidade Federal Fluminense (UFF), 

com a inserção do tema do estudo nos debates inerentes a saúde materna, com o intuito de 

demarcar o papel de formação profissional na atenção na saúde da mulher com foco no 

processo de gestar e parir, numa visão critica do saber-fazer e o saber pensar, contribuindo 

com as relações de cuidado da enfermagem e a equipe multiprofissional, na atenção 

humanizada ao pré-natal. 

 

1.3 Questões Norteadoras 

 

Diante dos diversos apontamentos das realidades vivenciadas pela mulher na gestação, 

despertarmos as seguintes questões norteadoras:  

 

• Quais são os valores instituídos pelas mulheres a cerca da qualidade do pré-natal? 

• Como os valores da qualidade na assistência ao pré-natal interferem na eficácia do 

acompanhamento do pré-natal? 
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1.4 Objeto de Estudo 

 

O presente estudo apresenta a ótica da mulher/gestante acerca da qualidade da 

assistência ao pré-natal como objeto. Para responder ao objeto e os problemas de pesquisa, 

formulamos os seguintes objetivos:  

 

1.5 Objetivos 

 

Diante do exposto, e para contemplar no presente estudo os múltiplos aspectos que 

envolvem a temática da qualidade na atenção obstétrica no pré-natal, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos. 

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

• Analisar os valores expressos no discurso das mulheres/gestantes sob a qualidade 

assistencial do pré-natal oferecida na rede de atenção básica do município de Niterói.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar os valores expressos no discurso das mulheres/gestantes acompanhadas no pré-

natal, utilizando a Teoria dos valores de Max Scheler.  

• Discutir os valores expressos no discurso das mulheres/gestantes sob a qualidade 
assistencial do pré-natal. 
 
 

1.6 Contribuições do Estudo 
 

 O estudo pretende intervir na realidade das mulheres no município de Niterói, 

integrante da região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, propondo um relatório com 

os principais resultados da pesquisa a ser entregue e discutido com os gestores da Secretaria 

Municipal de Saúde de Niterói, com a gerência das unidades de atenção básicas escolhidas 

como cenário no estudo e do Programa Saúde da Mulher do município; ainda, à Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro e à área Técnica da Saúde da Mulher do Ministério da 

Saúde, afim valer a mobilização científica e social para programas e políticas públicas de 

mudança do modelo assistencial perante a qualidade oferecida à mulher/gestante no pré-natal. 
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Da mesma forma, gerando um impacto em quatro níveis de ação:  

1) Local - junto às unidades de atenção básica responsáveis pelas ações com as 

mulheres/gestantes, os quais poderão conhecer e avaliar o funcionamento e a qualidade 

das normas e rotinas implantadas em relação à atenção qualificada no acompanhamento 

ao pré-natal, e o impacto das estratégias assistenciais no fortalecimento da cidadania da 

mulher, seus direitos como usuária do serviço e nas questões dos direitos sexuais e 

reprodutivos, podendo assim ratificar ou repensar as estratégias assistenciais adotadas.  

2) Municipal - junto à equipe de nível central, que normatiza estratégias e procedimentos e 

acompanha a prática assistencial das várias unidades de atenção básica, as soluções 

adotadas por cada uma dos cenários no enfrentamento das questões abordadas e avaliar 

seus resultados. 

3) Estadual - junto à equipe de nível central, que normatiza estratégias e procedimentos e 

acompanha a prática das várias redes municipais de saúde, e as soluções adotadas por cada 

um dos municípios no enfrentamento das questões abordadas e avaliar seus resultados. 

4) Federal - junto aos gestores, que com base na avaliação das estratégias e procedimentos 

normatizados, e da forma como estes vêm sendo praticados, e ainda dos resultados 

encontrados, poderão aprimorar as políticas públicas nacionais nas áreas da atenção 

humanizada ao parto e nascimento, e o acompanhamento de qualidade na assistência entre 

estas políticas. Então, a partir dos dados poderão promover novas práticas no processo do 

acompanhamento ao pré-natal em relação à humanização e qualidade do serviço focando 

os preceitos das políticas vigentes, como a Rede Cegonha. 

Os resultados desta pesquisa, além de se prestarem a subsidiar propostas de ação para 

os serviços e para as instâncias normatizadoras, contribuirão para a conscientização da mulher 

sobre o seu papel de mulher/cidadã de direitos no processo de gestar e parir, e para o avanço 

na conquista da sua cidadania e seus direitos sexuais e reprodutivos focando a qualidade dos 

serviços oferecidos pelas instituições prestadoras do cuidado direto a mulher na gestação.  

Assim, o estudo traz como beneficio um olhar sob o modelo assistencial do 

acompanhamento ao pré-natal realizados, possibilitando um redesenho do processo do cuidar 

junto às mulheres no período gravídico, buscando um cenário de qualidade em serviço para as 

mulheres. Ainda contribuirá para um debate sobre a assistência ao processo gestacional a 

partir da ótica das mulheres junto aos órgãos de formação e setores de educação permanente 

as referidas unidades do projeto, juntamente com a Universidade Federal Fluminense e os 

participantes do estudo, para conscientizar os profissionais de saúde e gestores do município 

quanto ao respeito das condutas assistenciais na questão de qualidade. 
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Pois, a partir da análise do discurso da mulher gestante, pode-se perceber e avaliar 

como o pré-natal está sendo implementado e se o mesmo está sendo eficaz. Com isso refletir a 

prática dos profissionais da saúde, com objetivo de melhorar a assistência no pré-natal, de 

maneira a direcionar esse atendimento as necessidades específicas de cada mulher.  Como 

desdobramentos destas reflexões sobre um pré-natal, o qual a mulher possui voz ativa e é 

entendida quanto às suas necessidades, dúvidas e inseguranças, consequentemente, os 

processos que se seguem, parto e puerpério, terão maior chance de serem mais bem aceitos 

por essa mulher, com isso mais bem sucedido em suas integralidades. 

 

1.7 Justificativa e Relevância 

 

O estudo torna-se relevante a partir da ampliação do conhecimento na área da 

enfermagem na saúde da mulher/obstétrica, possibilitando identificar práticas dos 

profissionais no processo do pré-natal e a partir daí pensar novas estratégias de formação, o 

fortalecimento de subsídios para o enfretamento de uma atenção qualificada a gestante, e a 

indicação de metas que contribuem para a criação de perspectivas políticas e institucionais 

relevantes para a qualidade na assistência.  Na dimensão desta problemática é importante 

desvelar o fenômeno em questão e não se restringir a apresentar fatos relacionados à péssima 

qualidade dos serviços de saúde, mas também revelar as condutas inadequadas estabelecidas 

na assistência e imprimir um discurso de sensibilização dos profissionais de saúde.  

Nota-se que a questão da qualidade oferecida no acompanhamento ao pré-natal 

começa a ganhar relevância e visibilidade a partir de diferentes campos: pelos movimentos de 

mulheres, pelo movimento de consumidoras de saúde, pelas corporações de profissionais de 

saúde, pelos centros de pesquisas científicas, como Universidades e grupos de pesquisa com 

abordagem qualidade dos serviços de saúde, pelo movimento de meta-análise e evidência 

cientifica e pelo próprio campo do governo que propõe e implementa políticas de saúde. Esses 

movimentos e órgãos debruçam sobre uma mesma questão e fomentam a produção cultural e 

social de um discurso sobre estes problemas na atenção obstétrica.  

A gravidez é um evento na vida da mulher e devem-se levar em consideração as suas 

aspirações, angústias, dúvidas e sentimentos a respeito de como sua rotina irá mudar antes e 

após o nascimento. Por isso o profissional da saúde responsável pelo pré-natal deve ter uma 

escuta sensível, paciência, compreensão, não deve impor nada para a mulher e sim chamá-la 

para participar ativamente da consulta. O médico ou enfermeiro prenatalista deve ainda 
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orientá-la a respeito das mudanças fisiológicas na gravidez, questões relativas ao momento do 

parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido e no pós-parto.  

A partir da discussão sobre os valores que a gestante apresenta no pré-natal, é possível 

pensar em como melhorar a assistência e capacitar profissionais, de forma a tornar a consulta 

do pré-natal mais dinâmica, e ao mesmo tempo, incluir a mulher e seu companheiro neste 

processo. Pode-se ressaltar ainda que poucos estudos foram realizados sobre temática com a 

abordagem qualitativa.  

No âmbito Internacional das conferencias mundiais, a escassez da qualidade da 

assistência em saúde é um desrespeito dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher na 

questão da sexualidade e reprodução. Isto revela um fundamento ético e constitui um aspecto 

essencial dos direitos da pessoa humana, que deve ser traduzido na melhoria da qualidade das 

mulheres. A discriminação racial, social e de gênero deve ser enfrentada e a falta de acesso 

aos serviços de saúde, pois esse grupo está sujeito a péssima qualidade ofertados dos serviços 

e profissionais de saúde, sendo marginalizados dentro das relações sociais estabelecidas 

(GOMES; NATIONS; LUZ, 2008).  

Na proposta de sua criação, a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (RHPN) 

traz cinco principais objetivos. Tendo o principal objetivo de incentivar as mulheres a 

aumentar sua autonomia e poder de decisão. Tais objetivos vêm sendo alcançados através da 

progressiva participação feminina que reivindica a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados ao pré-natal, parto e nascimento. Entende-se, pois que a autonomia sustentada passa 

por um processo no qual a mulher vem, paulatinamente, adquirindo poder decisório 

(MALHEIROS et al, 2012). 

Nesse ponto de vista, o quantitativo de mulheres/gestantes no acompanhamento no 

pré-natal no município de Niterói tem aumentado gradativamente na rede do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Nesse sentido, essa rede de saúde deve estar qualificada e preparada para 

promover uma atenção eficaz nos preceitos da humanização, otimizar as boas práticas e 

favorecer ao modelo e incentivo da autonomia da mulher no processo de atenção, tornando-se 

figura principal para melhorar a atenção na consulta do pré-natal. Então, a Rede Cegonha 

surge como alternativa para modificar esse panorama de atenção materna, cujo em seus 

objetivos para a redução da mortalidade materna e infantil, e a qualificação da atenção 

obstétrica.  

Ainda, no caso dos profissionais de saúde e, no topo desta hierarquia, o médico, o 

poder exercido se baseia na autoridade cultural e moral que a profissão médica atingiu em 

nossa sociedade. Essa autoridade está pautada não só em determinados conhecimentos 
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científicos e em tecnologias, como também, em certos valores e crenças culturais que são 

compartilhadas como verdadeiros socialmente, além de exercerem determinado domínio 

sobre a conduta moral dos sujeitos. Por essa razão a autoridade médica tem, como pilares, a 

legitimidade científica e a dependência dos sujeitos ao conhecimento que o médico detém, 

pelo receio de que venham a sofrer consequencias desagradáveis caso esta autoridade não seja 

obedecida.  A legitimidade e a dependência se dão, sobretudo, porque, em nossa sociedade, a 

saúde é um valor equívoco de importância para todos, historicamente monopolizados pela 

medicina. O poder médico é produzido pela comunicação entre os sujeitos sociais em 

condições desiguais (AGUIAR; D’OLIVEIRA, 2011). Essa relação estabelecida, nas relações 

sociais entre profissional de saúde e usuária do serviço, muitas vezes, desqualifica a atenção 

oferecida. 

Entretanto, esta obediência à autoridade médica se fundamenta na confiança que se 

estabelece nas relações entre ambos. Dessa forma, medicina, na sua conformação atual pode 

ser entendida como uma “técnica tecnológica dependente”, na qual, ao mesmo tempo em que 

há uma grande valorização da base científica desta tecnologia, há um enfraquecimento do 

caráter moral dependente da prática. Essa erosão da qualidade ética das interações entre 

profissionais de saúde e usuárias é responsável pela “crise de confiança” na medicina 

tecnológica contemporânea, já que a técnica e ética são dimensões articuladas da prática 

médica, fazendo da medicina uma prática social moral-dependente (SCHRAIBER, 2008). 

A temática necessita da aproximação entre a pesquisa científica de qualidade nos 

serviços de saúde, no que diz a respeito do acompanhamento das mulheres/gestante no pré-

natal no município de Niterói, e as pesquisas na área da saúde da mulher da perspectiva da 

qualidade assistencial, extremamente importante para discutir condutas e saberes para a 

assistência dos profissionais de saúde. 

Nessa perspectiva da inovação que o estudo está propondo  uma maior articulação 

com pesquisas no âmbito nacional, pois constitui um fenômeno recente na atualidade 

cientifica, a qual necessita romper com paradigmas assistenciais em prol de uma modificação 

no modelo de atenção obstétrica para programar novas ações e práticas assistência na saúde 

da mulher com foco da humanização da assistência. 

O estudo se deu a partir da inquietação a respeito de como se vê e se sente a mulher no 

pré-natal, e como isso reflete na qualidade do pré-natal, parto e puerpério. Além disso, a 

pouca quantidade de pesquisas encontradas avaliando o pré-natal de forma qualitativa, 

igualmente justifica um maior aprofundamento de estudos nesta área.  
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Esse pensamento é evidenciado, a partir dos dados do MS que a mulheres no 

acompanhamento do pré-natal realizam as seis consultas preconizadas, entretanto, permanece 

a precariedade da assistência as gestantes, pois apesar do aumento das consultas, ainda o 

índice de incidência de sífilis congênita estimada de 12 casos/1.000 nascidos vivos, sendo 

agravante para a saúde materna e fetal, e sendo a principal causa de abortamento no 1º 

trimestre de gestação. Ainda, a hipertensão arterial ser o principal motivo de mortalidade 

materna no Brasil, e porque apenas 41,01% das gestantes cadastradas no Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) receberam a 2º dose ou dose de reforço da 

vacina antitetânica (BRASIL, 2011).  

Para tentar entender este paradoxo, o impacto profissional está atrelado na 

remodelação do modelo da assistência no processo gestacional, pautado na desconstrução do 

modelo de assistencial dos serviços de saúde e a incorporação de mudança de paradigmas no 

que diz a respeito de atitudes, crenças, valores e práticas neste processo, como o retorno do 

empoderamento da mulher.  

É importante ressaltar que o presente estudo pretende repercutir na mudança desse 

modelo a qual potencionaliza-se um problema inerente na qualidade da assistência 

desenvolvida as gestantes, que conforme os princípios e diretrizes que conduzem o Sistema 

Único de Saúde perante esses fatos favorecem a desapropriação de seus direitos fundamentais 

firmados em sua construção histórica como direito constituído principalmente nas questões 

referentes a sua autonomia, e princípios vinculados ao programa de humanização, com a 

garantia da privacidade e o acompanhamento especializado voltado para a humanização da 

assistência (BRASIL, 1990). 

A humanização da assistência em saúde surge como uma opção para modificar o 

cenário existente no Sistema Único de Saúde, que demanda mudanças nos diversos estágios 

que o compõem, à exemplo da dificuldade no acesso e da falta de qualidade nos serviços de 

saúde. Nisto, humanizar significa proporcionar um atendimento de qualidade à população, 

articulando tecnologia com acolhimento e, ainda, preocupar-se com as condições de trabalho 

dos profissionais, o que resultou no PHPN; iniciativa criada para operar em toda rede do 

sistema e garantir a autonomia e o respeito do da mulher em suas questões dos direitos 

sexuais e reprodutivos (MALHEIROS et al, 2012).
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2.

 

  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL  

 
O acompanhamento pré-natal surgiu no início do século XX por uma preocupação  da 

sociedade com a saúde da mulher gestante e do seu recém-nascido, tendo como propósito 

diminuir as então elevadas taxas de mortalidade materna e infantil. 

Na verdade, antes da preocupação com o acompanhamento pré-natal, surge a 

preocupação com a perpetuação da família para transmissão da propriedade de pai para filho. 

“Surge o patriarcado, pois os homens, ao descobrirem seu papel na reprodução, passam a 

controlar a sexualidade feminina, com o objetivo de garantir a transmissão da herança e a 

posse da terra aos filhos legítimos” (RAMIRES, 1997, p. 18), assim a mulher deveria se 

cuidar para gerar filhos fortes que fossem capazes de levar adiante as posses construídas pelo 

pai. 

Hoje não resta dúvida sobre a importância do atendimento pré-natal para um bom 

desenvolvimento da gestação e do parto.  
 
 
Os coeficientes de mortalidade materna e infantil são influenciados pelas condições 
de assistência ao pré-natal e ao parto, bem como pelos aspectos biológicos da 
reprodução humana e pela presença de doenças provocadas ou agravadas pelo ciclo 
gravídico-puerperal. Cerca de 98% das mortes de mulheres por causas maternas são 
evitáveis, mediante a adoção de medidas relativamente simples, visando a melhorar 
a qualidade da assistência perinatal e garantir o acesso aos serviços de saúde. 
(COIMBRA, 2003, p. 457) 

 
 

A realização do pré-natal representa papel fundamental em termos de prevenção e/ou 

detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento 

saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. Normalmente a assistência pré-natal 
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necessita somente uma vigilância ativa, pois não se trata de um processo patológico e sim 

normal da mulher.  

Segundo Vasques (2006, p. 01) a moderna assistência pré-natal, para gestantes a 

princípio classificadas como de baixo risco, envolve ou necessita, idealmente, uma equipe 

multidisciplinar, pois mesmo as gestações não complicadas devem merecer toda a atenção 

disponível de diversos profissionais de saúde. 

Uma contribuição inegável da assistência pré-natal é o controle da mortalidade 

materna. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), “morte materna” é todo 

falecimento causado por problemas relacionados à gravidez ou ao parto ou ocorrido até 42 

dias depois. Falamos do controle da mortalidade materna porque a grande maioria das mortes 

durante e após a gestação poderiam ser evitadas, bastando para isso um efetivo 

acompanhamento pré-natal. “A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos 

direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos e por ocorrer 

principalmente nos países em desenvolvimento”. (BRASIL, 2009, p.7) 

Segundo o Pacto Nacional para Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004, 

p.8), durante o pré-natal, faz parte da rotina das gestantes, consultas rápidas, nas quais exames 

clínicos e laboratoriais não são realizados, perdendo-se a oportunidade de captá-las 

precocemente e de identificar o risco gestacional, e assim encaminhá-la para o pré-natal de 

alto risco, tratar e acompanhar de forma adequada; predispondo-as ao óbito materno e 

neonatal.   

Mais de meio milhão de mulheres morrem a cada ano no mundo por causas 

relacionadas à gravidez ou ao parto, em sua maioria por falta de atendimento médico nos 

países pobres, segundo o Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP). Estima-se que 

40% das mulheres que vivem nos países em desenvolvimento dão à luz sem ajuda médica. 

Calcula-se que aproximadamente 18 milhões de mulheres ficam inválidas ou com doenças 

crônicas em razão de problemas durante a gravidez. No Brasil houve um aumento crescente 

desde 1996 do índice de mortalidade materna, isso se traduz, muito provavelmente, não no 

aumento real do número de mortes maternas, mas sim, no aumento das notificações dos casos 

de morte materna e também do índice passar a utilizar estimativa a partir do ano de 2001. 
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Tabela I: Números de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos. Brasil, 2000-2008 

Ano % 

2000 73,3 

2001 70,9 

2002 75,9 

2003 73,0 

2004 76,1 

2005 74,7 

2006  77,2 

2007 77,0 

2008 68,7 

Fonte: IDB – 2010 (Indicadores e Dados Básicos) 

 

Como avaliação do panorama socioeconômico de um país, a assistência pré-natal 

também pode ser considerada como um indicador fidedigno das desigualdades entre ricos e 

pobres, brancos e negros. Em estudo realizado por Leal; Gama e Cunha (2005), em que foram 

analisadas as desigualdades raciais e sociodemográficas na assistência ao pré-natal e ao parto, 

observou-se persistente situação desfavorável das mulheres de pele preta e parda em relação 

às brancas. Nas mulheres pretas e pardas são maiores as proporções de puérperas 

adolescentes, com baixa escolaridade, sem trabalho remunerado e vivendo sem companheiro. 

Em pesquisa realizada por Coimbra et al. (2003), a inadequação do uso da assistência 

pré-natal esteve associada a vários fatores indicativos da persistência de desigualdade social, 

mostrando que os grupos socialmente mais vulneráveis recebem atenção pré-natal deficiente, 

evidenciando claramente a “lei da inversão do cuidado médico”, onde os recursos para a 

atenção à saúde são distribuídos inversamente às necessidades. 

Não obstante, sabemos que a assistência pré-natal no Brasil no tocante a qualidade 

do serviço oferecido pela rede pública de saúde, fica aquém das expectativas; conforme 

detectou o próprio Ministério da Saúde (MS): 

 
No Brasil, vem-se registrando aumento do número de consultas de pré-natal por 
mulher que realiza o parto no SUS, partindo de 1,2 consultas por parto em 1995 para 
5,1 consultas por parto em 2003. (SIA-Datasus e AIH-Datasus, 2004). Apesar da 
ampliação na cobertura do pré-natal, a análise dos dados disponíveis demonstra 
comprometimento da qualidade dessa atenção. (BRASIL, 2005, p. 5) 

 
O MS continua somando esforços no sentido de aumentar o número de consultas pré-

natal, visando que toda gestante realize o mínimo de 6 (seis) consultas preconizada pelo 
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próprio Ministério. Alcançar essa meta, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste onde 

são encontrados os menores índices, já tem sido um grande desafio, haja visto que já se 

passaram 12 anos de lançamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN) do MS e boa parte das gestantes dessas regiões ainda não conseguem realizar seis ou 

mais consultas de pré-natal, isso fica evidente quando analisamos os últimos dados 

disponíveis: 

 

Tabela II: Quantitativo de consultas por Região, Brasil, 2009. 
Nº de 

consultas  
Região 
Norte  

Região 
Nordeste  

Região 
Sudeste  

Região 
Sul  

Região 
Centro-
Oeste  

Total  

TOTAL  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
Nenhuma  4,21  2,27  1,32  1,26  1,33  1,91  
De 1 a 3 
consultas  

15,73  10,53  4,70  4,59  5,47  7,68  

De 4 a 6 
consultas  

46,37  44,36  22,80  20,42  28,17  31,91  

7 ou mais 
consultas  

33,69  42,84  71,18  73,73  65,02  58,50  

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 
Notas: Nas tabulações por número de consultas de pré-natal, incluiu-se somente nascidos vivos com número 
conhecido de consultas de pré-natal.  
 

Segundo Serruya; Lago e Cecatti (2004, p. 270), com base no relatório de gestão em 

saúde 2000-2002 da Secretaria de Políticas de Saúde do MS, no ano de 2000 a razão nacional 

era de quatro consultas por cada parto realizado no SUS, assim para que toda mulher 

conseguisse realizar seis consultas, seria necessário um incremento de mais de cinco milhões 

de consultas de pré-natal por ano. 

Desta forma, em vários locais onde é oferecido o serviço de pré-natal, as consultas são 

a única forma de contato com os profissionais de saúde. Assim, incentivar o homem a 

participar das consultas seria a maneira mais rápida de inserir esse pai no contexto da 

assistência pré-natal, já que a concretização de novos espaços de convivência – estenda-se 

espaços de convivências como oficinas, grupos, ou outras iniciativas de inclusão, em uma 

escala mais ampla é, neste momento, muito improvável. 

 Na assistência à mulher grávida, a enfermagem tem papel de destaque, buscando 

alcançar objetivos que vão além do simples equilíbrio fisiológico. Compreender os motivos 

pelos quais os pais deixam de comparecer as consultas de pré-natal, privando-se do 

esclarecimento de dúvidas e da oportunidade de partilhar suas experiências será importante, 



27 
 
 

na medida que permitirá traçar estratégias de políticas públicas que estimulem a maior 

inserção do companheiro nessa assistência, trazendo uma contribuição direta, não só para a 

assistência pré-natal, como para a formação dos profissionais de saúde. 

 
 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NO BRASIL  

 
De acordo com Brasil (2011, p. 15), a atenção à saúde da mulher foi incorporada às 

políticas nacionais de saúde do país nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, 

nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao parto. Os programas que cuidavam da 

saúde materno e infantil, os quais foram elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, refletiam uma 

visão da mulher muito reducionista, responsável pelo lar , pela criação dos filhos e também a 

pessoa que dava com da saúde familiar em geral. As metas e ações eram definidas pelo 

governo federal não levando em consideração as peculiaridades de cada região, não 

adaptando-as às reais necessidades das populações de cada região, produzindo baixo impacto 

sobre os indicadores da saúde da mulher. 

Ao longo das décadas de 70 e 80, houve modificações nas políticas de saúde 

destinadas as mulheres, sobretudo incentivadas pelo movimento feminista brasileiro que 

criticava vigorosamente o caráter reducionista com que esses programas tratavam as 

mulheres.  
 
 

Com forte atuação no campo da saúde, o movimento de mulheres contribuiu para 
introduzir na agenda política nacional, questões, até então, relegadas ao segundo 
plano, por serem consideradas restritas ao espaço e às relações privadas.”(BRASIL, 
2011, p. 15)  

 
 

Elas estavam ingressando mais no mercado de trabalho, assumindo novos papeis e 

mais críticas e questionadoras acerca das políticas públicas no país. As relações de poder 

estabelecidas pelo modelo machista predominante na sociedade da época também eram 

colocadas em dúvida. Segundo Brasil (2011, p. 16), “as mulheres organizadas argumentavam 

que as desigualdades nas relações sociais entre homens e mulheres se traduziam também em 

problemas de saúde que afetavam particularmente a população feminina”. Posteriormente, a 

literatura vem demonstrar que determinados comportamentos, tanto dos homens quanto das 
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mulheres, baseados nos padrões hegemônicos de masculinidade e feminilidade, são 

produtores de sofrimento, adoecimento e morte (OPAS, 2000 apud BRASIL 2011, p.16). 

Em 1984, o Ministério da Saúde lança o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

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

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

campo (BRASIL1

Humanização passou a ser a palavra de ordem da atenção pré-natal, não havendo 

preocupação não somente com as questões objetivas e quantificáveis, mas também subjetivas 

, 1984 apud BRASIL 2011, p. 16). Para entender o PAISM, e o real 

significado desse programa, é preciso situar seu lançamento no momento político atravessado 

pela nação. 

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

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

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

uma efervescência de idéias, e o Movimento Sanitário já discutia as bases para o SUS, tanto 

que o PAISM incorporou como princípios e diretrizes a hierarquização, a descentralização e 

regionalização, que mais tarde constariam do SUS. 

Porém, Serruya; Lago e Cecatti (2004, p. 270) afirmam que no final dos anos 90, 

quase duas décadas da instituição do PAISM, a assistência à saúde da mulher no Brasil 

permanecia com muitas questões a serem enfrentadas, desta forma, o MS define a saúde da 

mulher como prioritária e sistematiza, a partir de três linhas principais de ações, projetos 

específicos, que foram eles: melhorar a saúde reprodutiva, reduzir a mortalidade por causas 

evitáveis e combater a violência contra a mulher.  

Para melhorar a assistência obstétrica, a Área Técnica de Saúde da Mulher, em 

conjunto com a Secretaria de Assistência à Saúde e Secretaria Executiva, elaborou um plano 

em três etapas, sendo elas: aumentar a remuneração ao parto normal, instituindo um limite 

percentual máximo de pagamento por cesárias por hospital; instituir o Programa de Apoio à 

Implantação de Sistema Estadual de Referência Hospitalar para a gestação de alto risco; e 

aumentar o acesso, a qualidade e humanizar a atenção pré-natal. “Tomando o enfoque de 

gênero e as questões epidemiológicas como ponto de referência, parecia indispensável 

retomar compromissos da assistência e promover ações para enfrentar os obstáculos já 

conhecidos, mas ainda não vencidos” (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004, p. 270). 

                                                           
1 BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência integral à saúde da mulher: bases da ação programática. Brasília: 
Ministério da Saúde, 1984. 
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da assistência, abordando assim também os aspectos emocionais, sociais e afetivos da família. 

Essas preocupações estão presentes ainda hoje e ficam evidentes nos trechos a seguir: 

 
A história que cada mulher grávida traz deve ser acolhida integralmente, a partir do 
seu relato e do seu parceiro. São também parte desta história fatos, emoções ou 
sentimentos percebidos pelos membros da equipe envolvida no pré-natal. (BRASIL, 
2005, p. 13) 
 
 
Escutar uma gestante é algo mobilizador. A presença da grávida remete à condição 
de poder ou não gerar um filho, seja para um homem, seja para uma mulher. Suscita 
solidariedade, apreensão. Escutar é um ato de autoconhecimento e reflexão contínua 
sobre as próprias fantasias, medos, emoções, amores e desamores. Escutar é 
desprendimento de si. Na escuta, o sujeito dispõe-se a conhecer aquilo que talvez 
esteja muito distante de sua experiência de vida e, por isso, exige grande esforço 
para compreender e ser capaz de oferecer ajuda, ou melhor, trocar experiências. 
(BRASIL, 2005, p. 14) 

 

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

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

prioridades: 

• Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade 

materna, peri e neo-natal registradas no país; 

• Adotar medidas que assegurassem  a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 

do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e neonatal; 

• Ampliar as ações já adotadas pelo MS na área de atenção à gestante, como os 

investimentos nas redes estaduais de assistência a gestação de alto risco, o incremento 

do custeio de procedimentos específicos, e outras ações como Maternidade Segura, o 

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

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

investimentos nas unidades hospitalares integrantes da rede. 

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

ao programa, por gestante que cumprisse o elenco mínimo de ações programadas para o pré-

natal e parto, sendo elas: seis consultas de pré-natal e uma no puerpério, nove exames 

laboratoriais (1 ABO-Rh, 2 VDRL, 2 urina, 2 glicemia de jejum, 1 Hemoglobina e 1 

hematócrito) e a imunização antitetânica. 

Segundo Serruya; Lago e Cecatti (2004, p. 277) no cenário da saúde pública voltada 

para a saúde da mulher, o PHPN apresenta-se como uma estratégia singular. 

 
O ineditismo é dado por vários aspectos: foi uma intervenção planejada em um país 
em desenvolvimento, estruturada com medidas para as diferentes instâncias da 
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assistência, com um desenho que buscava mudar um paradigma na atenção, com 
estabelecimento de critérios mínimos, com o incentivo financeiro rigorosamente 
atrelado ao cumprimento desses critérios e com um sistema de informações que 
permitia o monitoramento e a avaliação da assistência em curso.  (SERRUYA; 
LAGO; CECATTI, 2004, p. 277) 
 

Em relação à inclusão do marido no ciclo gravídico-puerperal, podemos dizer que, 

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

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

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

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

outras (Brasil, 2005, p. 08). Contudo esse programa apenas, não foi suficiente para inserir o 

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

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

receptivos a presença masculina naquele cenário.  

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

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

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

acerca do assunto, regulamentada através da Resolução SMS n.º 667 de outubro de 1998. O 

estado de São Paulo, em 1999, e Santa Catarina, em 2002, foram outros governos que 

transformaram a discussão em lei. 

 Somente em 2003, passa a vigorar a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

A política passa a contemplar a atenção a segmentos da população feminina ainda sem 

visibilidade e a problemas emergentes que afetam a saúde da mulher nos diferentes ciclos de 

sua vida. (BRASIL, 2004 b) 

Em relação à cobertura, segundo Vasques (2006, p. 6), os serviços de atendimento pré-

natal, atualmente no Brasil, cobrem 85,6% das gestantes (sendo 91,4% em áreas urbanas e 

68,1% em áreas rurais), sendo que em 65% dos casos a primeira consulta se realiza no 

primeiro trimestre da gestação e 75,9% das gestantes têm mais de 4 consultas durante a 

gravidez. Com 7 ou mais consultas os índices são bem baixos: 

Tabela III: Proporção de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal (2001) 

REGIÃO PERCENTUAL 

Norte 27 

Nordeste 34 

Centro-Oeste 55 

Sudeste 58 
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Sul 57 

BRASIL 47 

(Fonte: MS – IDB 2003 apud VASQUEZ, 2006, p. 06). 

Conforme pudemos observar, a região sudeste aparece como a região com a maior 

proporção de gestantes com 7 consultas ou mais de pré-natal, porém, ainda assim apresenta 

índices baixos, apenas 58%. Segundo Indicadores e Dados Básicos (IDB - Brasil 2009), os 

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

Metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 2009 foram os seguintes: 

 

Tabela IV: Porcentagem de nascidos vivos por número de consultas na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (2009) 

Nenhuma 

Consulta 

De 1 a 3 

Consultas 

De 4 a 6 

Consultas 

7 ou mais 

Consultas 

Total 

2,65 7,05 28,72 61,59 100,00 

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

Notas: Nas tabulações por número de consultas de pré-natal, incluiu-se somente nascidos vivos com número 

conhecido de consultas de pré-natal. 

 

Ainda acordando com esses dados, no ano de 2009 a Região metropolitana do Rio de 

Janeiro, ocupa a 20ª posição entre as 37 Regiões Metropolitanas pesquisadas em relação a 

gestantes com nascidos vivos que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal. A Região 

Metropolitana de Londrina ocupa a 1ª posição com 87,80 %.  Cabe relembrar que segundo 

Brasil (2002, p. 06), em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à 

gestante, deverão ser realizados no mínimo seis consultas de acompanhamento pré-natal, 

sendo preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no 

terceiro trimestre da gestação. Contudo, não basta apenas aumentar o número de consultas, é 

preciso dota-las de maior qualidade, utilizando experiências que têm demonstrado serem 

positivas, como a participação ativa do companheiro no pré-natal. 

Em de 24 de Junho de 2011, a portaria Nº 1.459 institui, no Âmbito do SUS, a Rede 

Cegonha, a qual possui como princípios: o respeito, a proteção e a realização dos direitos 

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

de gênero; a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, 

jovens e adolescentes; a participação e a mobilização social; e a compatibilização com as 
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atividades das redes de atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos Estados 

(BRASIL, 2012 b). 

Os objetivos da Rede Cegonha são fomentar a implementação de novo modelo de 

atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, 

ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; organizar a 

Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e 

resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. 

De acordo com o Ministério da saúde, a Rede Cegonha é uma estratégia 

operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princípios da humanização e assistência, onde 

mulheres, recém-nascidos e crianças tem direito a: Aumento do acesso, acolhimento e 

melhoria da qualidade do pré-natal; Transporte tanto para o pré-natal quanto para o parto; 

Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao parto - “Gestante não 

peregrina!” e “Vaga sempre para gestantes e bebês!”; Realização de parto e nascimento 

seguros, através de boas práticas de atenção; Acompanhante no parto, de livre escolha da 

gestante; Atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade; Acesso 

ao planejamento reprodutivo (BRASIL, 2012 b). 

Com um pouco mais de um ano de lançado, o Programa do Ministério da Saúde 

promove melhora no atendimento à gestante e reduz óbitos decorrentes de complicações na 

gravidez e no parto, de acordo com Brasil, 2012, foi registrada queda recorde nos números de 

mortes maternas em 2011 em todo o país. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram 

contabilizados 1.038 óbitos decorrentes de complicações na gravidez e no parto, o que 

representa queda de 21% em comparação ao mesmo período de 2010, quando 1.317 mulheres 

morreram por estas causas (BRASIL, 2012 a). 

Ainda segundo Brasil (2012 a), pode-se observar que redução de 21% na mortalidade 

materna em 2011 é um marco histórico, que confirma a tendência observada nos últimos anos 

- de 1990 a 2010, o indicador diminuiu à metade: de 141 para 68 óbitos para cada 100 mil 

nascidos vivos. Neste período, houve diminuição em todas as causas diretas de mortalidade 

materna: hipertensão arterial (66,1%); hemorragia (69,2%); infecções pós-parto (60,3%); 

aborto (81,9%); e doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto ou pós-

parto (42,7%).  

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), Fundo de População das Nações Unidas e o Banco 

Mundial Organização das Nações Unidas (ONU), publicado no mês de maio, registrou 
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também a uma redução de 51% do número de óbitos maternos neste período no Brasil 

(BRASIL, 2012 a). 

 Desta forma,  o Ministério da Saúde afirma que “com a Rede Cegonha, já foi possível 

avançar no acesso às consultas de pré-natal. Em 2011, mais de 1,7 milhão de mulheres 

fizeram, no mínimo, sete consultas pré-natais” (BRASIL, 2012 c). 

 

2.3 TEORIA DOS VALORES DE MAX SCHELER 

 

Inspirada em Edmund Husserl, a fenomenologia de Scheler é essencialmente uma 

filosofia dos valores que, além de ter sido desenvolvida em oposição ao racionalismo 

axiológico, pode ser considerada em função de uma ampliação do domínio do conhecimento 

que, até então, privilegiava os processos lógico-intelectuais. 

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

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

completamente cega para a experiência dos valores, que teriam a ver com a “lógica do 

coração” de cada um. Percebe-se que o autor atribui ao processo de apreensão dos valores um 

caráter fundamentalmente emocional.  

Araújo (2006, p. 47) observa que nossa atitude originária em face ao mundo em geral, 

não somente em face do mundo exterior, mas igualmente em face ao mundo interior [...] 

nunca é exatamente uma atitude representativa, uma atitude de percepção, mas ao mesmo 

tempo e [...] primitivamente, uma atitude emocional, implicando uma apreensão dos valores. 

Segundo Scheler (2012), os valores nos são revelados através da “intuição 

emocional”, isto é, através de um “sentir emocional”. Mas, na verdade, o que vem a ser o 

conhecimento intuitivo? Como referência, tem-se a teoria do conhecimento de Hessen (1980), 

para quem o conhecimento intuitivo é um tipo de conhecimento cuja característica principal é 

a de “aparecer imediatamente” o objeto. 

O autor adverte que, quando falamos de intuição, não nos referimos a uma intuição 

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

material. Formal, quando diz respeito à apreensão de relações entre objetos, e material, 

quando se refere ao conhecimento de uma realidade material. É a intuição material, aquela 

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

Hessen (1980) considera que o ser espiritual do Homem apresenta três forças 

fundamentais: o pensamento, o sentimento e a vontade, que não são independentes. Assim, 

deve-se distinguir entre intuição racional, intuição emocional e intuição volitiva. Cada objeto, 
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por sua vez, apresenta três aspectos ou elementos: essência, existência e valor. Por 

conseguinte, pode-se falar de uma intuição da essência, uma intuição da existência e uma 

intuição do valor. 

Hessen (1980) continua sua reflexão afirmando que a primeira coincide com a 

racional, a segunda com a volitiva, e a terceira com a emocional, como é possível observar no 

esquema a seguir 

 

Figura I: Esquema ilustrativo das três forças do ser espiritual do Homem (Hesen, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, pode-se perceber que a intuição emocional ou o sentir emocional a que 

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

valores que se encontram nos objetos.  

Mas, “o fato de os valores serem captados através de um perceber sentimental de 

algo” (SCHELER, 2012), não quer dizer que só existam na medida em que se pode captá-los; 

tampouco pode-se dizer que os valores são relativos à existência do Homem ou à sua 

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

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

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

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

fundamento da axiologia Scheleriana: a objetividade dos valores. Por outro lado, Scheler dá 

aos valores um princípio apriorístico material, isto é, considera os valores como objetos 

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

Scheler afirma que a intuição emocional não pode ser confundida com os estados 

emocionais; ou seja, não se pode reduzir o valor à expressão de um sentimento. Estes últimos 

dizem respeito às vivências de prazer e desprazer. A vivência dos valores, no entanto, não 

implica necessariamente que se tenha experimentado os sentimentos positivos ou negativos de 

que possam vir acompanhados. Intuição emocional e estados emocionas são radicalmente 

distintos, pois “os estados emocionais pertencem aos conteúdos e fenômenos e o perceber 
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sentimental se relaciona com as funções da apreensão de conteúdos e fenômenos” 

(SCHELER, 2012). 

Além disso, a intuição emocional é intencional. Diz respeito a um movimento do eu 

em direção aos valores que se encontram depositados nos seres, numa atitude de preferência. 

Ao considerar a “lógica do coração” no processo de conhecimento dos valores, 

Scheler eleva o emocional ao nível do racional, conferindo-lhe regras claras e precisas, como 

as da lógica e da matemática. A contribuição deste pensador não se restringe ao âmbito da 

teoria dos valores. Ela possibilita questionar sobre o homem como um todo, sobre sua  própria 

essência. O que leva o ser humano a conhecer o valor? 

O homem busca o valor como aquilo que pode completá-lo nas suas diversas 

carências. Assim, tem-se que o homem é um ser carente: desde o momento em que nasce, ele 

sente que algo lhe falta. Esta experiência subjetiva de privação é o primeiro conhecimento que 

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

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

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

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

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

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

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

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

se chega.  

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

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

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

consciência da privação, que é subjetiva. 

Entretanto, como também já foi dito, os valores não se apresentam isolados, mas 

apoiados nos seres que lhes dão suporte. Assim, ao apreender o valor, o homem apreende ao 

mesmo tempo o ser, embora conheça de modo diferente o ser e o valor do ser: através da sua 

sensibilidade apreende o valor do ser e, com a sua razão, apreende a ideia do ente como 

suporte do valor. 

Este é um momento ambíguo, onde razão e sensibilidade surgem como características 

de um mesmo sujeito: é o momento da apreensão. Tendo apreendido juntamente o ser e o 

valor do ser, respectivamente, através da razão e da sensibilidade, estes são artificialmente 
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separados pela razão dando origem às ideias. Este processo de separação entre ser e valor é o 

que caracteriza o conhecimento racional. 

Assim, respondendo a esta última indagação, verifica-se que o que leva o homem a 

conhecer o valor é, justamente, a necessidade que este apresenta de tornar-se cada  vez  

melhor, de  valer  mais, realizando-se como pessoa. 

Resumindo, pode-se dizer que o processo de conhecimento do valor se dá em três 

etapas, como se segue:  

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

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

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

O Ser humano vem sendo definido apenas como racional, que se distingue dos outros 

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

seus recursos. O fato de o Ser humano possuir um caráter emocional, faz com que possa 

perceber o seu valor e o do mundo em que vive, permitindo ampliar nossa compreensão a 

respeito dele no mundo. Ao atribuir-lhe a condição de pessoa, não só se amplia ainda mais a 

compreensão sobre a natureza do homem, como também se torna possível perceber que o 

homem é, ele próprio, um valor. 

 

2.4 A HIERARQUIA DOS VALORES SEGUNDO MAX SCHELER 

 

Todas as coisas que nos cercam, por suas características próprias, possuem um 

determinado valor, um caráter próprio, particular, que faz com que se assuma diante delas 

uma escolha, mas nunca indiferença. De acordo com a Axiologia, não se fica indiferente 

diante das coisas. 

O valor se manifesta através da mão de obra em relação às coisas existentes, ou seja, o 

valor se caracteriza pela não-diferença entre o sujeito que  aprecia e o ser que se  apresenta 

como objeto de apreciação. 

A indiferença, o ponto neutro do valor, seria a própria negação do valor; sendo assim, 

os valores teriam como característica a polaridade, pois nunca um valor, é positivo e negativo 

ao mesmo tempo. Em decorrência da polaridade, não há valor único, pois ao valor opõe-se o 

contravalor, como por exemplo: ao bem contrapõe-se o mal, ao melhor contrapõe-se o pior. 

Verifica-se que aquilo que no objeto o faz ser desejável ou indesejável, sempre o coloca num 

determinado pólo, de acordo com as carências do homem. 
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Max Scheler apresenta uma hierarquia dos valores estabelecida não pela razão, mas 

por um sentimento preferencial. Pode-se conhecer a hierarquia dos valores num “ato especial 

de conhecimento do valor chamado preferir” (SCHELER, 2012); este não deve ser 

confundido com o eleger e o querer ou qualquer ato de tendência. O preferir, contudo, realiza-

se sem nenhum tender, escolher, nem querer, pois se diz: “prefiro a rosa ao cravo”, etc, sem 

pensar numa eleição. Não é, pois, dada ao homem a superioridade de um valor antes do 

preferir, senão no preferir. 

De acordo com Scheler (2012), é a seguinte a ordem hierárquica dos valores: 

1º - Os valores do agradável e do desagradável, que corresponderiam aos estados afetivos do 

prazer e da dor sensíveis. 

2º - Os valores vitais - relacionados ao bem estar. 

3º - Os valores espirituais, que seriam apreendidos pelo perceber sentimental e por atos como 

preferir, amar e odiar. Dentre eles, distinguir-se-iam hierarquicamente os seguintes: 

• Os valores do belo e do feio e os demais valores estéticos. 

• Os valores do justo e do injusto. 

• Os valores do conhecimento da verdade. 

• Os valores do santo e do profano - os valores religiosos. 

Conforme conclui Werneck (1996, p.68-69): 

 

“A hierarquia dos valores não se confundiria, portanto, com a de 
indivíduos concretos, classes sociais ou épocas. [...] Na intuição 
emocional dos valores distinguir-se-iam a vivência emocional e o ato 
de preferir, que seria logicamente posterior e do qual resultaria a 
escala ordenada dos valores. A superioridade de um valor, que adviria 
da sua própria essência, faria com que fosse preferido pelo homem”.  

 

Castagnola & Padovani (1967) citam uma das contribuições mais válidas que Scheler 

trouxe com sua doutrina dos valores: “Não é mal querer o agradável, o sensível, o útil, mas 

querer estas coisas por si mesmas, como se fossem valores supremos” (SCHELER 2012).  

Para Werneck (1996), o motivo de não haver uma classificação dos valores que 

satisfaça plenamente, pode estar fundamentado no fato de ser a Axiologia um conhecimento 

ainda pouco desenvolvido. Mas, não resta dúvida, conforme a autora, que o sentido da vida de 

um homem é dado pelos valores, e que por meio deles o homem vive plenamente a sua 

condição humana. Portanto, faz-se necessária a consciência de que esta filosofia de vida, este 

modo de ver a mulher-mãe-nutriz e o mundo, através de um processo de reflexão crítica, pode 
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ser traduzido na filosofia da amamentação, o que embasa os fins e os objetivos propostos 

neste estudo. 

Por outro lado, considerando que o problema dos valores reduz-se à própria 

espiritualidade humana, não se pode conceber uma filosofia que não leve em consideração o 

desenvolvimento do homem enquanto pessoa, ou seja, entendido em sua totalidade (razão, 

emoção e vontade). 

Hessen (1980), por sua vez, ao buscar analisar a problemática axiológica, indica que o 

conceito de valor não pode ser rigorosamente definido. O que se pode fazer é tão somente 

tentar clarificá-lo ou buscar mostrar seu conteúdo.  

Para Hessen, a palavra valor pode ter três significados distintos: a vivência de um 

valor, a qualidade de valor de uma coisa, ou a própria ideia de valor em si mesma. Estas três 

concepções são exclusivistas, unilaterais, apesar de cada uma apreender uma parte da 

realidade. Observa-se, assim, apenas um dos momentos do fenômeno rejeitando-se, 

consequentemente, todo método apriorístico que consiste em partir de conceitos prévios, já 

formados. 

O valor é dado na consciência, através da vivência que dele se tem. Entretanto, ao lado 

deste sentir emocional, experimenta-se outra atitude ao reconhecer alguma coisa valiosa, no 

sentido de ser o sujeito que lhe atribui um valor, julgando e apreciando; emitindo, de fato, um 

juízo de valor. Nesse valorar, duas direções possíveis se apresentam: os juízos de valor ora 

são positivos, ora negativos. 

Nesse sentido, quando se diz que tal coisa tem valor, faz-se referência à valia de um 

objeto, aquele em virtude do qual este objeto diz alguma coisa ao nosso sentimento dos 

valores. Frequentemente, diz-se também que tal coisa é um valor. Nessa situação, o valor já 

não significa, rigorosamente, o que é tido pela coisa, a valia que ela contém; significa a coisa 

que tem o dito valor, isto é, o objeto que é  seu suporte. 

O sentido de valorar significa atribuir valor a tudo aquilo que for apropriado a 

satisfazer determinadas necessidades. São valoradas, portanto, diferentes coisas: pão, água, 

vestuário, saúde, livros, opiniões, atos, dentre muitas outras. 

No conceito de valor está incluído, portanto, o da referência a um sujeito que valora. 

Valor é sempre valor para alguém; valor é a qualidade de uma coisa, que só pode pertencer-

lhe em função de um sujeito dotado com certa consciência capaz de registrá-la. 

Referência a um sujeito não significa, entretanto, o mesmo que subjetivismo, visto que 

não se deve considerar que no domínio dos valores, possa ser o sujeito, isto é, o indivíduo 

valorante, a decidir sobre o que é valioso e não valioso. O sujeito não é a medida dos valores, 
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pois um juízo de valor aspira a algo mais do que uma simples validade subjetiva apenas para 

aquele que o emite mas, na verdade, para todos possíveis julgadores. 

Os valores não são meramente subjetivos, algo que dependa apenas do arbítrio ou do 

capricho do sujeito a quem eles se revelam. Todo o seu mundo é, pelo contrário, 

essencialmente supra-individual e objetivo. Não existe só para este ou aquele homem, mas 

para todos os homens. 

 A expressão subjetivismo dos valores é exata se significar o mesmo que referencia a 

um sujeito, mas é falsa se referida à validade dos valores. Há, com efeito, uma validade 

objetiva, ou melhor, supra-individual dos valores. Na base de todo o valor está sempre a ideia 

de uma relação com um sujeito valorante, e a referência a um sujeito é da essência só do 

valor. De certo, há ideias abstratas de valores, essências de valor, essências valiosas. Estas não 

são, entretanto, entes em si (ter-se-ia aí um ontologismo axiológico), e o mesmo se aplica no 

que se refere ao valor - qualidade ou às qualidades valiosas dos objetos. 

O ser como ser, o puro ser fático, é indiferente aos valores. O caráter valioso só surge 

nele quando ele está em relação com uma consciência valorativa. O objetivismo radical 

considera os valores como qualidades reais das coisas; e o psicologismo considera-os atitudes 

caprichosas e efêmeras; os indivíduos ignoram estes aspectos. 

Ressalta-se, ainda, que este ato de valorar não é exclusivo do indivíduo, constituindo-

se em um processo coletivo, onde as valorações pessoais estão em relação com as coletivas, 

pois uma base valorativa está sempre presente em qualquer tipo de sociedade. 

Consequentemente, apesar da preferência ser um ato concreto psicológico valorando tal coisa 

mais do que outra – torna-se necessário compreender, no contexto do acompanhamento do 

pré-natal no processo assistencial de determinar que tipos de preferências são realmente 

indicativos de superioridade axiológica, e em que pessoas e sob que circunstâncias estes atos 

de preferência ocorrem. 
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 PROPOSTA METODOLÓGICA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

  A metodologia segundo Minayo (2010a, p. 44), ocupa lugar central no interior da 

sociologia do conhecimento, uma vez que ela faz parte da intrínseca da visão social do 

mundo, veiculada na teoria. O método é o próprio processo de desenvolvimento das etapas, e 

a metodologia constitui o caminho do pensamento, e constitui uma prática teórica pensada. 

  Em sua obra, Figueiredo (2008, p. 102) assegura que descrever a metodologia do 

estudo requer um amplo conhecimento sobre diversos métodos, abordagens e tipos de 

investigação que podem ser empregados para conduzir a pesquisa. Estes conhecimentos são 

essenciais para a construção adequada de um estudo ou pesquisa. 

Sobre as questões metodológicas de uma pesquisa, Minayo (2010b, p. 10) entende 

que:  
A pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 
realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 
pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não 
tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 
investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 
condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas 
razões e seus objetivos.  
 

Para delinear e aprofundar a relação estabelecida entre os valores expressos da 

mulher/gestante no pré-natal optou-se pelo caminho metodológico fundamentado em uma 

vertente de pesquisa qualitativa, a qual não há pretensão de quantificar os dados, mas 

identificar fenômenos que traduzem essa concepção, em uma pesquisa fenomenológica de 

natureza descritiva-exploratória.  Nessa concepção Minayo (2010a) afirma em sua publicação 

que: 
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

   No entendimento de Martins & Bógus (2004, p.48) propõe que: 

 
Diferentemente da pesquisa quantitativa, o método qualitativo busca uma 
compreensão particular daquilo que estuda; não preocupa com generalizações 
populacionais, princípios e leis. O foco de sua atenção é centralizado no específico, 
no peculiar, buscando mais a compreensão do que a explicação dos fenômenos 
estudados. Isso não significa, que seus achados não possam ser utilizados para 
compreender outros fenômenos que tenham relação com o fato ou situação estudada. 
 

Diante deste pensamento, a proposta qualitativa de acordo com Minayo (2010a, p. 57) 

é entendida como a aplicação ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, construindo seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.  

Contudo, a pesquisa descritiva, pauta-se como o principal objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de 

relações entre as variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coletas 

de dados, valendo-se, sobretudo, dos procedimentos de amostragens (FIGUEIREDO; 

SOUZA, 2011, p.107). Enquanto, a pesquisa exploratória são as que geralmente 

proporcionam maior familiaridade com o problema, ou seja, têm o intuito de torná-lo mais 

explícito. Essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Essa modalidade consiste em investigações empíricas, porém o 

intuito consiste na formulação de questões ou de problemas com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para 

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos 

(FIGUEIREDO; SOUZA, 2011; FIGUEIREDO, 2008). 

 

3.2 CENÁRIOS DO ESTUDO 

 

   Esse estudo foi realizado no município de Niterói, município integrante da região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, as quais apresentam um universo de sete (07) 

como: Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. O 

município de Niterói apresenta 134,5 km2 de extensão territorial. 
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   Os cenários eleitos da região foram cinco unidades de saúde na atenção básica da 

Prefeitura de Niterói, descritas a seguir: Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional 

Dr. Sério Arouca; Policlínica Regional da Engenhoca; Policlínica Regional do Largo da 

Batalha; Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva. Esses locais foram escolhidos por 

atuarem no acompanhamento à mulher na consulta  pré-natal, e de forma à abranger diferentes 

regiões do município, oferecendo assim um panorama desta assistência na cidade. 

   A pesquisa obteve a aprovação junto ao responsável técnico da Fundação Municipal 

de Saúde de Niterói (Anexo A), assim como o acesso aos locais já citados. 

   

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram cinquenta (50) mulheres/gestantes inscritas no programa 

de pré-natal da rede municipal de saúde do Município de Niterói, obtendo um total de dez 

(10) mulheres em cada unidade do estudo.  

Para preservar a identidade dos sujeitos, os mesmos foram identificados como 

“Gestantes”, e receberam um código alfanumérico sequencial (G1, G2, G3,..., G50), 

assegurando o anonimato dos respectivos depoimentos. 

Nesta pesquisa foram considerados critérios de inclusão as mulheres/gestantes maiores 

de dezoito (18) anos, que estejam realizando acompanhamento do pré-natal na rede municipal 

de saúde de Niterói e queiram participar da pesquisa. Dessa forma, aquelas mulheres que 

encaixam no perfil do sujeito da pesquisa foram selecionadas para a sua participação 

voluntária. 

Assim, foram excluídas da participação da pesquisa mulheres/gestantes que não 

estejam cadastradas na rede Municipal de Saúde de Niterói; menores de dezoito (18) anos de 

idade e gestantes que não optarem para a sua participação na pesquisa.  

A participação dos sujeitos do estudo foi mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), documento que ratifica a ciência 

de sua participação na pesquisa. Seguindo a orientação da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (2003, p. 37), os dados foram  coletados após a assinatura do Termo, contendo 

informações detalhadas da pesquisa, bem como a identificação dos pesquisadores e 

instituições envolvidas. 

É importante informar que cada participante recebeu esclarecimentos sobre quaisquer 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à 

pesquisa, garantindo-se aos participantes a liberdade de escolha em sua participação ou recusa 
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de sua contribuição em qualquer fase da pesquisa, e assegurando a privacidade quanto aos 

dados coletados. 

A preparação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o pesquisador deve 

procurar a fornecer a efetiva informação ao sujeito para assegurar o direito de escolha. 

Devendo a terminologia ser acessível ao entendimento do sujeito e contemplar toda 

informação pertinente à pesquisa, como evitar, sobretudo, esconder os riscos do estudo. 

Tendo o sujeito estar seguro da privacidade de todas as informações e garantindo os 

princípios bioéticos como: respeito, autonomia, não maleficência e beneficência (BRASIL, 

2003). 

 

3.4 ASPECTOS LEGAIS 

 

A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado à Universidade 

Federal Fluminense (UFF), para análise dos seus preceitos éticos e legais, sendo a mesma 

aprovada sob o CAEE: 06604012.0.0000.5243 (Anexo B), como preconizado na Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) qual constitui as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. 

Os estudos na área da saúde potencializa o desenvolvimento de investigações 

cientificas com seres humanos, embora que qualquer pesquisa deve-se adequar aos preceitos 

científicos e assegurar aos sujeitos benefícios e direitos, principalmente acerca de pesquisas 

desenvolvidas pela enfermagem, que lidam com angústias e sofrimentos, como a problemática 

abordada nesta pesquisa.  

 

3.5 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Nessa fase da pesquisa segundo Lakatos & Marconi (2010, p. 165) inicia-se a 

aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de 

dados na pesquisa. 

 Assim, como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista 

semiestruturada individual (Apêndice B), elaborado a partir dos objetivos estabelecidos, 

durante os meses de março a junho de 2013, e conforme Minayo (2010a) a entrevista combina 

perguntas abertas e fechadas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à indagação formulada. É importante informar a necessidade 
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de respeitar criteriosamente as etapas a serem seguidas no cronograma do estudo (Apêndice 

C), para que essas etapas não sejam prejudicadas.  

 Na linha de raciocínio de Gil (2008, p.114) que retrata que as entrevistas individuais 

podem ser utilizadas para investigar temáticas relevantes e de profundidade, como ocorre em 

pesquisa qualitativa. Pois de acordo com Oliveira (2009, p.7) o pesquisador qualitativo 

permite em seus estudos na interpretação do mundo real, preocupando-se com o caráter 

hermenêutico da tarefa de pesquisar sobre a experiência vivida dos seres humanos.  

A captura dos depoimentos dos sujeitos foi por intermédio de aparelho digital para a 

sua gravação, e logo em seguida, foram transcritos na íntegra, a fim de não perder nenhum 

aspecto importante dos relatos expostos pelas gestantes. Os dados foram armazenados e 

categorizados no programa Excel para auxiliar a análise de conteúdo. Segundo Lüdke e André 

(2001), a gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, deixando o 

entrevistador livre para prestar atenção no entrevistado. Tendo todos os dados registrados de 

forma confidencial e anônima no decorrer da pesquisa. 

De acordo com Gil (2008, p. 119), o método mais confiável para reproduzir com 

precisão as respostas obtidas em cada pergunta é o registro a partir de anotações ou uso de 

gravador. A gravação eletrônica é o melhor método de preservar o conteúdo da entrevista. 

Mas é importante considerar que o uso de gravador só poderá ser feito com o consentimento 

do entrevistado.  

O estudo obteve como limitação obstáculos no acesso às gestantes, por conta da 

dificuldade de autorização da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, com a entrega tardia 

das cartas de apresentação aos gerentes das Unidades de Atenção Básica .  
 

3.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p.168) a análise, o pesquisador entra em 

maior detalhe sobre os dados decorrentes da pesquisa, a fim de conseguir respostas as suas 

indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses 

formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise. 

 Inicialmente foi verificada a necessidade da caracterização do perfil dos sujeitos como 

o atendimento ofertado à mulher no acompanhamento do pré-natal no município de Niterói. 

Então, a análise estatística simples foi empregada para contextualizar essa caracterização. 

Ainda em decorrência da alta complexidade do objeto de pesquisa, entendemos que a análise 
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de conteúdo também permitirá alcançar as entrelinhas dos discursos dos sujeitos. A análise de 

conteúdo segundo a proposta de Bardin (2009) consiste:  

 
Um conjunto de instrumentos e técnicas metodológicas cada vez mais sutis, em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados. 
Nesse sentido, trata-se de um esquema geral, no qual podemos verificar um conjunto 
de processos que podem ser implementados para a análise dos dados e dos 
respectivos conteúdos, portanto, apresenta um leque de alternativas, com maior 
rigor, assinalado por disparidades adaptáveis a um campo de aplicação muito amplo: 
as comunicações.  

  

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

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

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

(CHIZZOTTI, 2005). 

 A análise de conteúdo visa à sistematização de procedimentos, cujo objetivo permeia a 

descrição dos conteúdos das mensagens, diante de tais técnicas, a qual proporciona obter 

indicadores quantitativos ou não, que permitam a interferência de conhecimento relativos às 

condições de produção/recepção das mensagens (BARDIN, 2009). 

 Segundo a proposta de análise de conteúdo, a organização perpetua em três diferentes 

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

material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. É necessário realizar a 

organização e leitura do material, buscando conhecer a estrutura, analisar e registrar as 

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

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

o desenvolvimento das operações sucessivas (BARDIN, 2009; MINAYO, 2010b). 

 Na segunda fase, devemos fazer a aplicação do que foi definido na fase anterior, 

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

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

de codificações, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

estabelecidas. A terceira fase compreende uma análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

Contudo, devemos valorizar as informações qualitativas acerca das características do 

fenômeno estudado - ideologias, tendências e outras determinações (BARDIN, 2009; 

MINAYO, 2010b). 

 A análise final procurou estabelecer articulações entre os dados coletados e a Teoria 

dos Valores de Max Scheler, assim possibilitando discuti-los tendo em vista o alcance dos 

objetivos propostos no estudo. 
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4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Este capítulo teve como proposta enfocar o objeto e os objetivos do estudo a fim de 

relacioná-los aos valores das mulheres no acompanhamento do pré-natal da Cidade de Niterói. 

Primeiramente, realizamos a análise da caracterização do perfil dos entrevistados; e da 

assistência ofertada a mulheres durante a rede de atenção a saúde da mulher, e na sequência, 

as três categorias temáticas que emergiram das entrevistas, foram analisadas à luz do 

referencial teórico dos valores de Max Scheler (1994) e, eventualmente, de outros estudiosos 

da temática. 

 

4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa: 

 

Para caracterizar o perfil destas mulheres, foram realizadas entrevistas individuais, 

com perguntas semiestruturadas, realizadas com as que se colocaram à disposição para 

participar da pesquisa durante o acompanhamento do pré-natal, e conforme os critérios pré-

estabelecidos no estudo. Assim, inicialmente foi realizada análise estatística simples para a 

caracterização do perfil de mulheres que são assistidas no município de Niterói. Os dados 

apresentados a seguir  foram reunidos na tabela V. 

Dessa forma, foram entrevistadas cinquenta (50) mulheres/gestantes, onde em relação 

à idade, obteve uma predominância de 18 à 25 anos (46%), totalizando vinte e quatro 

mulheres. Quanto à etnia vinte e cinco mulheres declararam serem pardas (50%), seguindo 

por treze mulheres negras (26%) e onze brancas (22%). 

Quanto à religião, vinte e uma eram protestantes (42%), dezessete eram católicas 

(34%), e apenas duas se consideravam espíritas (4%). 

Em relação ao grau de escolaridade houve uma predominância de ensino médio 

incompleto com trinta e uma mulheres (62%), seguidas ensino fundamental dezesseis 
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mulheres (32%). Quanto a seu estado civil quarenta mulheres eram solteiras (80%), destas 

apenas dez não tinham companheiro (25%), e somente dez eram casadas (20%).   

Sobre a condição econômica das gestantes vinte e nove não apresentavam no momento 

ocupação com carteira assinada (58%), apresentando como outra fonte de renda, para nove 

mulheres a bolsa família (18%). A renda familiar predominante foi de até dois salários 

mínimos com dezenoves mulheres (38%), constatando uma baixa condição econômica. 

Entretanto, quarenta e uma gestantes (82%) declararam morar com pessoas que contribuem na 

renda familiar. 

Ressalta-se que vinte e quatro gestantes são primigestas (48%), e a outras vinte seis 

possuem, em sua maioria, apenas um filho com quatorze mulheres (28%). Entretanto é valido 

enfatizar que quatro mulheres (8%) têm mais de quatro filhos.  

Acerca da gravidez trinta e cinco das gestantes (70%) relataram que a gestação não foi 

planejada. Apesar de terem uma gravidez não planejada, apenas duas gestantes (2%) não 

tiveram apoio familiar.  

 Quarenta e sete gestantes (94%) gostam de realizar a consulta de pré-natal, e quarenta 

e oito foram bem atendidas (96%) pelo profissional de saúde da unidade de Atenção Básica.  

A respeito do atendimento realizado pelo profissional de saúde quarenta e sete 

gestantes (94%) relataram que as suas dúvidas foram sanadas durante o seu acompanhamento. 

Com relação ao cuidado ofertado vinte e seis de mulheres (52%) julgaram ser ótimo, e vinte e 

duas gestantes (44%) como bom, e duas gestante (4%) alegaram regular. A realização de 

exames laboratoriais é de suma importância para diagnosticar patologias recorrentes do 

período gestacional, nisto quatorze responderam sim (28%) quanto questionadas da 

dificuldade da realização dos exames do acampamento do pré-natal.   

Ainda em relação a consulta de pré-natal quarenta e seis alegaram que sente-se seguras 

(92%)  pelo acompanhamento do profissional de saúde. Dessa forma, quarenta e uma (82%) 

afirmam que as suas necessidades físicas foram atendidas.  Todavia, trinta e uma das 

gestantes (62%) afirmam que as suas necessidades emocionais são contempladas no 

acompanhamento. 
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Tabela V: Características socioeconômicas e reprodutivas das gestantes incluídas na análise. 
Município de Niterói, Brasil, 2013. 

Das entrevistadas, vinte e nove não são contempladas pela presença de um 

acompanhante (58%) durante a consulta de pré-natal, a fim de promover segurança e apoio a 

mulher. Entretendo, trinta e seis mulheres acham importante (72%) a presença de uma 

acompanhante, constando que apenas vinte e uma vivenciam essa realidade (42%).    

O quantitativo de mulheres no estudo apontou para a demora/espera (50%), seguida 

das acomodações inadequadas (12%) e péssimo atendimento (8%) como motivos de 

insatisfação quanto ao processo de atendimento/consulta de pré-natal. 

Esses dados podem ser observados na tabela VI abaixo: 
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Tabela VI: Dados de mulheres sobre o acompanhamento do pré-natal  no Município de 

Niterói, Brasil, 2013. 
Informações (n=50) n % 

Gravidez Planejada 
  Sim 
  Não 
 

 
15 
35 

 
30 
70 

Apoio familiar para a gravidez 
 Sim 
 Não 
 

 
48 
2 

 
96 
4 

Gosta de realizar a consulta pré-natal 
 Sim 
 Não 
 

 
47 
3 

 
94 
6 

Durante a consulta é bem atendida 
 Sim 
 Não 
 

 
48 
2 

 
96 
4 

Dúvidas são respondidas 
 Sim 
 Não  
 

 
47 
3 

 
94 
6 

Dificuldade de realizar os exames 
 Sim 
 Não 
 

 
14 
36 

 
28 
72 

Vai com acompanhante nas consultas 
 Sim 
 Não 
 

 
21 
29 

 
42 
58 

Avaliação do cuidado do profissional na consulta 
  Ótimo                                                                              
  Bom                                                                              
  Regular                                                                    
 

 
26 
22 
2 

 
52 
44 
4 

Acha importante ir com acompanhante  nas consultas 
 Sim 
 Não 
 

 
36 
14 

 
72 
28 

Sente-se segura com o acompanhamento pré-natal 
 Sim 
 Não 
 

 
46 
4 

 
92 
8 

Consultas atendem necessidades físicas  
 Sim 
 Não 
 

 
41 
9 

 
82 
18 

Consultas atendem necessidades emocionais 
 Sim 
 Não 
  

 
31 
19 

 
62 
38 

 
Motivos de Insatisfação do pré-natal – 
  Demora/Espera 
  Não há 
  Acomodações 
  Péssimo Atendimento 

 
 

25 
7 
6 
4 

 
 

50 
14 
12 
8 
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4.2 Apresentação das categorias temáticas: 

 

As palavras do autor podem ser destinadas também às mulheres/gestantes que 

participaram do estudo, sujeitos valorativos com direito à palavra falada ou escrita através da 

qual imprimem suas marcas nas sociedades e no serviço de saúde onde são assistidas, 

assumindo seu papel social na construção de um serviço integrado, dotado de valor, durante 

este processo, tornar-se de direito e de fato um instrumento valorativo os seus relatos.  

Nessa perspectiva, a compreensão refere-se, então, ao poder de captar os valores que 

cada um tem no contexto do mundo em que vive, através da participação, compreensão, 

interpretação e nova compreensão de um fato ou fenômeno. Significa que uma interpretação 

dada pode ser substituída por uma nova, sugerindo abertura para um novo e permanente 

questionar, o que confirma o pensamento de Orlandi (2001, p.11) de que “a leitura pode ser 

um processo bastante complexo e que envolve muito mais do que habilidades que se resolvem 

no imediatismo da ação de ler”. Como resultado, na medida em que se sucederam os relatos 

das mulheres/gestantes, foram estabelecidas os seguintes significados Schelerianos: 1) 

Acessibilidade um valor necessário: ecos das Políticas Publica de Saúde no Pré-natal; 2) O 

valor do tecnicismo assistencial em detrimento da prática assistencial humanizada; 3) 

Humanização: uma ação que implica na mudança de valores. 

 

4.3 Acessibilidade um valor necessário: ecos das Políticas Publica de Saúde no Pré-natal: 

 

Inicialmente, é importante enfatizar que a Lei 8.080, que rege o Sistema Único de 

Saúde, assegura o acesso universal e igualitário à população às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação, sendo atribuição do Estado em garantir essas condições. 

Percebe-se que esse princípio não é respeitado, pois é notável a falta de disponibilidade de 

recursos humanos e materiais aos serviços de saúde, dificultando assim, que o 

acompanhamento pré-natal ocorra de maneira tranquila, rápida e efetiva com condições de 

monitoramento da saúde da população. 

O acesso ao serviço de saúde é de suma importância para que o cuidado se estabeleça 

de forma segura, por essa razão, não deve haver empecilhos que desacreditem o sistema. 

Cunha e Silva (2010) ressaltam que a acessibilidade aos serviços de saúde é considerada 

como um ponto imprescindível de um sistema de saúde quando ocorre o processo da busca e 

obtenção do cuidado.  
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Embora a acessibilidade seja um conceito relacionado com o de cobertura, estes não 

são equivalentes. A cobertura está relacionada com a intensidade da oferta das ações e 

serviços ou na medida em que os recursos existentes são suficientes para atender às 

necessidades da população-alvo. Por outro lado, a acessibilidade tem sido definida como uma 

relação entre os recursos de poder dos usuários e os obstáculos colocados pelos serviços de 

saúde. Os recursos de poder podem ser de natureza econômica, social e cultural. Já os 

obstáculos podem ser geográficos (distância, transporte), organizacionais (existência de filas, 

tempo de espera injustificável, natureza do acolhimento) e econômicos (Costa, et al., 2008). 

Nesse sentido, quando existem dificuldades importantes para a utilização do serviço de 

saúde, o conceito de acessibilidade relacionado aos obstáculos existentes à obtenção dos 

serviços, por parte dos usuários, é acrescido de grande valor, como é o caso do Brasil. Assim, 

apontamos que os obstáculos relacionados da acessibilidade aos serviços de saúde são dotados 

de um valor de utilidade, que segundo Max Scheller (2012) é um valor para uma essência 

vital, ou seja, “útil” é tudo que busca de forma “regrada” a realização de um valor bom, 

agradável aos sentidos. O agradável é um valor fundamental, o útil o valor derivado. Nesse 

sentido, o valor da sociedade moderna é pautado pela utilidade, sendo constituído em 

desfrutar das coisas agradáveis (SCHELER, 2012). Assim, acessibilidade é um valor vital, 

inerente ao valor de utilidade do serviço de saúde, por isso, os obstáculos do sistema de saúde 

concretizam a inviabilização dos valores vitais e de utilidade. 

Desse modo, a Acessibilidade um valor necessário: ecos das Políticas Publica de 

Saúde no Pré-natal apresenta os empecilhos vivenciados pelas mulheres/gestantes referente à 

rede de atenção básica a saúde da mulher, sendo este, um ponto forte referente à 

acessibilidade no pré-natal e perpassa pela realização de exames laboratoriais e de imagem, 

constituindo um valor vital e de utilidade (SCHELLER, 2012), essencial para a saúde materna 

e fetal. A operacionalização da Política de assistência no pré-natal é importante para uma 

maior interação do município com a saúde da população. Assim, a lentidão do processo de 

realização e recebimento dos resultados de exames compõe uma falha na atenção do sistema 

de saúde, além disso, os obstáculos da rede ao acesso aos exames de imagem como a 

ultrassonografia, com a restrição de horários para a realização dos exames, a qual compromete 

a qualidade assistencial da saúde materna e fetal, conforme os depoimentos a seguir: 

 

“Os primeiros eu fiz particular, porque fiquei com medo de demorar 

(...) aí o médico reclamou que eu gastei dinheiro à toa e os outro eu 

fiz aqui, mas não recebi ainda (...).” (G1) 
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“Para pegar demorou um pouco (...) demorou mais ou menos 1 

mês.”(G2) 

 

“Porque teve um exame meu de urina que ainda nem ficou pronto, a 

urinocultura (...) espero que chegue logo”. (G3) 

 

O PHPN (2002) apresenta como um dos seus objetivos: assegurar a melhoria do 

acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal. Essa proposta é essencial 

na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, além de contribuir para o diagnóstico e 

tratamento das possíveis complicações no período gestacional, com a finalidade de promover 

principalmente o declínio da mortalidade materna, colaborando com o 5º objetivo do 

desenvolvimento do milênio da ONU, acerca de melhorar a saúde da gestante no Brasil. 

Assim, essa contribuição está atribuída à realização de exames no pré-natal que 

possam revelar à saúde da gestante como a de seu filho. Pois, as informações de qualidade, 

além da disponibilidade de serviços no acompanhamento pré-natal, às deixam mais 

protegidas, seguras e tranquilas, em relação à saúde materna e fetal (CASTRO; MOURA; 

SILVA, 2010). 

 Contudo, a rede de atenção integrada à saúde deve ter uma estrutura unificada, 

permitindo que a gestante tenha o acesso aos exames laboratoriais, e inibindo os obstáculos do 

sistema de saúde (XIMENES NETO, et al., 2008). Dessa forma, é importante ressaltar, um 

estudo atual que demonstrou uma elevada taxa de diagnóstico das morbidades maternas entre 

as puérperas internadas em uma maternidade em Teresina, no estado do Piauí, explicada pelo 

manejo eficaz de exames laboratoriais básicos (FONSECA, PÁDUA, NETO, 2011). 

Entretanto, um estudo no município do Rio de Janeiro aponta que as principais dificuldades 

para o manejo da sífilis e HIV na gestação estavam relacionadas ao inicio tardio do pré-natal, 

além da demora dos resultados dos exames, demorando mais de trinta dias para disponibilizar 

o resultado (DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). 

Nessa perspectiva, os valores vitais são universais: todos nós necessitamos de 

alimentação, saúde, segurança entendidas como básicos para a sobrevivência (SCHELLER, 

2012), e sendo útil para a manutenção da vida. No que se refere à saúde e o bem-estar 

materno e fetal o manejo eficaz do acompanhamento do pré-natal sé faz como uma 

necessidade básica de saúde, e constituindo uma questão vital no que diz a respeito do 

monitoramento da saúde do período gestacional, com a realização dos exames clínicos e 
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complementares, preconizados no Ministério da Saúde, reconhecido por seus benefícios para 

o rastreamento das possíveis alterações clínicas.  

Assim, uma rede integrada em saúde da mulher na perspectiva do ciclo gravídico-

puerperal é essencial para que a gestante tenha a possibilidade de um diagnóstico de qualidade 

da sua saúde. Isto somente será realizado quando os resultados forem disponibilizados em 

tempo hábil. Essa acessibilidade não foi encontrada, constituindo um desrespeito aos direitos 

à saúde da mulher, como um valor vital. Os deveres de gestores municipais em garantir e 

fornecer a operacionalização da atenção em saúde respaldada pelas portarias e protocolos do 

Ministério da Saúde. Essas características contribuem para o real quadro da morbimortalidade 

materna do Brasil, favorecendo a precariedade da assistência obstétrica, e colaborando para o 

país fique mais distante no que diz respeito às metas governamentais para a mudança desse 

panorama de saúde.  

Dessa forma, as depoentes relatam não somente a sua preocupação em relação ao 

tempo de espera dos resultados dos exames, mas também a sua insatisfação com relação a 

horários pré-determinados, restringindo a sua acessibilidade, e criando obstáculos da rede, e 

ainda expõe que há a escassez de informação, gerando medo, angustia e insegurança quanto à 

questão do acompanhamento, constituindo um entrave na saúde da mulher em suas questões 

reprodutivas, seja por conta da institucionalização da operacionalização do sistema ou ainda a 

falta de informação, diretamente interligado com a saúde, segurança e o seu bem-estar, 

conforme os depoimentos a seguir: 

 

“Deveria ter mais dias de coleta de sangue, urina e fezes (...)”. (G5) 

 

“Porque o sangue não dava pra fazer, sempre não vinha o resultado, 

falavam que não estava pronto, que o sangue não era o suficiente 

(...)”. (G6) 

 

“Fiz particular os primeiros exames, e outro que fiz aqui demorou, aí 

falaram que tinha que ser cedo (...) já tinha 12h de jejum, e não pude 

fazer. Tive que voltar outro dia, por falta de informação”. (G7) 

 

 O sistema de avaliação do serviço deve ser efetivo para assim reordenar a execução 

das ações e serviços redimensionando-os de forma a contemplar as necessidades de seu 

público, propondo maior racionalidade na operacionalização dos recursos de saúde e o acesso 
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da população, como as informações pertinentes, as quais não são fornecidas com clareza para 

o entendimento das gestantes (QUADROS et al, 2012). Esse fato estabelece um 

descumprimento de noções básicas na saúde da população, pois a institucionalização com 

normas e regras operacionais, e perpassando pela falta de conhecimento a respeito de sua 

saúde, que interfere diretamente na saúde da mulher, e sendo esse um valor vital para seu 

conforto, segurança e bem-estar. 

Com isso, os princípios de equidade e resolubilidade do Sistema Único de Saúde 

devem garantir à gestante o direito a um atendimento que supra as  suas necessidades vitais 

sem a expor a nenhum constrangimento, principalmente por falta de informação e a escassez 

de horários para a realização dos exames do pré-natal. Assim, deve-se respeitar a 

individualidade da mulher, ampliando a sua capacidade de fazer escolhas a partir do 

conhecimento de seus direitos constituídos, e inibindo os obstáculos vivenciados pelas 

mulheres. 

 Assim, o profissional de saúde da atenção básica do município investigado deve 

compreender o panorama de saúde da população a que é prestado o serviço, com o objetivo de 

contemplar suas reais necessidades. Do mesmo modo que, os gestores de saúde devem estar 

engajados e comprometidos com a qualidade da assistência ofertada e subsidiá-la para 

eficácia de sua operacionalização, com foco na qualidade e satisfação da população, e 

promovendo à sua saúde reprodutiva. 

Outra dificuldade apontada pelas gestantes foi na realização de exames de imagens, 

conforme os depoimentos: 

 

“A ultra que fiz particular, a médica disse que se fosse por aqui eu 

não ia receber tão cedo (...)”. (G4) 

 

“A maioria fiz no posto mesmo, só a ultra que fiz particular porque 

não consegui pelo SUS”. (G8) 

 

“(...) os exames foram tranquilo para fazer e pegar depois. Só a ultra 

que fiz particular, acho que pelo posto não tem não". (G9) 

 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2012 d) 11% a 42% das idades gestacionais são 

calculadas pela data da última menstruação, as quais não são confiáveis. Assim, pode-se 

oferecer à gestante, quando possível, o exame ultrassonográfico, que, além de melhor definir a 
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idade gestacional, ajuda na detecção precoce de gestações de gemelares, tipo de placentação e 

casos de malformações fetais clinicamente não aparentes (BRASIL, 2012 d). Esse fato torna o 

exame de imagem como uma tecnologia auxiliar para a produção de saúde, ou seja, 

constituindo um valor vital para a qualidade do acompanhamento da gestação. 

 É importante destacar que a não realização de ultrassonografia durante a gestação não 

constitui omissão, nem diminui a qualidade do pré-natal (BRASIL, 2012 d). Entretanto, a 

partir do momento que o profissional de saúde solicita esses exames de imagem, a rede 

deveria fornecer o serviço para a sua realização, sem dificuldades e empecilhos, como pode 

ser observado nos relatos de dificuldades das gestantes do município. 

 Essa dificuldade relatada quanto à realização do exame de ultrassonografia é um ponto 

importante ser mencionado, para adequação do manejo do acompanhamento do pré-natal, pois 

isso permite um direcionamento das ações programáticas em nível assistencial e central com 

protocolos para um redimensionamento dos recursos físicos e humanos no serviço de nível 

secundário. Entretanto, a sua não realização, não possui comprovação cientifica que sugira a 

elevação da morbimortalidade materna e fetal. Contudo, quando o sistema de saúde fornece à 

população esse serviço, o município deve garantir o direito dos usuários quanto a sua 

acessibilidade. 

 Dessa forma, a Rede Cegonha (2011) vem reafirmar que a realização dos exames de 

pré-natal de risco habitual e de alto risco, como o acesso aos resultados deve ser em tempo 

oportuno, ainda propõe a partir de sua adesão novos exames financiados pelo Ministério da 

Saúde que amplia a realização do ultrassom obstétrico para 100% das gestantes e ultrassom 

obstétrico com Doppler. Assim, esses dados assinalam para os gestores de saúde do 

município, a necessidade de credenciamento ao Programa Rede Cegonha, sendo esta uma 

possível solução para a ampliação e resolução dos problemas referente à acessibilidade em 

saúde. 

 

4.4. O valor do tecnicismo assistencial em detrimento da prática assistencial humanizada  

 

 A prática assistencial humanizada quando valorizada, é um fator positivo no processo 

de cuidar, uma vez que permite a criação de vínculo com os sujeitos e consequentemente 

influenciando na terapêutica realizada de forma a melhorar um prognóstico. No caso 

específico das consultas do pré-natal, uma prática acolhedora é de vital importância para que 

essa mulher entenda como que suas atitudes irão influenciar positiva ou negativamente no 

desenvolvimento do seu bebê.  
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 Para que esta prática seja realizada, exige que os profissionais de saúde se dediquem a 

isso, utilizando uma escuta sensível e qualificada, percebendo a real necessidade da usuária, 

para que se sintam confortáveis com o atendimento e com o profissional. Em um estudo 

realizado em três capitais do nordeste, que, visava avaliar o acesso e o acolhimento em 

unidades básicas de saúde, por sua vez percebeu que a impessoalidade foi um aspecto de 

descontentamento dos usuários com relação à forma que os mesmos são “(des)acolhidos” nas 

unidades  básicas de saúde, e os autores ainda afirmam que há necessidade de uma formação  

profissional que valorizem o  “saber tratar  bem as pessoas” . (SOUZA et al , 2008) 

Para mudar essa realidade presente em diferentes cenários do Brasil, é importante que 

os profissionais de saúde sejam capazes de ampliar seus olhares para um cuidado que vise 

abranger as mais variadas áreas, e não os moldes tecnicistas, os quais são insuficientes para 

dar conta da complexidade dos sujeitos, uma vez que não consideram os aspectos como 

angústias, temores e incertezas que permanecem atrelados ao processo do cuidado em saúde 

(MACÊDO, SENA, MIRANDA; 2012).  

De acordo com o exposto, esta categoria é dedicada a discutir os depoimentos das 

gestantes quando questionadas se elas eram bem atendidas. Houve uma predominância de 

gestantes que afirmaram serem bem atendidas. Entretanto, percebemos em seus relatos a sua 

insatisfação com as consultas, denominada como “curtas e rápidas”. No diz a respeito dos 

valores éticos, Scheller (2012) enfatiza que um valor ético, somente advém perante as 

propriedades e ações que o homem adquire, se estas aquisições forem feitas por meio de suas 

forças e de seu trabalho. Então, o “ser ético” somente o é através de seu esforço em adequar a 

sua prática à necessidade do “outro”.  

Dessa forma, faz-se necessário um maior envolvimento do profissional com o 

acompanhamento eficaz e ético, sendo estes de suma importância, e perpassando por um 

tempo de qualidade, com a finalidade de promover o bem-estar materno e fetal.  Desse modo, 

esses fatos decorrem do valor ético questionado pelas gestantes, que está intimamente 

relacionado à satisfação das mesmas referente ao serviço de saúde, pois pensam que os 

profissionais deveriam atendê-las de maneira eficiente e com qualidade, conforme os relatos a 

seguir:  

“Não. Porque acho que é a correria deles. O médico nem olha para 
sua cara (...) Você faz uma pergunta e ele dá uma resposta rápida e 
pronto (...) parece que ele quer atender rápido”. (G7) 
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“A médica é muito boa, mais pena que o período da consulta é muito 
curto. Não dá para atender”. (G15) 
 
“A médica me atendeu muito mal durante a consulta, e me causou até 
uma depressão (...)”. (G16) 
 

Neste sentido, o modelo tecnocrata promove essa abordagem rápida e sucinta, 

desvinculando um cuidado eficaz e de qualidade, gerando um valor ético de insatisfação para 

a população. Davis-Floyd (2001) ressalta que médicos tecnocratas não valorizam conversas 

longas com seus pacientes e preferem manter suas consultas curtas, sem aproximação e 

vínculo com os mesmos. Dessa forma, entendemos como o modelo tecnocrata impera na 

atenção a mulher no pré-natal. A falta de envolvimento do profissional de saúde somado ao 

excesso da demanda da assistência repercute diretamente na carência de especificidade do 

processo do cuidar, contribuindo para disseminação do cuidado das gestantes com um olhar 

puramente tecnológico, sem a interação “Profissional-Gestante”. Assim, como resultado disto 

a insatisfação da mulher durante o seu acompanhamento, e esta habilidade somente serão 

conquistadas através da pratica humanizada. A respeito disto, Scheller (2012) afirma que ao 

ver que um homem, em virtude de sua natureza bem-constituída, é dotado de uma boa 

vontade, uma aplicação que os  homens não adquirem senão por meio de muitos sacrifícios. 

Implicando, portanto em um maior esforço destes profissionais ampliar sua forma de cuidar. 

Desse modo, os profissionais de saúde devem nortear suas práticas profissionais 

focando na ética valorativa enquanto indivíduos. Esse valor só será instituído no ser, se o 

mesmo através de suas atitudes vivenciarem o valor ético em sua prática essencial. Assim, a 

consultas “rápidas e curtas”, além de prejudicar o acompanhamento eficaz do pré-natal, 

emerge uma questão ética do cuidado em saúde. 

Nesse contexto, os profissionais de saúde devem estar atentos às necessidades e 

expectativas de suas clientes, procurando escutá-las, esclarecendo suas dúvidas, oferecendo-

lhes as informações e orientações necessárias (CASTRO; MORA; SILVA, 2010). Dessa 

forma, a valorização da mulher permite a compreensão das suas reais necessidades, focando 

em um modelo humanizado, tendo o cuidado centrado no outro, consolidando uma postura 

ética no cuidado. 

Outro descontentamento apontado nos depoimentos das gestantes foi a negligencia do 

cuidado, exemplificado na ausência da realização de simples técnicas pertinentes ao cuidado 

da saúde da mulher no período gravídico, conforme os depoimentos: 
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“São atenciosos porque eu pergunto tudo (...) Tem que ter mais 
exame, examinar, medir, pesar. Eu vou fazer quatro meses e ela 
nunca mediu minha barriga,  apesar de ela saber pela ultra.”(G10) 
 
“Ela escuta o que agente tem para falar, se precisar remédio ela 
passa também, ela não me examinou ainda não, não mediu barriga 
nem nada disso, vou fazer cinco meses.” (G11) 
 
“O médico não atende direto (...) começo a falar e não me examina, 
somente passa remédio e pronto (...)”. (G14) 

 

Ao iniciar o pré-natal, todas as gestantes em suas primeiras consultas, devem ser 

submetidas à anamnese, trazendo seus históricos pessoal e familiar, e também a realização do 

exame físico completo, com a medição da sua estatura, peso, aferição de pressão arterial. Nas 

consultas subsequentes deve ser realizado novamente o exame físico completo, assim como a 

medição da altura uterina (após a 12ª semana de gestação), verificação do batimento 

cardiofetal (entre a 10ª-12ª semana, com o sonar-doppler), e continuidade do 

acompanhamento do peso e da pressão arterial, extremamente importante para a atenção a 

saúde materna e fetal. (BRASIL, 2012 d). Contudo, como podemos observar, tais ações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, por vezes são negligenciadas pelos profissionais de 

saúde em sua prática durante as consultas de pré-natal do município. Dessa forma, assistência 

a saúde da mulher torna-se inadequada e ineficaz, pelo qual o serviço de saúde apresentar uma 

visão limitada e simplista do processo cuidar. 

É notável que nos depoimentos, a valorização do uso de tecnologia e da medicalização 

pelos profissionais responsáveis pela consulta do pré-natal. A respeito disto, Davis-Floyd 

(2001), afirma que o sistema de saúde o qual estamos, é reflexo de valores os quais 

privilegiam a ciência feita por tecnologia, e por trás disto há grandes instituições regidas por 

ideologias patriarcais em um contexto com fins econômicos lucrativos, e ainda completa que 

as informações advindas das altas tecnologias são mais valorizadas para dar diagnósticos, e 

são consideradas essenciais e eficazes para o cuidado em saúde.  Nesse sentido, a satisfação 

da mulher durante o seu acompanhamento é valor ético constituído (SCHELLER, 2012), e 

deve focar o seu bem-estar. Contudo, a prática engessada pelo modelo tecnicista vai contra 

esse pensamento, que, na verdade está pautado em um modelo humanizado. 

Devido à variedade tecnológica ofertada no mercado, a atenção ao pré-natal vem 

sofrendo uma mecanização, substituindo gradativamente a consulta clássica, a qual utiliza-se 

a semiologia e semiotécnica, por outra com o uso exagerado de tecnologias duras, levando a 

mudança da atenção  para um modelo centrado no trabalho morto e não mais por trabalho 
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vivo, no qual as relações de afetividade e a troca de subjetividades não são valorizadas, fato 

este que contribui negativamente para a humanização desta atenção (XIMENES NETO, et al., 

2008). Essa lacuna na atenção a saúde da mulher, prevalece uma falha do processo do cuidar, 

a qual compromete a sua assiduidade ás consultas.  Esse fato gera uma visão deturpada do 

real cuidado do pré-natal. 

Colaborando com esse raciocínio, Gonçalves et al (2009) demonstra em um estudo 

realizado no Município do Rio Grande (RS), que os procedimentos, os quais necessitavam de 

maior envolvimento médico, entre eles o exame ginecológico especular e a palpação das 

mamas, foram realizados com menor frequência. Os autores deste trabalho concluíram ainda 

que tais procedimentos dependem do médico e exige maior tempo de consulta. 

Ainda, Ximenes Neto et al  (2008) retrata que a realização do exame físico geral, com 

a medição da altura uterina dentre outros, permite o toque e uma maior aproximação 

profissional e a gestante, por conseguinte, corroborando com o estabelecimento do plano de 

cuidados e uma gestação saudável. Este é um ponto crucial na assistência às gestantes, pois 

fica evidente que uma consulta que abranja somente aspectos objetivos, como “checar se ela 

está bem, então está ótimo, pode ir”, gera, no mínimo, um sentimento de frustração, 

comprometendo ainda mais a qualidade do atendimento a este público específico.  

E com isso, podemos perceber que os depoimentos das gestantes vêm expor uma 

realidade presente em diferentes cenários do Brasil e do mundo. E este fato exige que os 

profissionais da saúde reflitam a respeito de suas práticas, substituindo esse modelo baseado 

no tecnicismo, para uma assistência humanizada que visa para além do bem estar físico da 

gestante e do bebê, ou seja, um cuidado que possa abranger as gestantes em suas 

subjetividades. Assim, percebe-se que, frequentemente, o valor ético não está atrelado ao 

cuidado dos profissionais de saúde, vindo contra o pensamento do modelo humanizado, que 

estabelece uma necessidade da valoração ética perante a satisfação das gestantes. Dessa 

forma, os profissionais de saúde devem incorporar as diretrizes do Programa de Humanização 

do Pré-natal e Nascimento de maneira mais ampla e eficaz na saúde da mulher com o 

comprometimento com a qualidade ofertada no pré-natal. 

 
4.5. Humanização: uma ação que implica na mudança de valores 
 

Para entendermos melhor a importância da humanização da assistência, devemos 

distinguir a agilidade da consulta, das consultas que tem como eixo a técnica pura, uma vez 

que a primeira dedica-se à prestar cuidado integral em tempo hábil e  a segunda reduz o 
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cuidado a “preencher papéis” e ao uso de tecnologia sem um aprofundamento nas reais 

questões das mulheres. A prática humanizada considera o outro como sujeito e não como 

objeto passivo da atenção e isso sustenta o processo de humanização, o qual compreende o 

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

sociedade. (CASTRO; MOURA; SILVA, 2010). 

O cuidado da mulher no acompanhamento do pré-natal é fundamental para o sucesso 

da saúde reprodutiva, sendo necessário que o processo de humanização seja efetivado através 

do vinculo entre as gestantes e profissionais do serviço de saúde, o distanciamento dos 

profissionais de saúde quanto a realidade das necessidades emocionais vivenciada durante o 

período gestacional é um fator complicador para a saúde da mulher e do feto. As depoentes 

relatam que não foram contempladas com as ações de cuidado em suas questões emocionais, 

ação esta que necessita de uma avaliação do cuidado ofertado na atenção ao pré-natal, pois em 

virtude disso, pode-se dizer que as mulheres apontam estas questões como um valor vital, 

referente a satisfação do cuidado. 

Os depoimentos que se seguem, são alguns relatos das mulheres quando questionadas 

se suas necessidades emocionais eram atendidas no pré-natal: 

 

“Porque eles não perguntam não, mas a palestra do planejamento 

familiar ajuda bastante”. (G4) 

 

 “A consulta com a médica mesmo é muito rápida quase não tem 

tempo para conversar mesmo”. (G11) 

 

“Porque não dá tempo, são muitas grávidas! Por isso eles não se 

envolvem muito. Igual quando eu cheguei aqui com a ultra, estava 

toda empolgada, e aí falaram isso aí é normal.” (G12)  

 

A gestação é um evento complexo onde ocorrem mudanças de diversas ordens, pode-

se dizer que é uma experiência repleta de sentimentos intensos de ser mãe. Assim, a gravidez, 

muitas vezes, proporciona à mulher uma gama de sentimentos, que acabam gerando conflitos, 

que podem ser interpretados como rejeição da gravidez. Desse modo, a gestante necessita de 

um cuidado especializado e continuo durante a gestação, por conta dos aspectos subjetivos do 

cuidado (SILVA; MONLEVAD; OLIVEIRA, 2008). E a figura do profissional deve está 

intimamente ligado com o cuidado da saúde emocional da mulher, constituindo esse cuidado 
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como um valor vital, na perspectiva da satisfação da mulher em detrimento das suas questões 

emocionais. 

Assim, podemos perceber que há uma lacuna no que diz respeito à atenção às 

necessidades emocionais do cuidado na atenção do pré-natal, que nos remete ainda, à 

consultas “rápidas” e não centradas nas gestantes e em seu bem estar completo, ou seja, as 

questões subjetivas do cuidado não foram avaliadas como essenciais pelo profissional. 

Observamos ainda, que essa falta de diálogo gera angústia, insegurança e a não criação do 

vínculo entre a gestante e o profissional durante as consultas favorecendo essa fragilidade do 

cuidado. Esses fatores estão aliançados nos debates e reflexões da humanização da 

assistência. Uma vez que, o profissional de saúde não considera uma necessidade do outro, 

como importante, caracteriza uma assistência superficial do cuidado em saúde, e não centrado 

nos ideais do movimento de humanização. 

Este tipo de distanciamento de seu pacientes é exercitado com frequência pelos 

médicos durante a Faculdades de Medicina e residências, as quais visam protegê-los de um 

envolvimento emocional (DAVIS-FLOYD, 2001). Essa postura perante a comunidade, o 

cuidado torna-se fragmentado e reducionista, pois não atende as reais necessidades da 

sociedade, e sim um profissional participativo, que promove a autonomia do cuidado, e que 

envolva todos os seus aspectos importantes, com uma atenção bio-psico-social., constituindo 

um valor vital para saúde materna. 

Contudo, temos as políticas públicas que incentivam o profissional investir mais em 

práticas acolhedoras como exemplificado em Brasil (2012 d) que ressalta que o acolhimento 

da gestante sugere a responsabilização pelo cuidado integral, desde a recepção da usuária com 

escuta qualificada, possibilitando que a gestante expresse suas apreensões e suas aflições, 

permitindo a criação de vínculo da gestante com a equipe de saúde. A ausência no que diz 

respeito ao acolhimento à mulher permite uma reflexão das práticas acolhedoras no 

município, pois tais práticas não são implementadas em sua totalidade, e isso repercute 

diretamente na satisfação do serviço, que pode contribuir negativamente com a assiduidade da 

gestante, e sua frustação com a atenção ofertada. 

Corroborando com esta ideia podemos citar uma das diretrizes gerais do Humaniza 

SUS que é justamente ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a 

população, entre os profissionais e a administração, promovendo a gestão participativa 

(BRASIL, 2004 a). 

A assistência pré-natal acolhe a mulher desde o início de sua gravidez, período de 

mudanças físicas e emocionais, que cada gestante vivência de forma distinta. Cabe á equipe 
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de saúde, ao entrar em contato com uma gestante na comunidade, buscar compreender os 

múltiplos significados da gestação para aquela mulher e sua família.  

Devido a essas considerações, vimos que há uma inadequação do cuidado à gestante 

em seus múltiplos aspectos relacionado com a sua saúde. Entretanto, nas unidades de atenção 

básica onde enfermeiro é mais presente no cuidado ao pré-natal permanece mais focado na 

mulher e na qualidade ofertada, gerando uma maior satisfação das gestantes, conforme os 

seguintes depoimentos: 

 

“Eles perguntam o que está acontecendo, mesmo se é pessoal, eles 

sentam e conversam, dão conselhos, isso é a enfermeira.”. (G2) 

 

 “A enfermeira sempre pergunta como que está lá em casa (...) dá 

conselhos, o médico nem tanto, é mais ela”. (G6)  

 

“As enfermeiras percebem se hoje você está mais tristonha, calada e 

aí elas conversam.” (G13) 

 

O papel do enfermeiro neste âmbito, que quando se faz ativa a sua atuação no 

acompanhamento pré-natal, há gestantes mais satisfeitas com relação à suas questões 

emocionais, evidenciando um valor de utilidade, o qual é de suma importância para todas as 

etapas da vida, e especialmente no período gravídico. Observamos que o cuidado humanístico 

está presente em vários momentos na formação do enfermeiro, fortalecendo subsídios para 

uma oferta de uma assistência integral, humanizada e holística, a qual predomina um 

ambiente acolhedor e terapêutico, necessário para o bem estar dos sujeitos alvos do cuidado. 

O que percebemos de uma maneira geral, é que a assistência à saúde da mulher é 

muito centralizada na perspectiva da doença e prevenção, em detrimento da promoção da 

saúde como podemos observar em um estudo realizado em uma Maternidade pública do 

Estado do Pará, apontando que as gestantes demonstraram satisfação do atendimento pelos 

profissionais de saúde, no que diz respeito à orientação sobre agravos de saúde e vacinas, por 

intermédios das consultas, palestras e aulas, na prevenção de doenças (CASTRO, MOURA, 

SILVA, 2010). 

Os autores ressaltam que o acompanhamento pré-natal ainda está muito focado na 

tecnologia biomédica, positivista, medicalizada e intervencionista, constituindo a mulher 

como objeto do cuidado, e consequentemente no controle e da natureza interna da mulher 
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(CASTRO, MOURA, SILVA, 2010). Dessa forma, o cuidado é fragmentado, por 

consequência da negligência das questões emocionais, gerando uma insatisfação à mulher, 

que impede a vivência de seu aspecto valorativo, onde desfrutar desses pontos importantes 

para a mulher constitui como “mal”. 

Então, o valor da prática do enfermeiro no pré-natal que é comprometido com a linha 

de cuidado à mulher no ciclo gravídico é valorado pela gestante. Dessa forma, o seu cuidado é 

focado nos múltiplos aspectos da saúde da mulher, principalmente o seu aspecto emocional. 

E, assim, esse profissional rompe com o modelo tecnicista e promove uma condição 

humanizada e acolhedora em seu nível subjetivo para a gestante, garantido um valor vital do 

acompanhamento do pré-natal.  
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5.  CONCLUSÃO 
 
 Este trabalho partiu de inquietações a respeito da qualidade da assistência do pré-natal 

oferecida na rede de atenção básica, e para entender melhor esta questão, é pertinente “dar 

voz” a quem este cuidado é prestado. Considerando que o período gravídico é repleto de 

dúvidas e inseguranças até mesmo para aquelas que já vivenciaram esta situação, nos leva a 

pensar que somente dados estatísticos não dariam conta de atingir as questões mais subjetivas 

do processo. 

 Ao olhar com a problemática, percebemos que muito se tem apontado em prover 

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

e a realização de exames laboratoriais, que são imprescindíveis para que uma gravidez 

transcorra com maior segurança. Os resultados destes estudos nos apontam que há qualidade 

no acompanhamento das gestantes, porém um olhar mais apurado nos remete a outra 

realidade, a qual a mulher não é o centro da assistência á sua saúde. Em outras palavras, 

muitas vezes, a gestante não participa de forma ativa do cuidado. 

 Isso se deve ao modelo biomédico ainda enraizado na sociedade, evidenciado na 

formação e consequentemente na prática dos profissionais da saúde, que priorizam 

atendimentos rápidos e o uso de tecnologias diversas, simplificando o processo do cuidar, e 

nesta lógica, muitas informações são perdidas, e questões deixadas de lado, refletindo 

negativamente no processo de cuidar.   

 Ao mesmo tempo, há todo um movimento para que esta realidade seja modificada. 

Neste aspecto enfatizamos os esforços de políticas públicas incentivando e disseminando a 

cultura do acolhimento e da humanização da assistência. Observamos que não é de hoje que 

se retrata da temática, como podemos exemplificar no Programa de Humanização no Pré-natal 

e Nascimento e no Humaniza-SUS. 

 Contudo, as mudanças reais só serão alcançadas se os responsáveis pela prática no pré-

natal entenderem que, em se pensando em qualidade da assistência, não há como dissociar o 
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corpo de seus aspectos subjetivos, os qual estão intimamente interligados. Portanto, somente 

aquele que entende que cada indivíduo é único, ou melhor, cada gravidez é única, é capaz de 

prestar um cuidado humanizado e específico para cada gestante.  

 Pudemos perceber, pelo discurso das mulheres gestantes, que na rede de atenção 

básica do município de Niterói há profissionais muito bons e comprometidos com a 

assistência pré-natal. Entretanto, ainda há profissionais que privilegiam o tecnicismo, e não 

valorizam um acompanhamento que abrange os aspectos subjetivos das gestantes. Outro 

ponto marcante foi a dificuldade na realização de exames de imagens pelo SUS e a demora na 

entrega de resultados dos exames laboratoriais, o que caracteriza uma falha no sistema de 

saúde de Niterói, atrasando possíveis diagnósticos, e consequentemente seu tratamento 

precoce. E isso se torna mais grave quando pensamos que na maioria das vezes o pré-natal é a 

primeira vez que estas usuárias entram em contato com o serviço de saúde, por isso podem já 

apresentar alguma patologia prévia. 

 Observamos ainda que prevalece a assistência pré-natal realizada por médicos, mesmo 

quando se tratava de gravidez de baixo risco. Porém foi notável que nos locais nos quais a 

atuação do enfermeiro junto às gestantes era mais direta seja na pré-consulta, grupos de 

gestantes ou mesmo na realização da consulta propriamente dita, a resposta das gestantes foi 

mais positiva com relação à satisfação da assistência, e com relação ao acompanhamento de 

suas necessidades emocionais. 

 Com isso, percebemos a potencialidade da atuação de enfermeiros no pré-natal, 

considerando que este profissional tem sua formação focada no cuidar holístico, favorecendo 

uma assistência que privilegia as gestantes e suas múltiplas necessidades. Destacamos, porém 

a necessidade de mais enfermeiros realizarem pós-graduações na área de Saúde da Mulher 

para poderem prestar um cuidado especializado. 

 Ao nos depararmos com os valores atrelados ao discurso das gestantes, recorremos a 

Max Scheller para melhor entender a subjetividade destes valores, assim como suas 

satisfações e insatisfações, partindo da seguinte questão “bom é o que é desejado, ruim o que 

é rejeitado”. Desse modo, os profissionais poderão criar estratégias para incluir as mulheres, 

com o objetivo de assumir uma parceria, onde há confiança e consequentemente criação de 

vínculo. 

 Os depoimentos das gestantes a respeito do pré-natal nos impõe uma reflexão a 

respeito de como a assistência pré-natal tem sido realizada, e compreender como que estas 

mulheres valoram este cuidado. E por isso se faz imprescindível que mais trabalhos como este 
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surjam e mais mulheres sejam ouvidas, fazendo valer o direito delas de participarem 

ativamente de todas as questões relacionadas com a assistência prestada.   

 Enfim, reafirmo a necessidade de repensarmos a assistência à saúde das gestantes 

objetivando práticas mais humanizadas, com foco na mulher e no feto, e que as tecnologias 

sejam disponibilizadas, porém em caráter complementar o exame clínico. Evidenciando 

assim, a necessidade da “conversa” e do “toque”, atrelado ao conhecimento científico. Neste 

raciocínio percebemos que é imprescindível haja a abordagem de temas como estes durante a 

graduação dos profissionais da área da saúde. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 196/96 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

  
Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: “Pré-Natal na Rede 
Municipal de Saúde de Niterói: a assistência expressa na voz das mulheres gestantes”, que 
tem como um dos objetivos: Analisar os valores expressos das mulher/gestante sob a 
qualidade assistencial do pré-natal oferecida na rede de atenção básica do município de 
Niterói. Este é um estudo baseado em uma abordagem qualitativa, utilizando como natureza 
descritiva, com modelo de Bardin para a sua análise. 
 As suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 
exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada por meio de um 
pseudônimo, que lhe será dado aleatoriamente. Os dados coletados serão utilizados apenas 
nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua 
participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 
qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus 
dados, como também na instituição que trabalha. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 
realizadas sob a forma de entrevista semiestruturada, que será gravada em aparelho digital, 
com a sua autorização, possibilitando a sua posterior transcrição. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensação financeira. Não haverá riscos, 
de qualquer natureza, relacionados à sua participação. O benefício relacionado à sua 
participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem em saúde 
da mulher com foco na qualidade da assistência pré-natal. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do 
pesquisador responsável, e demais membros de equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto 
e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 
 

____________________________                         ____________________________ 
        Luana Asturiano da Silva                                           Valdecyr Herdy Alves                 
Graduanda- EEAAC/UFF                                                 Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF    
luanaasturiano@hotmail.com                                                  herdyalves@yahoo.com.br                     
Tel.: (21) 9490-2376/ (21)37412060                                  Tel.: (21) 9505-1765/ (21) 2629-9456 

        

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2013. 
 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando 
de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 
momento sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento.  

 
 

____________________________________________ 
Sujeito da Pesquisa. 

mailto:herdyalves@yahoo.com.b�
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

ENTREVISTA |___|___|___|___|   PRONTUÁRIO |___|___|___|___|___|___|___| 
 
 
I. Identificação da entrevista:          
 

1. Nome da Unidade (PRI;PRSA;PRE;PRLB;PRGTM;PRCAS;) 

|___|___|___|___|___|___|   

 

2. Data da Entrevista 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

 

3. Entrevistador: _____________________________ 
 

4. Revisado: _____________________  

  

5. Data     |___|___|/|___|___|/|___|___| 

 

6. Data da Digitação 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

7. Digitador: ________________________ 
 

 
 

II. Identificação:  

 

8. Qual é o seu nome?  

 

9. Quantos anos você tem?  

 

|___|___|   

10. Qual é a sua cor ou raça?                      1. Branca    2. Preta   3. Amarela    4. Parda     

5. Indígena          6. Outro __________________________ 

 

    |___| 
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11. Você sabe ler e escrever?  

 

          1. Não          2. Sim     |___| 

12. Qual foi a ultima série que você 

completou na escola? 

   1. Fundamental   2. Médio   3.superior  

 

     

    |___| 

13. Qual a sua religião?     1. Católica  2. Protestante   3. Espírita  4.Afrodescendente.                                             

5. Judaísmo     6. Outros:_____________________________ 

 

    |___| 

 

14. Qual o seu estado civil?     1. Casado     2. Divorciado     3. Solteiro     4. Viúvo                    

5. Outros:___________________________ 

 

    |___| 

 

15. Você tem companheiro?                            

1. Não (vá para questão 18)                                  2. Sim      

 

    |___| 

16. É o pai do seu bebê?                                       1. Não                                  2. Sim  

     

    |___| 

17. Há quanto tempo você está com ele?                                      |___|___| anos  e |___|___| meses 

       

18. Você já teve outros relacionamentos, além do pai do seu bebê?      

1. Não (vá à questão 20)             .                                                                                                             

2. Sim 

 

    

    |___| 

19. Quantos relacionamentos você teve, além do pai do seu bebê? 

                                                                                                                        

|___|___| 
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20. Você trabalha?                                           

1. Não     (vá à questão 23)              2. Sim   

  

   |___| 

21. Em quê você trabalha?       1. Indústria     2. Serviços Produtivos     3. Serviços 

Distributivos    4. Serviços Sociais     5. Serviços Pessoais      6. Outro:____________ 

 

   |___| 

22. O trabalho tem carteira assinada?                   1. Não                        2. Sim     

 

   |___| 

23. Você tem outro tipo de fonte de renda, como pensão, aposentadoria ou biscate?         

 

1. Não      2. Pensão     3. Aposentadoria     4. Biscate     5. Bolsa família         

6.Outro:___________________________________ 

 

    

   |___| 

24. (caso a mãe não trabalhe, nem tenha outra fonte de renda, vá à questão 25)   

 

Quanto você ganha ao todo?                                                            R$ |___|___|___|___| , |___|___|  

                                                                                  

25. Alguém (mais) na sua casa trabalha?        

1. Não (vá à questão 27)                       2. Sim    

    

    |___| 

26. E quanto esta(s) pessoa(s) ganha(m)? (somar, e anotar o total)    

                                                                                                  R$ |___|___|___|___|___| , |___|___|     
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27. Com quem você mora?     1. Pais     2. Companheiro     3. Outro:______________ 

 

    |___| 

 

28. Quantas pessoas moram na sua casa?    

 

|___|___| 

 

29. Qual a situação do imóvel?     1. Alugado     2. Próprio      3. Outro:____________      |___| 

 

 

Agora, vou fazer algumas perguntas sobre coisas que você pode ter ou não ter na sua 

casa.             

30. Quantos cômodos têm a sua casa?   

 

 

   |___| 

 

 

31. Na sua casa tem:                                     

1. Rádio? 

2. Geladeira? 

3. Fogão? 

4. Micro-ondas?  

5. Máquina de lavar roupa? 

6. Linha de telefone? 

7. Televisão? 

8. Computador? 

9. Internet? 

 

 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

 

 

1. |___|   

2. |___|  

3. |___|   

4. |___|   

5. |___|   

6. |___| 

7. |___| 

8. |___| 

9. |___| 
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32. Você tem outros filhos?                         

1. Não (vá à questão 34)                           2. Sim 

  

    |___| 

33. Quantos filhos?  

 

|___|___| 

34. Já teve algum aborto?                         1. Não                       2.  Sim 

 

    |___| 

III. Dados sobre o pré-natal:  

 

35. Esta gravidez foi planejada?                1. Não                       2. Sim    

     
  |___| 

36. Você quer menino ou menina?        1. Menino       2. Menina      3. Tanto fazia     4. 
Nenhum 

 

  |___| 

37. Você Teve apoio familiar para esta gravidez?                  

1. Não                     2. Sim 

 

   |___| 

38. Você Utilizou algum método contraceptivo?     1. Não (vá à questão 40)               2. 

Sim 

 

   |___| 

39. Quais métodos? 

1. Preservativo masculino    2. Preservativo feminino   3. Diafragma     4. Espermicida           

5. DIU     6. Químicos     7.Naturais     8. Outros:___________________________ 
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40. Você realiza pré-natal?                     

1. Não                                     2. Sim   

 

    |___| 

41. Em que trimestre você iniciou o pré-natal?   

1. Primeiro          2. Segundo          3. Terceiro 

 

     

     |___| 

42. Você gosta de realizar a consulta de pré-natal?        

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

43. Por quê?  

 

    |___| 

44. Qual a importância da consulta de pré-natal em sua opinião? 

 

 

45. Quantas consultas você acha que são necessárias para o acompanhamento do pré-

natal? Por quê? 

 

   |___| 

46.  Durante a consulta você é bem atendida?            

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

47. Por quê?  
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48.  Suas dúvidas são respondidas pelo profissional de saúde no pré-natal?   

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

49. Por qual motivo?  

 

 

50. Realizou algum exame durante o pré-natal?           

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

51. Quais exames você realizou? 

(    ) hemograma     (    ) ABO-Rh    (    ) hemoglobina/Hemotócrito   (    ) glicemia             

(    ) VDRL   (    ) urina Tipo I   (    ) Anti-HIV    (    ) HBsAg     (    ) toxoplasmose            

(   ) ultrassonografia   (   ) preventivo   (    ) Outros: _________________________ 

 

 

52. Teve dificuldade de realizar os exames?                    

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

53. Por quê?  

 

 

54. Você é acompanhada durante as consultas de pré-natal por alguma pessoal? 

 1. Não (vá para a questão 56) 2. Sim  

    |___| 

55. Por quem? 
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56. Você acha importante ser acompanhada durante o pré-natal? 

1.Não                   2. Sim  

 

   

    |___| 

57. Por quê? 

 

 

58. Como você vê o cuidado na consulta de pré-natal pelos profissionais de saúde? 

1. Ótimo                      

2. Bom                                      

3. Regular                                    

4. Ruim 

 

   

 

 

     |___| 

59. Por quê?  

 

 

60. Você se sente segura na sua gestação em relação ao acompanhamento do seu pré-

natal? 

1. Não                  2. Sim 

     

    |___| 

61. Por quê? 

 

 

62.Você acha que o pré-natal atende as suas necessidades (físicas)? 

1. Não                 2. Sim   

    |___| 

63. Por quê?  
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64.  Você acha que o pré-natal atende as suas necessidades emocionais? 

1. Não              2. Sim   

 

    |___| 

65. Por quê? 

 

 

66. Você pode citar três coisas no pré-natal que dão satisfação para você? 

 

 

67. Você pode citar três coisas no pré-natal que não dão satisfação para você? 

 

 

IV. Para ser preenchido pelo entrevistador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. A cooperação da entrevistada foi:               

1.Ótima          2. Boa            3.Mais ou menos        4.Fraca           5.Muito fraca 

 

OBS: 

 

 



82 
 
 

APÊNDICE C - CRONOGRAMA DA PESQUISA 

 

 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamento 
Bibliográfico 

                        

Leitura e 
Fichamento das 

obras 

                        

Revisão do Texto                         

Elaboração dos 
instrumentos de 

pesquisa 

                        

Avaliação do 
Anteprojeto 

                        

Envio ao Comitê de 
Ética e Pesquisa 

(CEP) 

                        

Coleta de Dados                         

Análise e Discussão 
dos Dados 

                        

Qualificação do 
Estudo 

                        

Defesa e Relatório 
final 
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ANEXO A: APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 
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ANEXO B: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE 
MEDICINA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO (HUAP) 
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