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RESUMO 

Azevedo, RO. Diretrizes de Enfermagem da Gerência do Cuidado à Gestante de 
Alto Risco no Hospital Universitário Antônio Pedro – 128f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Enfermagem Assistencial) - Universidade Federal Fluminense. 

Niterói. Rio de Janeiro. 
 
A assistência de enfermagem à gestante considerada de alto risco obstétrico 

ainda é um desafio para a equipe de enfermagem no que se refere ao cuidado 
através de ações estruturadas. Sob este aspecto, realizou-se pesquisa 
exploratória, descritiva e documental de abordagem quanti-qualitativa sobre as 

ações da enfermagem na atenção à gestante considerada de alto risco. A equipe 
que presta tal assistência deve identificar problemas de saúde que possam 
resultar em maiores danos a essa mulher, fazendo-se necessárias diretrizes 

assistenciais capazes de recomendar, gerar e fornecer cuidados diferenciados. 
Assim, o gerenciamento do cuidado de enfermagem é fundamental no sentido de 
previsão e provisão de ações estruturadas de enfermagem que assegurem o 

bem-estar da gestante e família. O estudo foi realizado na Maternidade do 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal 
Fluminense, localizada no município de Niterói e referência para o atendimento à 

gestante de alto risco da região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro. Os 
objetivos propostos foram: elaborar diretrizes assistenciais de enfermagem em 
conformidade com o que preconiza o Ministério da Saúde, na atenção obstétrica 

de alto risco, sendo necessário descrever o perfil das gestantes de alto risco 
atendidas na maternidade do HUAP e, identificar as ações de enfermagem 
essenciais ao atendimento a essa clientela, quando internada. Empregou-se 

triangulação de dados obtidos pela observação não participante, pesquisa 
documental de prontuários e discursos dos profissionais de enfermagem que 
foram analisados à luz da produção científica acerca de modelos assistenciais de 

atenção obstétrica de alto risco. Dos resultados obtidos destaca-se que: a 
atenção obstétrica, desde a chegada da gestante e família à maternidade, é 
assistemática, revelando ações estruturantes que limitam a produção de saúde; 

ainda não se pratica o acolhimento e escuta sensíveis adequados; se dá pouca 
atenção à subjetividade da gestante, o que prejudica a tomada de decisão em 
relação aos planos de cuidados e; a equipe de enfermagem que atua no setor 

referiu estar capacitada e atuar há dez anos na maternidade. As situações 
observadas permitiram construção de duas categorias analíticas: a realidade 
revelando o estruturante e; a realidade revelando a necessidade de ações 

estruturadas. Acredita-se que por meio do gerenciamento de cuidado - diretriz 
assistencial é possível o alinhamento das ações de enfermagem, promovendo 
atendimento à gestante com ações resolutivas, assegurado as especificidades e 

os níveis de complexidade.   
Descritores: Gravidez de Alto Risco; Avaliação em Enfermagem; Gestantes. 



ABSTRACT 

Azevedo, RO. Nursing Guidelines for the Management of Care for High Risk 
Pregnancy at Antonio Pedro University Hospital – 128f. Thesis (Professional 

Master's Degree in Nursing Care) – Fluminense Federal University. Niterói. Rio de 
Janeiro. 
 

Nursing care to pregnant women considered at high obstetric risk is still a 
challenge for nursing staff with regard to the provision of care through structured 
actions. In this aspect, an exploratory, descriptive and documentary research with 

quantitative and qualitative approach to the nursing actions in care practices for 
pregnant women considered at high risk was conducted. The staff providing such 
assistance should identify health problems that may result in further damage to 

these women, thus creating the need for assistance guidelines to recommend, 
generate and provide special care. This way, the nursing care management is 
essential in order to forecast and provide structured nursing actions to ensure the 

mother and family welfare. The study was conducted in the maternity ward of the 
Antônio Pedro University Hospital (HUAP), of Fluminense Federal University, 
located in Niterói and specialized in the provision of care of high risk pregnancies 

in 2nd Metropolitan region of the state of Rio de Janeiro. The proposed objectives 
were to develop nursing care guidelines in accordance with the recommendations 
by the Ministry of Health about obstetric high risk, being necessary to describe the 

profile of high-risk pregnant women in HUAP maternity and identify the nursing 
actions essential to assist to these patients when hospitalized. Data triangulation 
was used, obtained through non-participant observation, research in document 

records and from speeches of nursing professionals that were analyzed with a 
focus on scientific production about models of obstetric high risk health care. 
Based on the results it is emphasized that: obstetric care, since the arrival of the 

mother and family to the hospital is unsystematic, revealing structural actions that 
limit the production of health actions; the hosting actions and appropriate sensitive 
listening are still not practiced; little attention is given to the subjectivity of the 

mother, which impairs decision making in relation to care plans and; the nursing 
team working in the sector reported being trained and acting for ten years at the 
hospital maternity ward department. The situations observed allowed the 

construction of two analytical categories: the reality revealing the structure and the 
reality revealing the need for structured actions. We believe that through 
management of care actions – an assistance policy, the alignment of nursing 

actions is possible, promoting care measures with resolving actions to pregnant 
women, given their characteristics and levels of complexity. 
Keywords: High-risk Pregnancy; Nursing Assessment; Pregnant Women. 
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1. INTRODUÇÃO  

A mortalidade materna no Brasil incomoda e preocupa não só a sociedade 

brasileira, mas, principalmente as autoridades do setor saúde, pois, segundo 

informações do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS)1,  a razão de mortalidade materna permanece com altos índices. 

Os dados registrados para o ano de 2011 apontam para uma razão de 

mortalidade de 64,8%, a cada 100 mil nascidos vivos. Existem mulheres 

morrendo por problemas relacionados à gravidez, parto ou aborto, cujo número é 

quase quatro vezes maior que o índice aceitável pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS)2 de 20 mortes por 100 mil mulheres.  

Contudo, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), cabe aos 

profissionais de saúde a responsabilidade de assegurar que a gravidez, o parto e 

o nascimento transcorram com segurança e dignidade. Para tal, pensa-se 

oferecer, por meio do pré-natal, atenção humanizada no atendimento3, visando 

redução da mortalidade materna.  

Este tema é instigante, tendo em vista meu exercício profissional, atuação 

e convívio voltados para a área da saúde da mulher com gestantes de alto, médio 

e baixo risco desde a década de 1980, na maternidade do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

O HUAP é parte de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), considerado a maior e mais complexa 

unidade de saúde do município de Niterói, sendo referência no atendimento em 

níveis terciário e quaternário, abrangendo ações de média e alta complexidade.  

Este hospital encontra-se inserido na região Metropolitana II/RJ, chamada 

de Leste Metropolitano do Rio de Janeiro, agrupando os seguintes municípios: 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá, Silva Jardim e Tanguá. Muito 

embora a atual política de atenção à saúde da gestante indique desenhos 

resolutivos no próprio território municipal, a maternidade do HUAP se constitui 

referência assistencial para as gestantes de alto risco.  
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Contudo, a instituição recebe mulheres vindas de diversas unidades 

básicas de saúde (UBS) da Metropolitana II/RJ sem assistência pré-natal 

qualificada e humanizada, com comprometimento na saúde da mãe. Isto prejudica 

uma avaliação rápida da cliente e tomada de decisão específica para os cuidados 

a serem prestados, pois os registros de seu cartão de acompanhamento pré-natal 

demonstram estarem fora dos parâmetros estabelecidos pelo MS para a atenção 

qualificada, quais sejam: a classificação de risco gestacional, detecção de 

agravos, a serem realizadas na primeira consulta e nas subsequentes do pré-

natal e, o atendimento às gestantes com problemas ou comorbidades, garantindo 

vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou 

hospitalar especializado4. 

A maternidade na década de 1980 era composta por 33 leitos, com 100% 

de ocupação, a assistência era fundamentada no modelo flexneriano, valorizando 

uma atitude tecnicista e de controle do corpo biológico, sem dar voz às mulheres 

para parceria na construção de prestação de cuidados. 

Atualmente, o modelo assistencial preconiza a humanização da cliente e 

família. Porém, a maternidade passa por obras de reestruturação e adaptação 

física. Para tal, o número de leitos destinados à internação foi reduzido para 13, 

um leito de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), o Centro Obstétrico com apenas 

uma sala em funcionamento e, área destinada ao atendimento da Emergência 

Obstétrica.  

O processo de trabalho de enfermagem encontra-se estabelecido através 

de: procedimentos operacionais padrão (POP) gerais e específicos; normas e 

rotinas específicas de aleitamento materno; aprazamento da prescrição de 

enfermagem (a cada 24 horas), registro das ações de enfermagem em boletim de 

emergência, pasta de registro de procedimentos obstétricos, livro de ordens e 

ocorrências, além da obediência aos protocolos clínicos do MS. 

O HUAP ainda recebe mulheres oriundas de outras instituições que 

chegam por demanda espontânea. Por vezes, elas não apresentam qualquer 

referência ou encaminhamento, ficando desprovidas de documentação histórica 

do seu estado clínico e/ou gravídico. Então, elas são encaminhadas ao setor de 

emergência para confecção do boletim de emergência e, posteriormente se 
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dirigem, sob orientação, ao oitavo andar para atendimento médico e assistencial. 

Caso as mulheres necessitem são internadas, caso contrário, são medicadas, 

orientadas e liberadas. Porém, na chegada da mulher, pouco se valoriza sua voz, 

seu estado de ali estar: com medo, dores, insegura e sem apoio, o que implica no 

processo de produção de saúde. Então observo ser necessário um (re)visitar a 

gerência do cuidado ancorado em saberes e práticas que respeitem a cidadania, 

a dignidade e que dê voz a mulher, promovendo a integralidade da atenção à sua 

saúde. 

Dessa forma, o interesse em aprofundar conhecimentos acerca do tipo de 

assistência oferecido às gestantes de alto risco, que necessitam ser internadas, 

surgiu em decorrência de perceber que a gerência do cuidado de enfermagem 

ainda apresenta descompasso com os atuais pressupostos da atenção à gestante 

de alto risco propostos pelo MS. 

Então, motivada, busquei qualificação, ingressando no Curso de 

Especialização em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da UFF no ano de 2004. Assim, 

vivenciei a reestruturação da maternidade, na perspectiva de modificação do 

modelo assistencial, por demanda do processo de trabalho, para atendimento às 

políticas públicas, ao mesmo tempo em que se desenvolviam ações gerenciais na 

instituição.  

Sob este aspecto, verifiquei, ainda que empiricamente, que quando se 

diagnosticava, na gestante, o risco obstétrico e a necessidade de internação, 

abatia-se sobre ela e sua família “o medo do perigo”. O pensamento corrente era 

que a qualquer momento tudo de ruim poderia acontecer a ela.  

Além disso, percebo que, mesmo com avanços significativos, a assistência 

de enfermagem oferecida às mulheres, na maioria das vezes, ocorre de forma a 

valorizar as técnicas e procedimentos em detrimento de escuta sensível, 

acolhimento e vínculo junto à cliente e família, conforme ditames do MS.  

Contudo, o risco obstétrico está posto e encontra-se nas diretrizes do MS 

que: toda gestação traz em si mesma risco para a mãe ou para o feto. No entanto, 

em pequeno número delas, esse risco está muito aumentado e é então incluído 

entre as chamadas gestações de alto risco5.  
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Embora exista oferta de assistência organizada no cenário do estudo - 

HUAP, que reflete resultados positivos, a gerência do cuidado de enfermagem 

precisa ser (re)visitada. É necessário identificar fatores de risco nas gestantes, 

pois podem alertar e ajudar a equipe de saúde na vigilância com relação ao 

eventual aparecimento de agravos3.  

Portanto, é fundamental gerenciar o cuidado a ser realizado junto a essa 

mulher, com diretrizes assistenciais que permitam resolutividade. Pois, o cuidado 

não se dá no vazio, mas no contexto das experiências humanas, no qual a 

subjetividade, a consciência, a vida e a espiritualidade estão presentes. 

O gerenciamento do cuidado de enfermagem pode ser traduzido como a 

relação, integração entre o cuidar (cuidado direto) e o cuidado indireto – 

administrar6. 

Apesar de esforços do governo federal, de iniciativas estaduais e 

municipais, dificuldades assistenciais ainda são encontradas em algumas 

instituições, que lidam com a parcela de mulheres grávidas que estão sob-risco 

de morbimortalidade materna durante este período. Urge reorganizar as práticas 

assistenciais de tal forma que a mulher seja respeitada como cidadã e tenha 

acesso à adequada assistência obstétrica. 

Neste estudo optou-se por reorganizar os cuidados de enfermagem através 

de diretrizes assistenciais pautadas nas políticas públicas de saúde, sem perder a 

valorização da subjetividade da mulher. Entende-se que diretriz é uma linha, 

orientação de um caminho, procedimento, negócio, política, para direcionar práxis 

profissional e habitus individual e social. São estratégias fundamentais para se 

atingir a missão, visão e política institucional7. Constituem-se, portanto, a trilha 

orientadora das prioridades com vistas ao cumprimento dos elementos para 

estruturação da assistência a ser prestada, no âmbito institucional.  

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Justifica-se tal proposta uma vez que o processo de trabalho e a demanda 

social acompanharam a realidade e a gerência do cuidado de enfermagem, 

atualmente, mostra-se em descompasso com os atuais pressupostos da atenção 

à gestante de alto risco propostos pelo MS. 
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O estudo vincula-se ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e 

Gerência de Enfermagem (NECIGEN), que tem como uma de suas finalidades 

realizar pesquisas no campo da enfermagem com enfoque na cidadania e 

gerência de serviços de saúde e, na linha de atuação “O Contexto do Cuidar em 

Saúde”, do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

(MPEA) da EEAAC, por acreditar que guarda pertinência com a problemática da 

gerência do cuidado à gestante considerada de alto risco. 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A assistência percebida no HUAP revela que o cuidado às gestantes de 

alto risco que precisam de internação vem apontando uma necessidade de atitude 

profissional diferenciada, aspecto a ser contemplado na formação de profissionais 

de saúde, especialmente o enfermeiro no que tange à relevância de formação de 

vínculo junto à mulher e família, na prestação de cuidados e na tomada de 

decisão para promoção da qualidade de vida delas. 

O saber técnico-científico fica em segundo plano para ressaltar a 

humanização, o olhar holístico e a assistência de qualidade que transformarão a 

realidade mesmo nas situações e contradições da prática, cuja adversidade 

desafia os profissionais e o seu saber técnico e científico na observância do ser 

humano e suas potencialidades8. .A relevância do estudo consiste na elaboração 

de diretrizes assistenciais de enfermagem para as gestantes de alto risco que 

permitirá a equipe ser capaz de identificar e prevenir problemas que possam 

resultar em danos à saúde das mulheres, favorecendo o gerenciamento do 

cuidado de enfermagem nas ações de saúde no enfrentamento das situações de 

risco.  

1.3 O PROBLEMA DO ESTUDO  

Diante do exposto, o problema do estudo refere-se ao descompasso do 

gerenciamento do cuidado de enfermagem à gestante de alto risco com os atuais 

pressupostos de MS. 
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1.4 OBJETO 

Delimita-se como objeto de estudo as ações da enfermagem na atenção à 

gestante considerada de alto risco. 

1.5 PRESSUPOSTOS  

 A gestão dos cuidados de enfermagem às gestantes de alto risco da 

maternidade do HUAP necessita de diretrizes assistenciais para 

manter cuidado humanizado e assistência qualificada; 

 As ações de enfermagem no atendimento às gestantes de alto risco 

precisam de adequação em relação ao perfil da clientela para 

alcance de assistência qualificada e especializada. 

1.6 OBJETIVOS  

 Descrever o perfil das gestantes de alto risco atendidas na 

maternidade do HUAP para o estabelecimento de diretrizes 

assistenciais de enfermagem;  

 Identificar as ações de enfermagem necessárias para o atendimento 

a essa clientela, quando internada;  

 Elaborar diretrizes assistenciais de enfermagem para a atenção às 

gestantes de alto risco, em conformidade com o MS.  

1.7 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Dessa forma, admite-se que esta pesquisa contribuirá para reorganização 

do processo de trabalho de enfermagem com as atuais possibilidades que o 

HUAP apresenta, favorecendo a atualização do mesmo. Promoverá a 

reestruturação de atenção à saúde da gestante de alto risco, atendendo suas 

reais necessidades, interferindo na interação profissional-cliente para que se dê 

voz a essa gestante, na perspectiva de que ela seja protagonista.  
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Intenciona-se sensibilização dos profissionais de saúde, em especial o 

enfermeiro, para que repense a prática do cuidado na sua integralidade com 

desenvolvimento de ações de enfermagem humanizadas e atenção qualificada às 

gestantes, além de direcionar os cuidados de enfermagem, diminuindo os medos 

e anseios da gestante e família quando enfrentam a internação por estar sob risco 

obstétrico. 

Em relação ao ensino, pesquisa e assistência, poderá ser utilizado como 

fonte de literatura, pela apresentação de ações voltadas para o cuidado, objeto do 

planejamento da assistência à gestante de alto risco internada. 

Através do gerenciamento do cuidado de enfermagem entende-se que 

haverá integração das ações na prática; formação de competências e 

conhecimentos das técnicas e instrumentos administrativos, bem como 

organização do ambiente terapêutico para melhora dos resultados maternos e 

infantis e provável melhoria do custo benefício relativos às mulheres com gravidez 

de alto risco.  

Tendo-se em vista a necessidade de atualização do processo de trabalho, 

este estudo contribuirá, através de diretrizes assistenciais, para um planejamento 

da assistência de enfermagem mais efetiva, resolutiva, intervindo de forma 

adequada e precocemente, coordenando as atividades de enfermagem para um 

cuidado qualificado, assegurando a subjetividade de cada mulher. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta: o estado da arte referente às ações desenvolvidas 

pela enfermagem no atendimento às gestantes de alto risco que necessitam de 

internação; a atenção às gestantes no contexto das políticas de saúde; os 

conceitos de gestação de alto risco; o gerenciamento do cuidado de enfermagem; 

acolhimento e humanização, tendo em vista a necessidade de refletir sobre os 

aspectos que assegurem cidadania à gestante.  

2.1 ESTADO DA ARTE 

O estado da arte tem caráter bibliográfico revelado através de mapeamento 

e discussão de determinada produção acadêmica nos diversos campos do 

conhecimento. Propõe “investigar aspectos e dimensões que estão em destaque 

e privilegiados em diferentes épocas e lugares, quais as formas e condições têm 

sido produzidos os inúmeros trabalhos”8:257.  

Utiliza-se metodologia de “caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que se investiga, à luz de categorias e 

facetas que se caracterizam enquanto tais, em cada trabalho e no conjunto deles, 

sob os quais o fenômeno passa a ser analisado”8:257. 

Assim, o levantamento foi realizado obedecendo ao recorte temporal entre 

2000 a 2013, quando se percebe incremento nas políticas públicas voltadas à 

Atenção Obstétrica. Porém, não foram encontrados registros de publicações 

sobre a temática, no período de 2012 e 2013, que demandasse outra perspectiva 

diferente das preconizadas pelo MS.  

A busca de dados se deu no portal da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS/BIREME) a partir dos descritores: gravidez de alto risco; avaliação em 

enfermagem e; gestantes, nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).  
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A busca foi norteada pelos seguintes critérios de inclusão: produções 

nacionais e internacionais, textos na íntegra on line que atendessem aos objetivos 

do estudo.  

Após leitura dos oito textos, análise e compilação dos objetivos, entende-se 

que os autores procuraram, através de suas obras, auxiliar a equipe de saúde e 

parteiras na organização da assistência perinatal, uniformizando conceitos, 

critérios e ações para uma assistência qualificada à gestante sob risco obstétrico.  

Infere-se, a partir dos achados, necessidade de que profissionais de saúde 

através da gerência do cuidado produzam conhecimento e desenvolvam 

competências em relação à assistência a essa clientela, no sentido de objetivar a 

integralidade de ações diminuindo a morbimortalidade materno-fetal9.  

No que tange à assistência de enfermagem, são poucas as instituições que 

preveem acompanhamento às gestantes de alto risco. Isto revela prejuízo na 

interação da equipe de saúde com a cliente e demais serviços, pois na internação 

o desconhecimento do que virá acontecer e o tipo de assistência que receberá 

deixam clientes e famílias inseguras, insatisfeitas e desconfiantes.  

Um estudo de gerenciamento de caso em gestações e bebês de alto risco 

apresentou os seguintes resultados: mulheres com gestação de alto risco ou com 

evento já existente que afetou a gravidez necessitam de acompanhamentos 

diferenciados, com cuidados específicos e sistematizados. Pois, elas tendem a 

somatizar e exacerbam sinais e sintomas por medo de mortalidade materna e/ou 

fetal. Sob este aspecto, a gerência de cuidados de enfermagem singulariza as 

ações e personifica o cuidado, onde a relação mútua de cuidar se estreita e 

transforma a ação em esforços conjuntos (indivíduo, família e comunidade), 

tornando transparente a rede social de cuidados que estão no entorno da 

mulher10.  

Em outro estudo, o autor comenta que cada vez mais as mulheres 

engravidam já com alguma doença preexistente e esta condição vai exigir um 

cuidado especializado, profissional treinado e capacitado. Ele acrescenta que 

muito embora as parteiras estejam aptas para assistir o processo normal de 

nascimento, por vezes há necessidade de assistência de enfermeiras obstétricas 

com habilidades específicas para facilitar o cuidado às gestantes que precisam de 
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cuidado especializado e de internação hospitalar. Ao comentar que mais debates 

e pesquisas são necessários nessa área, introduz-se o conceito de alto risco, cuja 

classificação também pode ser utilizada por parteiras, que no interior do Brasil 

atuam sem condições necessárias de atenção especializada11. Tal classificação 

pressupõe atenção à gestante por parte de enfermeiras obstétricas no cenário 

hospitalar. 

Entretanto, nas áreas urbanas, estudos sobre mapeamento técnico da 

atenção à saúde da mulher, percorrendo: a assistência pré-natal; a atenção ao 

trabalho de parto, parto e nascimento; o puerpério e a consulta pós-natal, 

conseguiram organizar a atenção básica assistencial e elaborar instrumentos que 

identificam o risco obstétrico. Estes oferecem às gerentes de enfermagem as 

principais causas de internação materna, quais sejam: síndromes hipertensivas, 

síndromes hemorrágicas, amniorrexe prematura, diabetes gestacional e infecção 

puerperal. Tal listagem permite diretrizes assistenciais assumidas, por vezes, na 

qualidade de protocolos institucionais e/ou planos assistenciais de atenção à 

gestante12. 

Em relação ao processo de trabalho as instituições de saúde devem ter 

objetividade na assistência, sistematização dos cuidados e processos avaliativos 

dinâmicos que melhorem a eficiência dos serviços realizados13.  

Não obstante à existência de manuais definidos pelo MS para orientar a 

organização da assistência, capacitar profissional, normalizar práticas de saúde e 

direcionar o atendimento, não é difícil deparar-se com situações onde a 

especificidade da assistência e a resolutividade não acontece. Assim, mostra-se a 

importância do gerenciamento de cuidados e do acompanhamento necessário, 

através de processos de avaliação da gestante e do cuidado, buscando o custo 

benefício da não internação.  

Conforme exposto, é preciso enfrentar o desafio de direcionar ações de 

enfermagem nos serviços de saúde para assistência qualificada exigida para a 

gestante de alto risco. Portanto, ações do gerenciamento do cuidado de 

enfermagem no atendimento à mulher grávida acometida por gestação de alto 

risco se tornam fortes aliadas, na perspectiva de redução da mortalidade materna. 
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2.2 A ATENÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE  

Nos primórdios da história humana, a parturição era entendida como 

sofrimento: “coube à Eva a sentença de parir com dor além de ficar na condição 

de submissão ao homem, em virtude do pecado”14:52. O papel da mulher estava 

delineado como reprodutora “seu aspecto físico é revelador de que seu destino 

não está associado aos trabalhos da inteligência, mas a reprodução da espécie, 

ao cuidado das crianças”14:52.  

Sob esse aspecto, a parturição ganha interesse abrangente no século XVIII 

e XIX, pois valorizava a mulher grávida. O reconhecimento do poder sobre a 

saúde da mulher grávida nos discursos médicos e científicos tornou a 

maternidade uma preocupação médica e social no final do século XIX. À época, 

os médicos já conheciam melhor os mecanismos do parto (cujo domínio era 

exclusividade das mulheres), instrumentos e técnicas para atendimento de casos 

complicados14. 

A passagem para o século XX marca outra época de atenção mais 

centrada na saúde da mulher incorporada às políticas nacionais de saúde. 

Começam os movimentos sociais para transformar o parto num evento hospitalar 

controlado por médicos, cuja efetivação ocorre na segunda metade desse século 

e, sucessivamente, a prática vai se tornando cada vez mais intervencionista, 

tendo início o processo de medicalização da gravidez, do parto e do puerpério14. 

A natureza política da medicina na sociedade capitalista parece indicar 

uma forma de controle social a partir do controle do corpo com o propósito de 

assegurar controle populacional, reproduzir a força de trabalho e os modos de 

estabelecimento das relações sociais, garantindo sexualidade útil e politicamente 

conservadora15.  

Verifica-se, historicamente, no cenário brasileiro, que a atenção básica à 

saúde da mulher sempre privilegiou as que estavam em idade fértil e no ciclo 

grávido- puerperal em detrimento das demais fases pelas quais as mulheres 

passam, por vezes, sendo caracterizadas por problemas de saúde, como é o 

climatério, em que se privilegia apenas a menopausa14.  
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Políticas governamentais voltadas à proteção da saúde materno-infantil 

surgem na década de 1920 com o sanitarismo de Carlos Chagas, caracterizadas 

pelos programas verticalizados voltados para dimensão biológica, funcionalista 

sob o poder médico16. 

A preocupação com a mulher estava ligada ao seu papel social de mãe e 

doméstica, sendo ela responsável pela criação, pela educação, pelo cuidado com 

a saúde dos filhos e demais familiares17.  

Em 1940 é criado o primeiro órgão governamental – Departamento 

Nacional da Criança (DNCR) dedicado exclusivamente para o cuidado da saúde 

materno-infantil, cujas diretrizes de trabalho eram integrar planos e atividades de 

proteção à maternidade, à infância e adolescência, públicos e privados, com 

programas de saúde pública em geral16. 

A partir daí surge uma série de propostas, caracterizando o cenário político 

brasileiro de atenção materno-infantil, buscando principalmente ações de 

promoção e prevenção à saúde da mulher. Neste contexto, o HUAP é criado em 

1951, não com demanda específica para esta modalidade de atenção, porém 

acompanhou as políticas públicas à época propostas. 

A primeira menção a cuidados específicos com o grupo materno-infantil 

pós 1964 apareceu em 1971 no documento “Diretrizes Gerais da Política Nacional 

de Saúde Materno-Infantil”18. Esse privilegiava programas de assistência ao parto, 

ao puerpério, à gravidez de alto risco, ao controle das crianças de 0 a 4 anos de 

idade, estímulo ao aleitamento materno e nutrição. Assim, a atenção à saúde 

materno-infantil e o bem-estar da família, como áreas programáticas, foram itens 

da recomendação do Plano Decenal de Saúde para as Américas, produto da III 

Reunião Especial de Ministros de Saúde das Américas (REMS) realizado em 

Santiago, Chile, de 2 a 9 de outubro de 197219. 

Sob este aspecto, essas áreas fizeram parte do movimento em prol da 

saúde na América Latina, através de políticas internacionais e medidas que 

visavam à cobertura universal, eficiência operativa, acessibilidade geográfica, 

institucional e financeira. O Brasil, como país membro da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS/OMS), não poderia fugir às propostas, 

recomendações e compromissos firmados na referida REMS19. 
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Em 1974, o Programa de Assistência Materno-Infantil teve como ênfase os 

programas de prevenção à gravidez de alto risco e suplementação alimentar às 

gestantes e puérperas de baixa renda. Neste documento consta que “o grupo 

materno-infantil é vulnerável por suas características biológicas e sociais, exigindo 

adequada atenção às suas necessidades através de programas desenvolvidos de 

maneira sistemática, integral e coordenada”20.  

Surge o primeiro programa de atenção ao grupo materno-infantil em 1975: 

Programa de Saúde Materno-Infantil (PSMI), que retomava a ênfase na nutrição 

do grupo infantil; em relação às mulheres, o alvo eram as gestantes, parturientes, 

puérperas, e as que estavam em idade fértil.  

Com a preocupação de prevenir as gestações de risco, o MS criou, em 

1978, o Programa de Prevenção da Gravidez de Alto Risco (PPGAR). Esse teve 

como propósito a regulamentação e operacionalização de ações de assistência 

especial e especializada aos riscos reprodutivos e obstétricos, à prevenção de 

gestações futuras, quando indicada e, ao diagnóstico e tratamento da esterilidade 

ou da infertilidade21. O programa previa a oferta de contracepção às mulheres 

com risco gestacional, iniciativa fortemente criticada pela sociedade, 

principalmente pelo movimento de saúde e movimento feminista, que entenderam 

tal estratégia voltada para o controle demográfico22. 

A partir da década de 1980 ocorreu um movimento mundial em prol da 

humanização do parto e nascimento, paradigma que valoriza o ser humano em 

sua totalidade e que estimula os profissionais de saúde a repensarem sua prática. 

O HUAP, à época com 33 leitos, se inseriu nesse movimento oferecendo 

assistência obstétrica de baixo, médio e alto risco. Dessa forma, a avaliação 

científica das práticas de assistência evidenciou a efetividade e a segurança de 

uma atenção ao parto com um mínimo de intervenção sobre a fisiologia, e de 

muitos procedimentos centrados nas necessidades das parturientes – ao invés de 

organizados em função das missões assistenciais das instituições23. 

Em 1984, o MS estabeleceu bases de ação programática para a 

Assistência Integral à Saúde da Mulher, com objetivo de incluir a assistência à 

mulher desde a adolescência até a terceira idade e explicitar o compromisso com 

o direito das mulheres, na opção de exercer ou não a maternidade e/ou a 
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reprodução, tentando contemplar a mulher em todo o ciclo vital. No documento 

denominado de Assistência Integral à Saúde da Mulher: Bases de Ação 

Programática (AISM), publicado pelo MS (1984), o conceito de AISM era definido 

como ações de saúde dirigidas para o atendimento global das necessidades 

prioritárias desse grupo populacional e de aplicação ampla no sistema básico de 

assistência à saúde. A inclusão de atividades de planejamento familiar no 

programa baseava-se nos princípios de equidade – oportunidade de acesso às 

informações e aos meios para a regulação da fertilidade por parte da população – 

e no controle do risco gravídico exercido pelo médico24. 

O MS, a partir de 1988, implantou um conjunto de ações por meio de 

portarias ministeriais que constituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento (PHPN), cujas características principais eram a integralidade da 

assistência obstétrica e a afirmação dos direitos da mulher incorporados como 

diretrizes institucionais. O objetivo principal era reorganizar a assistência e 

vincular as ações de saúde do pré-natal ao parto e puerpério, ampliando o acesso 

das mulheres aos serviços de saúde e garantindo a qualidade da assistência25. 

Após esta perspectiva nacional, o HUAP começa a realizar propostas de 

inserção na hierarquização da assistência obstétrica do município de Niterói, 

configurando-se como instituição responsável, principalmente, pela atenção de 

alto risco. 

No cenário brasileiro, o HUAP manteve-se em consonância com as 

propostas das autoridades de saúde, contribuindo com assistência qualificada. 

Porém, o MS no ano de 1998, preocupado com o alto índice de mortalidade 

materna, deu início a uma campanha nacional pensando na promoção da saúde e 

na prestação de uma assistência qualificada e humanizada ao parto, puerpério e 

período perinatal, através do projeto de investimento Reforço à Reorganização do 

Sistema Único de Saúde (REFORSUS). Repassou insumos para obras de 

ampliação e modernização da maternidade do HUAP, possibilitando aumento de 

recursos que promoveriam cuidado planejado e prioritário às gestantes de alto 

risco (GAR) e seu concepto e, desta forma, redução da morbimortalidade materna 

e neonatal. 
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Na tentativa de direcionar atenção especializada deu-se a construção do 

conceito de risco, cujos primeiros sistemas de avaliação foram elaborados com 

base na observação e experiência de peritos, que buscaram construir 

instrumentos teóricos capazes de identificar associações entre eventos ou 

condições patológicas casualmente relacionadas e que data de pouco tempo a 

preocupação em submeter a análises mais criteriosas estes determinantes de 

risco4.  

Estes instrumentos organizaram os fatores de risco em itens distintos e 

atribuiu-se pontos ou notas a cada fator de risco, isoladamente, gerando definição 

de comportamentos de risco ou grupos de risco. Porém, observou-se falta de 

precisão e dissociação entre os diversos fatores26, sendo necessário apurar de 

maneira adequada os determinantes de risco materno.  

Alguns autores afirmam que a gravidez, por si só, traz risco para mãe e 

concepto4. Pensa-se que esta adoção conceitual decorre da medicalização do 

parto e nascimento e das tradições biossociais que a gestação promove no corpo 

e comportamento da mulher em nossa sociedade. Mas as mulheres esperam que 

tudo transcorra sem intercorrências, tanto para ela quanto para o bebê. Assim, 

quando elas recebem o diagnóstico de gestação de alto risco e são referenciadas 

ao pré-natal de alto risco, se mostram resistentes, ficam apreensivas com o 

desligamento do pré-natal de origem, se sentem sozinhas, desamparadas e 

vulneráveis diante da necessidade de modificar seus hábitos diários, bem como 

tem intensificadas as dificuldades para adaptações emocionais27. 

O rótulo de alto risco é suficiente para que se identifique a gestante como 

“diferente” em contraposição à normal. Acrescenta-se a isto o próprio fator de 

risco como componente estressante. 

Um conceito clássico de gestações de alto risco é: “as prenhezes com 

evolução desfavorável para o concepto”28:352. Em contrapartida, outros autores 

dizem que classificar gestação de risco apenas como qualquer doença ou 

condição biológica que possa prejudicar a mãe e o concepto não basta e que a 

interferência de fatores econômicos, demográficos e culturais deve ser 

considerada para essa classificação29. 
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Desta forma, gestação de alto risco é aquela na qual a vida ou saúde da 

mãe e/ou do feto e/ou recém-nascido têm maiores chances de serem atingidas 

que as da média da população5. 

O MS entende que a avaliação de risco é um trabalho complicado, pois o 

conceito de risco é associado a probabilidades e o encadeamento entre um fator 

de risco e um dano nem sempre é explicado7. Destaca que a classificação de 

risco está associada a doenças maternas crônicas preexistentes, fatores 

biológicos, comportamentais, infecções, alterações na placenta e ainda pode 

estar relacionada com a qualidade da assistência prestada no pré-natal, e até 

mesmo a falta de acessibilidade da mulher ao mesmo5. 

No ano de 2005, objetivando discriminação dos determinantes de risco na 

gestação, o MS procurou dividi-los em quatro grandes grupos para atender as 

diferenças socioeconômicas e culturais existentes, evidenciando fatores de risco 

para as várias regiões, criando-se especificidades bem características4. Os 

quadros a seguir apresentam fatores elencados pelo MS4, que devem ser 

considerados para o encaminhamento ao pré-natal de risco ou avaliação de 

serviço especializado.  

Quadro 1 -  Fatores de risco para a gestação: características individuais e condições 
sociodemográficas desfavoráveis. Niterói, 2014 

Idade menor que 15 e maior que 35 anos 

Ocupação: esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos, estresse 

Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de 
adolescente 

Situação conjugal insegura 

Baixa escolaridade (menor que cinco anos de estudo regular) 

Condições ambientais desfavoráveis 

Altura menor que 1,45 m 

Peso menor que 45 kg ou maior que 75 kg 

Dependência de drogas lícitas ou ilícitas 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006
4
. 
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Quadro 2 -  Fatores de risco para a gestação: história reprodutiva anterior. Niterói, 2014 

Morte perinatal explicada ou inexplicada 

Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado 

Abortamento habitual 

Esterilidade/infertilidade 

Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que cinco anos 

Nuliparidade e multiparidade 

Síndromes hemorrágicas 

Pré-eclâmpsia/eclâmpsia 

Cirurgia uterina anterior 

 Macrossomia fetal 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006
4
. 

Quadro 3 -  Fatores de risco para a gestação: intercorrências clínicas crônicas. Niterói, 
2014 

Cardiopatias 

Pneumopatias 

Nefropatias 

Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus) 

Hemopatias 

Hipertensão arterial moderada ou grave e/ou fazendo uso de anti-hipertensivo 

Epilepsia 

Infecção urinária 

Portadoras de doenças infecciosas (hepatites, toxoplasmose, infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis - DST) 

Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses) 

Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras) 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006
4
. 

Quadro 4 -  Fatores de risco para a gestação: doença obstétrica na gravidez atual. 
Niterói, 2014 

Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico 

Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada 

Ganho ponderal inadequado 

Pré-eclâmpsia/eclâmpsia 

Amniorrexe prematura 

Hemorragias da gestação 

Isoimunização 

Óbito fetal 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006
4
.  
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A partir dessas ações determinantes são preconizadas, através do 

Programa Nacional de Humanização do Pré Natal e Nascimento (PNHPN) – 

Portarias n. 569, n. 570, n. 571 e n. 572, que surgem do movimento que tem 

como foco a qualidade da atenção ao ser humano. Os objetivos são: reduzir a 

morbimortalidade materna e perinatal; adotar medidas que assegurem a melhoria 

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

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

MS na área de atenção à gestante, como os investimentos nas redes estaduais 

de assistência à gestação de alto risco25.  

No que se refere ao atendimento aos partos de alto risco, observa-se ainda 

inadequações. Gestantes com saúde bastante debilitada são tratadas em centro 

de terapias intensivas à mercê de visitas e pareceres de médicos obstetras. As 

equipes de profissionais são qualificadas para este tipo de assistência, mas não 

qualificadas para assistência obstétrica de alto risco, por esse motivo estranham o 

cuidado às gestantes.  

Tal situação tenta ser equacionada através do papel da Central de 

Regulação de Distribuição de Leitos e Vagas, que busca adequar o atendimento a 

toda demanda de maneira eficaz, eficiente e efetiva, para assistir a gestante em 

unidades de referência para alto risco. 

Em 2004, o MS, preocupado com a atenção obstétrica e neonatal, constitui 

um grupo de trabalho para avaliar e propor melhorias, resultando na publicação 

da Portaria no 1. 067/GM que institui a Política Nacional de Atenção Obstétrica e 

Neonatal. Esta apresenta o objetivo do desenvolvimento de: ações de promoção, 

prevenção e assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos, promovendo a 

ampliação do acesso a essas ações, o incremento da qualidade da assistência 

obstétrica e neonatal, bem como sua organização e regulação no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS)30. 

Após esta época, as políticas voltadas para assistência à mulher foram 

cada vez mais se estruturando quando então, em 2009, foi elaborada a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que “reflete o 

compromisso com a implementação de ações de saúde que contribuam para a 

garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por 
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causas preveníeis e evitáveis”31:29. No ano seguinte, tal política resultou na 

adoção do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal pelo 

MS, tendo como meta a redução dos índices de mortalidade materna e neonatal.  

O HUAP no acompanhamento das políticas e programas acima citados, em 

especial à maternidade, apresenta necessidade de readequação da assistência 

que presta à clientela que dele necessita. Portanto, as diretrizes assistenciais, 

produto final desse estudo, contribuirão para tal processo. 

2.3 GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM  

O cuidar é considerado uma forma de assistir, administrar e ensinar. É 

também percebido como presença, ajuda e zelo e ainda como ação e 

comportamento capaz de manter o bem-estar do outrem ou de si mesmo. A 

pessoa que cuida deixa de prestar atendimento no sentido de realizar um 

procedimento em alguém e passa a refletir junto e realiza uma ação interagindo 

com a pessoa a ser cuidada, com ela, com envolvimento e responsabilidade. 

Compreende a realidade do outro, preocupa-se com o que outro sente e faz do 

cuidado um instrumento para o crescimento do outro32. 

Cuidar é prestar auxílio a outro visando assisti-lo quando ele não consegue 

ou tem dificuldades para satisfazer suas necessidades básicas, ajudando-o a 

tornar-se independente, contribuindo para mantê-lo em equilíbrio no tempo e 

espaço de acordo com suas possibilidades físicas, intelectuais e sociais33. 

Sendo assim, o enfermeiro no processo de cuidar deverá dar voz à mulher 

grávida, colaborando para minimizar ansiedades, promovendo a manutenção da 

saúde e, principalmente, priorizar o atendimento à mulher grávida considerada de 

alto risco. Na dinâmica assistencial, os profissionais ao lidarem com o conceito de 

risco entendem que a mulher nada percebe sob seu estado de saúde, ignorando 

as possibilidades que ela mesma pode se proporcionar através de atitudes 

saudáveis, ainda que sem escolaridade. 

Um conjunto de ações e atividades deve ser desenvolvido nas unidades de 

atenção à saúde e de diagnóstico apontando, inclusive, os profissionais 

envolvidos além dos recursos necessários para garantir a assistência, pensando 

no combate à morbimortalidade materna. 
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Neste sentido, tem-se a linha de cuidado conceituada como produção de 

saúde sistematizada a partir de redes institucionais através de linha de produção, 

aqui entendida como assistência continuada, voltada ao fluxo de atendimento ao 

beneficiário respeitando suas necessidades34. 

Para isso são necessárias padronizações técnicas que explicitem 

informações relativas à organização da oferta de ações de saúde em um dado 

sistema, bem como elaboração prévia de protocolos clínicos e/ou revisão crítica 

dos existentes em relação às patologias e às condições clínicas sob as quais se 

deseja atuar 35. 

Sob este aspecto, propostas governamentais já vêm sendo realizadas 

como a iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que em 2010 

elaborou o Manual de Orientação ao Gestor para a Implantação da Linha de 

Cuidado da Gestante e da Puérpera, sendo a linha de cuidado entendida como 

conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento dos 

riscos, agravos ou condições específicas do ciclo de vida ofertadas de forma 

articulada por um dado sistema de saúde 35:10. 

A proposta tem como meta garantir acesso e qualificar a assistência 

prestada às gestantes através de esforços dos profissionais de saúde34. Para 

isso, diretrizes foram definidas: 

 Respeito à autonomia da mulher na tomada de decisões sobre sua 
vida, em particular em relação a sua saúde, a sua sexualidade e a 
reprodução; 

 Garantia de acesso da mulher a uma rede integrada de serviços 
de saúde que propicie abordagem integral do processo saúde 
doença, visando à promoção da saúde, o início precoce do 
acompanhamento das gestantes, a prevenção, diagnóstico e 
tratamento adequado dos problemas que eventualmente 
venham a ocorrer nesse período (grifo nosso); 

 Oferta de cuidado sempre referenciada por evidências científicas 
disponíveis; 

 Garantia de adequada infraestrutura física e tecnológica das diversas 
unidades de saúde para atendimento da gestante e da puérpera; 

 Aprimoramento permanente dos processos de trabalho dos 
profissionais envolvidos na atenção a gestante e a puérpera, 
buscando a integração dos diversos campos de saberes e práticas e 
valorizando o trabalho em equipe multiprofissional e a atuação 
interdisciplinar; 

 Desenvolvimento contínuo de processos de educação, permanente 
dos profissionais de saúde; 

 Incentivo ao parto seguro e confortável e ao aleitamento materno
35:9

. 
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Observa-se uma única diretriz que se preocupa com problemas eventuais  

que possam ocorrer nesse período, o que reforça a necessidade de investimentos 

na área da atenção à gestante de alto risco e, incentiva a definição de diretrizes 

no cenário do presente estudo. 

Atualmente temos o Projeto da Rede Cegonha36 instituído através da 

Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011, no âmbito nacional, que se configura 

em novo modelo de atendimento a mulher privilegiando a gestante de baixo risco, 

porém, fazendo referência à assistência de alta complexidade: 

Art. 1° [...], consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher 
o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao 
nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, 
denominada Rede Cegonha. 

Tal projeto tem como um de seus objetivos: reduzir a mortalidade materna 

e infantil36, o que implica na manutenção de uma rede de alta complexidade que 

assegure atenção especializada à mulher no período de gestação.  

Sabe-se que a gerência do cuidado estabelece recursos e insumos que 

determinam as tecnologias necessárias à assistência aos usuários e é isso que 

vai delinear a linha de cuidado, que tem início na entrada do usuário na unidade 

de atendimento, qualquer que seja ela, ou onde haja interação entre o usuário e o 

profissional de saúde37-38. 

A dinâmica do processo de trabalho desde o século XX vem marcada pela 

racionalização, com ênfase nas tarefas, estruturação, produtividade e tecnologias, 

defendidas por Taylor e Fayol, visando o crescimento da organização39. 

Muito embora o Fordismo tenha alterado o processo de trabalho, instituindo 

benefícios e preocupação com bem-estar físico e mental do trabalhador, isso não 

contribuiu para transformação do modelo burocrático de gestão, inclusive nos 

serviços de enfermagem40. 

Muitos ainda hoje apresentam resistência às mudanças, uma vez que o 

tradicionalismo está impregnado nas ações dos enfermeiros41. Persistem em 

modelos biomédicos, tecnicistas, não valorizando o cidadão. Não obstante, 

observa-se a necessidade de rever as práticas e as intervenções necessárias, no 
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âmbito gerencial, diante das dicotomias existentes entre o cuidar e o administrar 

presente na fala de enfermeiros.  

Ambas as ações, desde a institucionalização da enfermagem como 

profissão na Enfermagem Moderna, foram definidas por Florence Nightingale 

como constituintes do processo de trabalho do enfermeiro42.  

A ação de gerenciamento é conferida privativamente ao enfermeiro, 

conforme determina a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, bem como a direção 

dos órgãos de enfermagem da instituição de saúde pública e privada e a chefia de 

serviço e de unidade de enfermagem; organização e direção dos serviços de 

enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 

desses serviços; o planejamento, organização, coordenação, a execução e a 

avaliação dos serviços de assistência de enfermagem43. 

O enfermeiro quando desenvolve funções gerenciais utiliza meios para que 

o cuidado prestado atenda às necessidades do cliente sempre observando as 

suas especificidades. A organização, coordenação, gestão de recursos humanos, 

equipamentos e materiais, organização do ambiente, sistematização da 

assistência, traduzem o gerenciamento do cuidado44.  

Ressalta-se que: 

as ações do gerenciamento do cuidado de enfermagem referem-se às 
ações de cuidado direto e indireto, de caráter instrumental e expressivo 
realizado pelo enfermeiro de forma integrada e articulada, com a 
finalidade de oferecer um cuidado sistematizado e de qualidade aos 
clientes/usuários dos serviços de enfermagem

42: 739-740
.  

Em especial, as ações de caráter instrumental que são, na verdade, a 

realização de atividades técnicas que atendam as necessidades biológicas do 

corpo do cliente tem como objetivo planejar e organizar o ambiente e as condutas 

de enfermagem para receber este cliente. Essas ações instrumentais vão exigir 

do profissional enfermeiro (a) conhecimento empírico e habilidade 

técnica/gerencial42.  

No contexto contemporâneo encontram-se diretrizes implantadas em 

estados e municípios do Brasil para assegurar a atenção materna. Ressalta-se a 

proposta elaborada pelo grupo da Universidade Federal de Matogrosso, através 

do “Manual do Processo de Enfermagem e sua aplicação na clínica obstétrica”, já 
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com aspectos avançados. Neste, desenha-se o Sistema de Classificação de 

Paciente na Ginecologia e Obstetrícia, utilizando-se os diagnósticos da 

Taxonomia de NANDA II, e através de pontuações para os indicadores de 

necessidades de cuidados mínimos, intermediários, semi-intensivos e intensivos. 

Dessa forma, os indicadores auxiliam o processo de gestão dos serviços de 

enfermagem que estão divididos em três blocos: estrutura (em relação à 

enfermagem e aos demais serviços do hospital); processo (processos 

assistenciais na enfermagem) e; resultados (da assistência de enfermagem)45. 

Em relação ao HUAP, a base conceitual do modelo assistencial adotado 

pela enfermagem fundamenta-se na teoria das necessidades humanas básicas 

de Wanda Horta, cujo processo de trabalho encontra-se organizado através de 

POP, sem, contudo, haver diretrizes assistenciais definidas por área de atenção à 

saúde. 

Os enfermeiros do município do Rio de Janeiro estabeleceram, em 2010, 

fundamentados na contemplação de suas realidades práticas, o texto oficial 

“Enfermagem Obstétrica: Diretrizes Assistenciais”, trazendo a atenção básica 

ambulatorial e hospitalar à gestante com classificação de risco obstétrico, visando 

o atendimento prioritário. Encontra-se no capítulo V “O Cuidado à Gestante de 

Alto Risco”, incluindo as ações e os procedimentos de enfermagem necessários, 

além de apresentar um panorama das complicações mais prevalentes na rede 

das maternidades municipais12.  

No mesmo ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte criou 

seu “Protocolo do Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia e 

Principais Urgências Obstétricas” como diretriz política e operacional do SUS. 

Evidencia-se preocupação com o acolhimento da clientela e ações de 

resolutividade específica para cada caso. Preocupou-se entre outras coisas com: 

o processo de trabalho e ambiência hospitalar; a informação para as usuárias e 

seus familiares sobre sua situação de saúde e sua expectativa de atendimento e 

tempo de espera e a classificação, mediante protocolo, das queixas das usuárias 

que demandam os serviços de urgência/emergência dos hospitais, visando 

identificar as que necessitam de atendimento médico mediato ou imediato46.  
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Ao listar essas experiências observa-se que a gerência do cuidado parte da 

realidade percebida, sentida e (re)significada, porém pautada no habitus individual 

dos imbricados no processo de cuidar, cuja concepção é: 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas [...]

47:65
.  

Percebe-se que o processo de trabalho na maternidade do HUAP 

acontece, por vezes, sem a preocupação com a [...] lógica do sistema e da 

dominação48 [...]. O habitus adotado e engendrado no passado orienta uma ação 

no presente.  As experiências anteriores dos indivíduos funcionam como matriz de 

percepções, produto de trajetórias anteriores (saber estruturante)49. 

A assistência é desenvolvida a partir do habitus individual (práxis 

profissional) que é produto da socialização constituído em condições sociais 

específicas, por diferentes sistemas de disposições produzidos em 

condicionamentos e trajetórias diferentes, em espaços distintos (instituição)49. 

Concebe-se habitus como um sistema de esquemas individuais, 

socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes 

(nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 

específicas de existência) constantemente orientadas para funções e ações do 

agir diário50. 

As ações, comportamentos, escolhas ou aspirações individuais não 

derivam de cálculos ou planejamentos, são antes produtos da relação entre um 

habitus e as pressões e estímulos de uma conjuntura51. 

O cuidar acontece de maneira natural sem se prender a roteiro 

previamente estabelecido (saber estruturado), embora no subconsciente esteja 

guardado “o como fazer” (saber estruturante), essas ações de cuidar podem e 

devem ser constantemente reexaminadas e reformuladas a partir de novas 

informações. O mundo está cada vez mais objetivo onde as instituições perdem 

paulatinamente o poder de ditar normas e condutas. Na falta de um sistema 

único, integrado e permanente de valores que oriente a ação, o indivíduo pode 
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ver-se impelido a traçar suas próprias diretrizes de maneira cada vez mais 

consciente e reflexiva, fazendo uso da razão51. 

Isto impulsiona a gerência do cuidado a sensibilizar profissionais, que ao 

refletirem suas ações, buscam melhor fazê-la. É um processo contínuo e com 

avaliações para novas adequações. Os profissionais envolvidos devem ser 

capazes de transpor as diversidades estruturantes e estruturadas, agregando 

diretrizes de atenção à gestante de alto risco a fim de tornar possível uma 

assistência de qualidade. Para tal, a elaboração de diretrizes assistenciais se 

torna ferramenta fundamental para oferecer aos profissionais suporte estruturado 

de ações que balizem a assistência de enfermagem qualificada e humanizada a 

essa clientela.  

2.4 HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO 

A Política de Atenção à Saúde da Mulher reconhece questões de gênero 

na sociedade brasileira, referindo ser fundamental no cuidado dela o acolhimento 

de forma rápida sem deixar de ouvi-la, levantando e diagnosticando suas reais 

necessidades assistenciais para uma assistência adequada. 

De acordo com o MS, a avaliação do atendimento da pessoa nos serviços 

de saúde tem demonstrado que a qualidade da atenção ao usuário é uma das 

questões mais críticas do sistema de saúde brasileiro. A forma do atendimento, a 

capacidade demonstrada pelos profissionais de saúde para compreender suas 

demandas e suas expectativas são mais valorizadas pelos usuários que a falta de 

médicos, de espaço nos hospitais e de medicamentos etc.38. 

Nesse processo, a eficácia de tecnologias, dispositivos organizacionais, 

depende da qualidade do fator humano e do relacionamento que se estabelece 

entre profissionais e usuários, pois é direito de todo cidadão receber um 

atendimento público de qualidade na área da saúde38. 

O MS institui a Política denominada Humaniza SUS38 com o desafio de 

mudar modelos de atenção e gestão das práticas de saúde com vistas ao 

atendimento de qualidade e participação integrada dos gestores, trabalhadores e 

usuários. Entende-se por humanização a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde52. 
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Tal política é norteada pela autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a 

participação coletiva no processo de gestão e a indissociabilidade entre atenção e 

gestão38.  

Insere-se nesse contexto o acolhimento, uma diretriz política e operacional 

do SUS, que se apresenta como postura ética e ação que favorece a mudança de 

relação entre profissionais e usuários nos processos de trabalho visando garantia 

de acesso aos serviços de saúde, à qualidade, resolutividade e integralidade da 

atenção para todos que procuram pelo serviço de saúde52.  

Traduz-se em recepção do usuário nos serviços de saúde, desde a sua 

chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, 

permitindo que ele expresse suas preocupações. Implica prestar um atendimento 

com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente 

e a família, garantindo a articulação com os outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência quando necessário53. 

É uma das diretrizes operacionais de maior relevância da Política Nacional 

de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, quer no sentido político - 

implicando no compromisso coletivo de envolver se neste “estar com”, 

potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros; ético no que se 

refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo 

em suas diferenças, dores, alegrias, modos de viver, sentir e estar na vida; e 

estético no que diz respeito à invenção de estratégias, nas relações e encontros 

do dia a dia, que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para 

a construção de nossa própria humanidade54. 

Colocá-lo em ação como tal requer uma nova atitude de mudança no fazer 

em saúde e implica: 

 Protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de 
saúde; 

 Uma reorganização do serviço de saúde a partir da reflexão 
problematização dos processos de trabalho, de modo a possibilitar a 
intervenção de toda a equipe multiprofissional encarregada da 
escuta e resolução dos problemas do usuário; elaboração de projeto 
terapêutico individual e coletivo com horizontalização por linhas de 
cuidado; 

 Mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde, 
ampliando os espaços democráticos de discussão/decisão, de 
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escuta, trocas e decisões coletivas. A equipe neste processo pode, 
também, garantir acolhimento para seus profissionais e às 
dificuldades de seus componentes na acolhida à demanda da 
população; 

 Uma postura de escuta e compromisso em dar respostas às 
necessidades de saúde trazidas pelo usuário, que inclua sua cultura, 
saberes e capacidade de avaliar riscos; 

 Construir coletivamente propostas com a equipe local e com a rede 
de serviços e gerências centrais e distritais

51:9-10
. 

Posto isso, é necessário que gestores e profissionais de saúde reflitam as 

mudanças na prestação da assistência, questionando relações clínicas no 

trabalho em saúde, modelos de atenção e gestão e relações de acesso aos 

serviços. 

No que se refere às gestantes, o acolhimento se caracteriza como 

processo dinâmico de identificação das necessidades de intervenção médica e de 

enfermagem para aquelas com potencial de risco. Um julgamento crítico e 

decisório para encaminhamento adequado do caso será essencial55. 

Sob esse aspecto na percepção de minha vivência profissional na 

maternidade do HUAP este é um hiato assistencial. Haja vista que diretrizes são 

necessárias para a implementação do acolhimento da gestante de alto risco, da 

confiabilidade que deve existir entre cliente e profissionais, gerando formação de 

vínculo. 

Entende-se que os referenciais apresentados alicerçam as ações de 

enfermagem no atendimento às gestantes de alto risco com valorização do 

contexto sócio-histórico-cultural dessas mulheres, para qualificar e agilizar o 

atendimento, minimizar as complicações advindas da gravidez de risco e, ainda 

chamar essas mulheres ao envolvimento com participação ativa no processo 

gravídico puerperal. 

Portanto, inicialmente desenha-se uma tríade a ser estudada: assistência 

de enfermagem às gestantes de alto risco, gerência de cuidados, modelo 

assistencial a ser assumido pelos profissionais de saúde, com participação da 

gestante e sua família. 

Os serviços de saúde devem organizar a rede de atenção obstétrica 

contemplando os níveis de complexidade e definindo “pontos de atenção e 

responsabilidades correspondentes”. A organização da rede implica na 
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disponibilidade de serviços de pré-natal para o baixo e alto risco, planejamento 

familiar, serviços especializados para atendimento das emergências obstétricas e 

partos incluindo os de alto risco, leitos de UTI neonatal [...], leitos de berçário para 

cuidados intermediários, assim como, eventualmente, a constituição de casas de 

apoio a gestantes de risco com dificuldades de acesso geográfico ou a puérperas 

que sejam mães de bebes que necessitam permanecer internados. Implica ainda 

na humanização do atendimento por meio da sensibilização e da atualização 

profissional das equipes do sistema como um todo3. 

Entende-se que a atenção básica de saúde é responsável pela captação 

precoce das gestantes, atendimento ao pré-natal de risco habitual1, identificação 

de gestantes de alto risco e encaminhamento destas para os serviços de 

referência. A qualidade da assistência prestada é fundamental para um melhor 

resultado, ou seja, redução de mortalidade e morbidade materna e perinatal 

evitáveis. Espera-se assistência resolutiva, capaz de detectar e atuar sobre as 

situações de risco real3. 

                                                           
1
 Risco habitual se refere às gestantes que não apresentam fatores de risco individual, 

sociodemográfico, de história reprodutiva anterior, de doença ou agravo. Disponível em: 
http://www.sesa.pr.gov.br/arquivos/File/HOSPSUS/RedeMaeParananense080220121.pdf 
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3. METODOLOGIA 

O cenário para o desenvolvimento do estudo foi a Maternidade do HUAP, 

localizada no 8º andar da instituição que possui atualmente 20 (vinte) leitos para 

internação, sendo: 12 (doze) de Alojamento Conjunto, 06 (seis) leitos destinados 

às gestantes de alto risco, 03 (três) para intercorrências obstétricas ou agravos à 

saúde da mulher que envolve atenção ginecológica e obstétrica (abortamentos, 

violência contra mulher...), além de 02 (dois) leitos PPP, específicos para 

atendimento de gestantes em trabalho de parto. Também há uma área destinada 

à emergência obstétrica (consultório e sala de exame), além de Centro Obstétrico 

com duas salas cirúrgicas e uma sala para recuperação pós-anestésica com um 

leito que não funciona como tal, pois as clientes são recuperadas do processo 

anestésico dentro da sala cirúrgica e encaminhadas diretamente à enfermaria. 

Cabe ressaltar que por ocasião da coleta de dados a capacidade de atendimento 

estava reduzida em razão das obras de reestruturação realizadas no local. 

Têm-se como pressuposto, em processos de gerência de recursos 

humanos, que o quantitativo e a força de trabalho qualitativa da equipe de 

enfermagem são fatores que refletem diretamente na qualidade da assistência 

prestada. Sob este aspecto, no HUAP, existem duas formas de contratação de 

pessoal: os que pertencem ao quadro efetivo (QE), regidos pelo Regime Jurídico 

Único (RJU), e, aqueles contratados através de Processo Seletivo Simplificado 

(PSS) para prestação de serviço temporário.  

Cada forma de contratação tem jornada de trabalho com carga horária 

distinta: o primeiro grupo (QE) tem regime semanal de 30 horas distribuídas nos 

seguintes horários: manhã (7 às 13h), tarde (13 às 19h) e plantões diurnos e 

noturnos de 12h por 60h; o segundo grupo (PSS) tem regime de 44 horas 

semanais com escala de 12h por 36h, também distribuídos entre serviço diurno e 

noturno. 

O atual quantitativo de recursos humanos da Maternidade HUAP compõe-

se de: oito enfermeiros cuja escala de serviço operacionalizada é: um pela manhã 

na função de Coordenador da Assistência de Enfermagem, um à tarde na 
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assistência direta ao Alojamento Conjunto. E os outros seis distribuídos um em 

cada plantão por serviço diurno (7 às 19h) e um por serviço noturno (19 às 7h), 

em três equipes distintas, porém todos pertencentes ao QE. 

Com relação aos técnicos e auxiliares de enfermagem, são oito técnicos e 

quatro auxiliares do QE e dez técnicos do PSS distribuídos de forma uniforme 

entre serviço diurno e noturno.  

O fluxo vigente de atendimento à gestante é apresentado na Figura 1. 

Contudo, necessita ser reavaliado à luz do gerenciamento dos cuidados para a 

prestação de cuidado humanizado e qualificado à gestante que procura pelo 

serviço, principalmente aquela com eminência de risco e possibilidade de 

internação. 

Figura 1 -  Fluxo de atendimento à gestante que chega ao Hospital Universitário Antônio 
Pedro. Niterói, 2014 

 

Fonte: Paixão, M.M. (2009). Apresentação oral na IX Semana de Enfermagem de EEAAC/UFF. 
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O gerenciamento dos cuidados de enfermagem, ao longo dos anos, vem se 

adequando às políticas públicas de maneira assistemática e pontual. A atenção 

às mulheres vítimas de violência, a atenção às mulheres em abortamento, a 

atenção as gestantes com agravos à saúde sem necessidade de internação, 

acontece no mesmo espaço físico da maternidade e através da mesma equipe de 

enfermagem. 

Neste contexto, realizou-se pesquisa exploratória, descritiva, documental 

com abordagem quantiqualitativa, visando o gerenciamento do cuidado à gestante 

de alto risco.  

Estudos do tipo exploratório e descritivo “têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses”56:41. Assim, deu-se o aprimoramento de ideias, possibilitando 

a descoberta de dados sobre o que se desejava pesquisar. Isto tornou visível o 

cotidiano do atendimento à gestante de alto risco e a partir daí a construção de 

diretrizes exequíveis para a realidade assistencial. 

Afirma-se que “o planejamento deste tipo de pesquisa é bastante flexível, 

de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 

fato estudado”56:41. A flexibilidade deste estudo teve como fundamentação os 

dados coletados em prontuários por observação direta dos registros de 

enfermagem e, as ações de enfermagem emergentes da observação não 

participante, realizadas no cenário estabelecido, somados aos depoimentos 

escritos dos participantes registrados nos questionários para composição das 

diretrizes propostas. 

A pesquisa documental se refere a “documentos de primeira mão, ou seja, 

aqueles que não receberam nenhum tratamento analítico tais como os 

documentos conservados em órgãos públicos e instituições privadas (...)”56:66. Há 

vantagens neste tipo de pesquisa, pois os documentos constituem-se fonte rica e 

estável de dados, baixo custo, exigindo praticamente apenas disponibilidade de 

tempo do pesquisador sem contato com os sujeitos da pesquisa.  

Algumas pesquisas elaboradas com base em documentos são de grande 

importância não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque 

proporcionam melhor visão deste problema ou conduzem a sua verificação por 
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outros meios. Portanto, não se fez generalizações, mas houve observação direta 

e atenciosa das ações de enfermagem realizadas e registradas em prontuários. 

Ambas, ainda que de forma incompleta, contribuíram para redução de agravos à 

saúde da gestante, corroborando na perspectiva de que os profissionais 

envolvidos além de conhecimento científico detinham habilidades e ofereciam 

assistência diferenciada. 

Assim, a pesquisa documental realizada em prontuários de gestantes de 

alto risco internadas no HUAP favoreceu a caracterização das mulheres para 

descrever o perfil delas e levantar as patologias prevalentes. Pois, ao se conhecer 

a demanda geopolítica assistencial e a clientela que utiliza o HUAP como 

referência da atenção terciária e quaternária, tais dados possibilitaram a 

configuração das diretrizes das ações de enfermagem. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro e aprovado pelo parecer nº 349566, tendo também permissão para 

utilizar-se o nome da instituição, cenário do estudo. Dessa forma, atenderam-se 

as exigências de sigilo e anonimato dos sujeitos e obteve-se o Consentimento 

Livre e Esclarecido de todos que participaram da pesquisa, cabendo aos 

pesquisadores a formalização dos compromissos que tratam a Resolução n°. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde / MS (Anexo B). 

Consultou-se o Sistema de Gerenciamento de Internações - MV2000 do 

HUAP, para obtenção de relatório das internações de gestantes na Maternidade 

no período de 01 de julho de 2011 a 30 de junho de 2012, que continha: número 

do atendimento, data da internação, número do prontuário; nome da gestante e as 

patologias discriminadas pelos respectivos códigos internacionais, aspectos 

determinantes para a internação. 

Então, identificaram-se 757 prontuários de gestantes internadas na 

Maternidade do HUAP. Destes, para atender aos objetivos do estudo, realizou-se 

amostragem intencional retrospectiva, separando-se apenas os prontuários das 

gestantes internadas na por doenças indicativas de gestação de alto risco.  

Optou-se por este tipo de amostragem por ser uma estratégia cada vez 

mais comum, na qual o conhecimento que o pesquisador tem da população e 

seus elementos são usados para selecionar bem os casos a serem incluídos na 
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amostra57. Este tipo de amostragem é também usado quando um grupo muito 

incomum está sendo estudado. Neste caso, o pesquisador descreve as 

características da amostra para garantir que o leitor terá um quadro preciso dos 

sujeitos de pesquisa na amostra, apresentado no capítulo de resultados em 

tabelas e quadros.   

Foram selecionados 298 prontuários cujas patologias estavam 

relacionadas à gestação de alto risco de acordo com a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 10.  

Diante desta quantidade numérica, estabeleceu-se outra seleção por 

amostragem aleatória simples que “consiste em selecionar a amostra através de  

sorteio, sem restrição [...] identificar os elementos da população em pequenos 

pedaços de papel e retirar, ao acaso número significativo e representativo para 

interesse da pesquisa”58:45.  

Os números dos prontuários foram colocados em pequenos papéis por 

patologias e fez-se o sorteio que totalizou 198 prontuários, agrupados em 33 

diferentes itens CID 10. Tais documentos foram solicitados ao Serviço de 

Documentação Médica (SDM) do HUAP, através de impresso próprio cuja 

consulta foi agendada semanalmente.  

Contudo, excluíram-se 50 dos 198 prontuários tendo em vista que: ou eles 

estavam à disposição do Serviço de Ambulatório e/ou demais serviços, ou em 

poder de outros profissionais (discentes, docentes e comissões) ou ainda, foram 

separados erroneamente pelo SDM, fatores que levaram à redução da amostra 

para 148 prontuários (n=148).  

A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2013 com a 

utilização do formulário de observação direta dos registros do prontuário 

(Apêndice I), contendo na primeira parte a caracterização da clientela (dados 

maternos e sociodemográficos) e, na segunda parte, quesitos descrevendo a 

internação, prevalência das patologias e ações de enfermagem. 

Para construção dos dados da pesquisa documental optou-se por 

abordagem quantitativa que é aquela que “prevê a mensuração de variáveis 

preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras 
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variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e correlações 

estatísticas. O pesquisador, então, descreve, explica e prediz”59:52.  

Neste estudo, as variáveis independentes eram relativas à caracterização 

das gestantes: idade, bairro de residência, naturalidade, escolaridade, se possuía 

vinculo empregatício, número de filhos vivos, número de filhos mortos, número de 

gestações e paridades.  E as variáveis dependentes foram relacionadas às 

patologias, o tempo e o motivo de internação. O tratamento destes dados foi para 

levantar o número de casos (F0) e a frequência dos mesmos (%), objetivando 

refutar ou afirmar as hipóteses previamente estabelecidas.  

Também se utilizou o método de observação direta e não participante por 

ser um processo em que o pesquisador observa uma determinada situação com 

finalidade de investigar sem intervir. É um mero expectador que fica de fora só 

olhando e registrando tudo que julgar importante como situações e 

comportamentos60.  

Para uma observação não participante alguns elementos se apresentam 

como essenciais: conhecimento do contexto observado, a permissão do 

participante, definição do que e quem será observado, cenário, ou seja, a 

dinâmica do que será alvo da observação61.  

Criou-se o formulário de observação direta em campo clínico (Apêndice II) 

para observação do processo de trabalho da enfermagem, no que tange aos 

aspectos: acolhimento da cliente quando da sua chegada, avaliação do estado de 

saúde dela e ações decorrentes do cuidado, desvelando a atuação da equipe de 

enfermagem junto à gestante e sua família. 

A observação da dinâmica assistencial ocorreu no local determinado para a 

primeira atenção dada à gestante quando ela chega à Maternidade HUAP. Esta 

área fica próxima ao consultório de atendimento médico. Tal posicionamento da 

pesquisadora favoreceu a identificação das ações desenvolvidas, de fato, pela 

equipe de enfermagem no atendimento. O horário da tarde foi o mais utilizado 

devido à possibilidade da autora do estudo estar mais livre para perceber o maior 

número de atendimentos. 

Uma vez posicionada, aguardava-se a chegada da cliente e imediatamente 

dava-se início ao registro das ações realizadas em um diário de campo. O tempo 
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de cada observação variou entre 15’/60’/90’ minutos, dependendo do motivo que 

levou a gestante procurar o serviço.  

Durante o desenvolvimento da observação 31 (trinta e uma) cenas foram 

registradas. Houve necessidade de exclusão de 20 (vinte) delas por apresentarem 

acentuada similaridade com repetições de ações de enfermagem, ficando a 

amostra final reduzida a onze (n=11). 

O processo era dado por encerrado de acordo com o resultado do 

atendimento à gestante: internação, administração de medicação e alta ou, ainda, 

alta somente com orientações.  

Também se aplicou questionário à equipe de enfermagem (Apêndice III), 

composto por perguntas fechadas e abertas com objetivo de conhecer o 

profissional e identificar as ações de enfermagem necessárias para o atendimento 

à gestante e família quando chegam à maternidade e quando há necessidade de 

internação. Dessa forma, o processo de atenção oferecido a ela e sua família teve 

significado e explicitou-se a dinâmica operacional que fundamentou a elaboração 

das diretrizes da assistência. 

Os dados da observação não participante e as respostas dos profissionais 

obtidas através do questionário foram objetos da abordagem qualitativa. Isto 

porque essa se aplica 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, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam”62: 57. 

Em relação ao tratamento dos dados qualitativos, a respeito da observação 

não participante, para melhor compreensão, fez-se a descrição das cenas da 

chegada da gestante e família.  

No que se refere aos questionários, elaboraram-se quadros descritivos 

(Quadros 7, 8 e 10) das ações que os profissionais disseram realizar quando da 

chegada da gestante e sua família à Maternidade HUAP e por ocasião da 

internação. Essas foram categorizadas e submetidas à análise temática de 

conteúdo à luz do referencial teórico apresentado no capítulo anterior desta 

pesquisa. 
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A análise de conteúdo é definida como “conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens”63: 42. 

A análise de conteúdo tem como ponto de partida a organização dos 

dados. Examinaram-se as respostas dos questionários e estabeleceram-se as 

temáticas significantes dos registros. Este método divide-se em três partes: 

1. A pré-análise que objetivou a sistematização dos resultados conduzindo 

as operações sucessivas de análise. Assim, num plano inicial, a missão desta 

primeira fase foi, além da escolha dos prontuários submetidos à análise, a 

formulação de hipóteses para a interpretação final;  

2. A exploração do material; com leituras sucessivas e codificação das 

unidades de registro que configuraram temas. Os dados brutos foram 

transformados de forma organizada e "agregadas em unidades temáticas as quais 

permitiram descrição das características pertinentes do conteúdo". A categoria 

elaborada foi – A realidade revelando o cuidado estruturante e o estruturado.  

3. A inferência e interpretação dos dados deram-se através dos autores da 

fundamentação teórica e dos modelos de gerenciamento do cuidado de 

enfermagem citados. 

A triangulação de dados foi escolhida para atender as exigências dos 

objetivos, pois é técnica dialógica áreas distintas de conhecimento, capaz de 

permitir o entrelaçamento entre teoria e prática e de ajuntar diversos pontos de 

vista64.  

Inicia-se com a coleta de dados recorrendo a diferentes fontes. Estuda o 

fenômeno em locais e indivíduos diferentes – tomando a forma de investigação 

comparativa66. 

A triangulação consiste não em retirar conclusões fidedignas e precisas, 

mas, permitir que os investigadores sejam mais críticos diante dos dados 

recolhidos. Triangular as técnicas de coleta de dados oferece aos pesquisadores 

qualitativos mais discernimento e discriminação dos achados. Assim, tem mais 

efeitos para um controle de qualidade64. 
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Articulou-se a pesquisa documental, a observação não participante e os 

questionários. A combinação dessas estratégias de pesquisa foi capaz de 

apreender as dimensões qualitativas e quantitativas do objeto - ações da 

enfermagem na atenção à gestante considerada de alto risco para construção das 

diretrizes, atendendo tanto os requisitos do método qualitativo, ao garantir a 

representatividade e a diversidade que formaram o universo da pesquisa 

(gestantes), quanto às ambições do método quantitativo, ao propiciar o 

conhecimento da magnitude, dos casos assistidos e da prevalência das 

patologias através dos prontuários. 

Os participantes da pesquisa foram profissionais de enfermagem lotados 

na Maternidade HUAP, sem restrição de sexo e categoria profissional. Contudo, 

foram incluídos apenas os membros da equipe que atuavam na assistência direta 

à gestante, excluindo-se os membros da equipe que à época da coleta de dados 

estavam em licença médica. Portanto, a amostra final foi composta por 25 (vinte 

cinco) profissionais: 08 (oito) enfermeiros, 13 (treze) técnicos de enfermagem e 04 

(quatro) auxiliares de enfermagem (n=25). 

A pesquisa obedeceu ao disposto na Resolução no 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde do MS, que dispõe sobre Diretrizes e normas regulamentares 

da pesquisa envolvendo seres humanos. Foi garantida aos participantes a 

definição da participação ou não, documentada através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, bem como assegurado a manutenção do 

sigilo e anonimato das pessoas envolvidas (Anexo C). 
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4. RESULTADOS  

Na pesquisa documental foram identificados 198 prontuários que 

representavam 33 itens CID 10, apresentados na tabela abaixo com destaque ao 

número de prontuários obtidos na escolha aleatória, número de prontuários 

excluídos e o número de prontuários utilizados discriminados por patologia. 

Do total de 198 prontuários, 50 foram excluídos por motivos já 

mencionados no capítulo anterior, estabelecendo-se como N do estudo um total 

de 148 prontuários eleitos para análise. 

As patologias prevalentes foram levantadas para que houvesse 

possibilidade de correlação entre a caracterização das mulheres e seus perfis, 

visando à elaboração de diretrizes assistenciais de enfermagem.  

Tabela 1 -  Relação dos prontuários com a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas relacionados à Saúde – CID 10. Niterói, jul/2011-jun/2012 

CID 
10 

Descrição 

Escolha 
Aleatória  

Excluídos Utilizados 

N % N % N % 

N883 Incompetência do colo do útero 4 2,02 - - 4 2,7 

O100 
Hipertensão essencial pré-existente 
complicando a gravidez o parto e puerpério 

39 19,69 5 10 34 22,97 

O101 
Doença cardíaca hipertensiva pré-existente 
complicando a gravidez o parto e puerpério  

2 1,01 1 2 1 0,67 

O104 
Hipertensão secundária pré-existente 
complicando a gravidez o parto e puerpério 

7 3,53 1 2 6 4,05 

O140 Pré-eclampsia moderada 5 2,52 2 4 3 2,02 

O141 Pré-eclampsia grave 18 9,09 12 24 6 4,05 

O209 
Hemorragia no início da gravidez não 
especificada 

1 0,5 - - 1 0,67 

O210 Hiperêmese gravídica leve 1 0,5 1 2 - - 

O211 
Hiperêmese gravídica com distúrbio 
metabólico 

2 1,01 1 2 1 0,67 

O219 Vômitos na gravidez não especificados 1 0,5 1 2 - - 

O222 Tromboflebite superficial na gravidez 2 1,01 1 2 1 0,67 

O223 Flebotrombose profunda na gravidez 1 0,5 - - 1 0,67 

O230 Infecções do rim na gravidez 7 0,5 - - 7 4,72 

O240 
Diabetes mellitus pré-existente, 
insulinodependente. 

4 2,02 2 4 2 1,35 

 
Continua... 



53 

...continuação 

CID 
10 

Descrição 

Escolha 
Aleatória  

Excluídos Utilizados 

N % N % N % 

O243 
Diabetes mellitus pé existente, não 
especificado. 

5 2,52 1 2 4 2,7 

O244 
Diabetes mellitus que surge durante a 
gravidez 

17 8,58 7 14 10 6,75 

O410 Oligohidrâmnio 11 5,55 1 2 10 6,75 

O421 
Ruptura prematura de membranas com 
início do trabalho de parto 

4 2,02 - - 4 2,7 

O422 
Ruptura prematura de membranas com 
trabalho de parto retardado 

2 1,01 - - 2 1,35 

O429 
Ruptura prematura de membranas não 
especificada 

28 14,14 3 6 25 16,89 

O438 Outros transtornos da placenta 1 0,5 - - 1 0,67 

O440 
Placenta prévia especificada como sem 
hemorragia 

1 0,5 - - 1 0,67 

O441 Placenta prévia com hemorragia 3 1,51 2 4 1 0,67 

O459 
Descolamento prematuro da placenta, não 
especificado 

4 2,02 - - 4 2,7 

O469 Hemorragia anteparto não especificada 1 0,5 1 2 - - 

O470 
Falso trabalho de parto antes de se 
completarem 37 semanas de gestação 

9 4,54 1 2 8 5,4 

O990 
Anemia complicando a gravidez, o parto e 
puerpério 

3 1,51 1 2 2 1,35 

O991 
Outras doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoiéticos e alguns transtornos 

1 0,5 - - 1 0,67 

O992 
Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas complicando a gravidez 

4 2,02 2 4 2 1,35 

O993 
Transtornos mentais e doenças do sistema 
nervoso complicando a gravidez 

3 1,51 1 2 2 1,35 

O995 
Doenças do aparelho respiratório 
complicando a gravidez, o parto e puerpério 

1 0,5 1 2 - - 

O996 
Doenças do aparelho digestivo 
complicando a gravidez, o parto e puerpério 

2 1,01 - - 2 1,35 

O998 
Outras doenças e afecções especificadas 
complicando a gravidez, o parto e puerpério 

4 2,02 1 2 3 2,02 

Total 198 100 50 100 148 100 

Fonte: MV 2000. Sistema de Gerenciamento de Internações HUAP, 2013. 

 

Verifica-se no cenário do HUAP que a hipertensão essencial pré-existente 

foi a patologia que mais acometeu as gestantes, complicando a gravidez o parto e 

puerpério (19,7%), seguida da ruptura prematura de membranas não especificada 

(13,7%). A primeira entendida como causa de internação evitável se a gestante 

for acompanhada adequadamente durante as consultas de pré-natal e aderir às 

terapias sugeridas. A segunda pode ocorrer por causas diversas e, portanto, não 

guarda condições de controle por parte dos profissionais que fazem o pré-natal. 
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Muito embora a pré-eclâmpsia grave e a diabetes mellitus, que surgem 

durante a gravidez, representaram 9,09% e 8,58% das internações, 

respectivamente, elas são patologias que tem ações de atenção à saúde 

definidas pelo MS e aparecem, por vezes, de forma concomitante na maioria das 

gestantes - 26,8% de síndromes hipertensivas e 13,1% de quadro com diabetes, 

cujos sinais e sintomas já estão conhecidos.  

A oligohidrâmnia é doença de caráter ardiloso, pois os profissionais pelo 

exame clínico desconfiam da altura uterina inadequada. Há necessidade de 

realização de exames ultrassonográficos para confirmação do quadro, uma vez 

que a perda transvaginal de líquido amniótico não é percebida ou é negligenciada 

pelas mulheres. Tal agravo representou 5,5% das internações. 

Em relação ao perfil das gestantes participantes do estudo, o formulário 

(Apêndice I) foi constituído dos seguintes itens de análise: faixa etária, município 

de moradia, nível de escolaridade, vínculo empregatício, tipo de 

ocupação/atividade, número de filhos vivos ou mortos, antecedentes obstétricos, 

tipo de parto, situação conjugal, realização de pré-natal e número de consultas, 

procedência das mulheres, patologias de base, tempo e motivo da internação. 

Tabela 2 -  Caracterização das gestantes quanto à faixa etária e município de moradia. 
Niterói, 2013 

Faixa etária N % 

14 a 20 anos 34 22,97 

21 a 30anos 66 44,59 

31 a 40 anos 42 28,37 

Mais de 40 anos 5 3,37 

Não registrado 1 0,70 

Total 148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Tabela 3 -  Caracterização das gestantes quanto ao município de moradia. Niterói, 2013 

Município de moradia N % 

REGIÃO METROPOLITANA II 

Niterói 83 56,08 

São Gonçalo 24 16,22 

Maricá 6 4,05 

Itaboraí 9 6,08 

Rio Bonito 4 2,70 

Tanguá 3 2,03 

Silva Jardim 0 0,00 

Subtotal 129 87,16 

OUTROS MUNICÍPIOS 

Rio de Janeiro 3 2,03 

Saquarema 3 2,03 

Arraial do Cabo 1 0,68 

Petrópolis 1 0,68 

Bom Jardim 1 0,68 

Casemiro de Abreu 1 0,68 

Carmo 1 0,68 

Cabo Frio 1 0,68 

Subtotal 12 8,11 

NÃO INFORMADO 

Não registrado 7 4,73 

Subtotal 7 4,73 

Total  148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Das 148 participantes da pesquisa, 44,6% tinham entre 21 a 30 anos, e 

56,1% delas residem em Niterói, atestando que o HUAP internou 87,2% gestantes 

que residem na Metropolitana II.  
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Tabela 4 -  Caracterização das gestantes quanto ao nível de escolaridade. Niterói, 2013 

Nível de escolaridade N % 

Ensino fundamental 2 1,35 

Ensino fundamental incompleto 19 12,83 

Ensino médio 35 23,64 

Ensino médio incompleto 15 10,13 

Ensino superior 2 1,35 

Não registrado 75 50,7 

Total 148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Os registros demonstraram que não há valorização acerca do nível de 

escolaridade da gestante, pois em 50,7% dos prontuários esse item não foi 

informado. Contudo, entre os que informaram, 23,6% possuem ensino médio. 

Tabela 5 -  Caracterização das gestantes quanto a possuir vínculo empregatício e ou 
ocupação. Niterói, 2013 

Vínculo empregatício N % 

Possui vínculo 28 18,93 

Não possui vínculo 42 28,37 

Não registrado 78 52,70 

Total 148 100 

    
Ocupação/Atividade N % 

Estudante 7 4,72 

Vendedora 6 4,05 

Operadora de caixa 2 1,35 

Auxiliar serviços gerais 3 2,02 

Do lar 17 11,50 

Técnica de enfermagem 3 2,02 

Diarista 2 1,35 

Cabeleireira 2 1,35 

Outras (não caracterizadas pela mulher) 16 10,82 

Não registrado 90 60,82 

Total 148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Em 52,7% dos prontuários não houve registro se a mulher possui algum 

vinculo empregatício e em 60,8% não foi informada a ocupação dela, muito 
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embora 28,4% referiram não possuir vinculo algum. Entretanto, 11,5% declararam 

ter ocupação intitulada como “do lar”. 

Tabela 6 -  Caracterização das gestantes quanto ao número de filhos e antecedentes 
obstétricos. Niterói, 2013 

Número de filhos N % 

Vivos 

Nenhum 64 43,25 

01 a 02 74 50 

03 ou mais 8 5,4 

Não registrado 2 1,35 

Mortos 

Nenhum 138 93,24 

01 a 02 7 4,72 

Não registrado 3 2,04 

Antecedentes obstétricos N % 

Número de gestações 

01 53 35,8 

02 a 05 88 59,45 

06 ou mais 6 4,05 

Não registrado 1 0,7 

Número de paridades 

Nulípara 61 41,2 

01 a 03 82 55,4 

04 a 06 3 2 

07 ou mais 1 0,7 

Não registrado 1 0,7 

Número de abortos 

Nenhum 117 79,05 

01 21 14,18 

02 a 03 8 5,4 

Não registrado 2 1,35 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

Em relação à prole, 50,0% possui de um a dois filhos vivos e 93,2% 

informaram não ter filhos mortos. Das 148 internações, 35,8% era primigesta e, 

59,5% com duas a cinco gestações, sendo que 55,4% já tinha história de até três 

parições, porém 79,1% nunca abortaram. 
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Tabela 7 -   Caracterização das gestantes quanto ao tipo de parto em gestações 
anteriores. Niterói, 2013 

Tipos de parto 
 

N % 

Parto normal 

1 19 12,84 

02 a 03 12 8,11 

04 ou mais 2 1,35 

Cesariana 
1 43 29,05 

02 ou mais 17 11,49 

Não pariram 
 

51 34,46 

Não registrado    4 2,70 

Total   148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Em relação ao tipo de parto ocorrido em gestações anteriores, 12,8% das 

mulheres tiveram parto vaginal, 29,1% fizeram cesariana. Dessas, 10 (dez) 

informaram história de parto vaginal em uma das gestações e cesariana em outra. 

Entretanto, 34,5% não pariram quando estavam internadas, foram tratadas e 

obtiveram alta hospitalar. Dos 148 prontuários referentes às internações 

analisadas, ressalta-se que 70,9% das mulheres tiveram partos cesarianos. 

Tabela 8 -  Caracterização das gestantes quanto a possuir companheiro. Niterói, 2013 

Situação conjugal N % 

Tem companheiro 78 52,70 

Não tem companheiro 6 4,05 

Não registrado 64 43,25 

Total 148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Um percentual de 52,7% das gestantes disseram ter companheiro, muito 

embora não haja registro em 43,3% dos prontuários sobre este aspecto; 55,4% de 

gestantes informaram residir com familiares, mas não havia informação sobre 

esse aspecto para  44,6% das mulheres.  
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Tabela 9 -   Caracterização das gestantes quanto à realização de pré-natal, número de 
consultas, procedência e patologias de base. Niterói, 2013 

Realização do pré-natal N % 

Fez pré-natal 138 93,25 

Não fez pré-natal 2 0,01 

Não registrado 8 5,40 

Nº de consultas N % 

00 a 05 49 33,11 

06 14 9,45 

07 ou mais 65 43,92 

Não registrado 20 13,52 

Procedência N % 

Unidade básica de saúde 17 11,49 

Centro previdenciário de Niterói 0 0,00 

Ambulatório do HUAP 30 20,27 

Livre demanda 63 42,56 

Outras unidades de saúde 37 25,00 

Não registrado 1 0,70 

Patologias de base N % 

Síndrome hipertensiva da gestação 9 6,08 

Infecção do trato urinário 8 5,40 

Cardiopatias 3 1,35 

Outras 87 58,78 

Não registrado 45 30,40 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
*dor em baixo ventre, pancreatite, tosse e dor toráxica, anuria, piuria, mobilidade fetal diminuída, 
dor cefálica, escotomas, perdas transvaginais, doenças sexualmente transmissíveis, dor hiper e 
hipogástrica 

 

Em relação à realização do pré-natal 93,3% apresentaram registro de 

frequência às consultas, sendo que 43,9% delas tiveram sete ou mais consultas 

realizadas.  

Elas procuraram o HUAP por livre demanda (42,6%) e, não apresentavam 

doenças de base de origem obstétrica. Pois 58,8% tinham sintomas de clínica 

geral. Assim, os motivos que geraram internação para 38,5% foram gerais, porém 

os sinais e sintomas indicativos de hipertensão arterial e a amniorexe prematura 

somaram 20,9%. Ressalta-se que em 04 (quatro) casos, as mulheres 

apresentaram dois tipos de patologia de base.  
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Tabela 10 -  Distribuição da frequência dos motivos que levaram à internação das 
gestantes. Niterói, 2013 

Motivos da internação N % 

Trabalho de parto 10 6,75 

Diabetes mellitus 9 6,08 

Pré-eclâmpsia grave 4 2,70 

Hipertensão arterial não classificada 15 10,13 

Hipertensão arterial classificada descompensada 8 5,40 

Ameaça de parto prematuro 4 2,70 

Ruptura prematura de membranas amnióticas 4 2,70 

Trabalho de parto prematuro 4 2,70 

Trabalho de parto e iteratividade 3 2,02 

Amniorrexe prematura 16 10,81 

Oligodramnia 8 5,40 

Ameaça de parto prematuro e infecção do trato 
urinário 

3 2,02 

Pielonefrite 3 2,02 

Outras* 57 38,51 

Total 148 100 

   
Tempo de internação N % 

24h a 03 dias 53 35,83 

04 a 10 dias 88 59,45 

Mais de 10 dias 7 4,72 

Total 148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
* dor em baixo ventre, pancreatite, tosse e dor toráxica, anuria, piuria, mobilidade fetal diminuída, 
dor cefálica, escotomos, perdas transvaginais, doenças sexualmente transmissíveis, dor hiper e 
hipogástrica 

 

Identificaram-se 59 causas que levaram à internação: 10,8% à amniorrexe 

prematura; 10,1% por hipertensão arterial não classificada; 6,8% por franco 

trabalho de parto; 6,1% diabetes mellitus. Com percentual igual a 5,4% tivemos a 

hipertensão arterial classificada descompensada e oligodramnia, seguidas por: 

ameaça de parto prematuro, ruptura prematura de membranas amnióticas e 

trabalho de parto prematuro, cada uma representando 2,7% do total. O tempo 

médio de internação foi de 5 (cinco) dias, totalizando 59,5% da amostra. 

O perfil da equipe de enfermagem do estudo foi traçado no sentido de 

conhecer os sujeitos, cujas ações estruturantes foram observadas. Para tal, 

utilizou-se um questionário com questões fechadas e abertas (Apêndice II). 

 



61 

Quadro 5 -  Perfil dos profissionais de enfermagem lotados na maternidade do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2013  

Idade 
Sexo 

Categoria 
profissional 

Tempo de 
atuação no 

HUAP 

Tempo de 
trabalho na 

maternidade 

Ano de 

Formação 
F M ENF TEC AUX 

34 X - - X - 09a 06m 09a 06m 2000 

31 X - - X - 11m 11m 2007 

53 X - - - X 18a 18a 1979 

51 X - X - - 30a 19a 1982 

44 X - - X - 11m 11m 1994 

59 X - - - X 03 m 03 m NI 

36 X - - X - 11m 11m 2004 

NI X - - X - 10m 10m NI 

52 X - X - - 29a 29a NI 

41 X - - X - 11m 11m NI 

46 X - X - - 18a 18a 1992 

28 X - - X - 10m 10m 2008 

45 X - - X - 25a e 8m 25a 2m 1992 

23 X - - X - 10m 10m 2008 

51 X - X - - 19a 10m 1981 

47 X - X - - 19a 04a 1989 

43 - X - X - 10a e 5m 03m 1997 

34 X  - X - 11m 11m 2000 

38 - X X - - 09a 09a 1999 

67 X - - - X 18a 18a 1991 

46 X - - X - 15a 15a NI 

27 X - - X - 10a 10a 2006 

57 X - - - X 19a 19a 1978 

51 X - X - - 27a 26a 1984 

40 X - X - - 09a 09a 1998 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
Legenda: NI=não informado; a=anos; m=meses; F=feminino; M=masculino; ENF=enfermeiro; 
TEC=técnico de enfermagem e AUX= auxiliar de enfermagem 
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Quadro 6 -  Determinantes do processo de trabalho na maternidade do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2013 

P 
Horário de trabalho Preparo 

Técnico 

Escolaridade Vínculo 

M T SD SN SUP ESP MS DOU TEMP EST 

A - -  X X -  - -  X 

B - - X - X X X - - X  

C -  X - X X -  - - X 

D - X  - X X X X -  X 

E - - X - - - - - - X  

F - - X - - - - - -  X 

G - - X - X - - - - X - 

H - - X - X - - - - X - 

I - -  X X X X - - - X 

J - - X - X X X - - X - 

K - -  X X X X - -  X 

L - - X  X - X - - X  

M - -  X X X X - - - X 

N - - X - X - - - - X  

O - - X - - X X - - - X 

P - - X  X X X- - - - X 

Q - -  X X   - -  X 

R - - X - NI X   - X  

S X - -  X X X X - - X 

T - -  X X - - - -  X 

U - - X  X X X - -  X 

V  - - X X - - - - X  

X X - -  X - - - - - X 

Y - -  X X X X - - - X 

Z - - X  X X X - - - X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
Legenda: P=profissional; M=manhã; T=tarde; SD=serviço diurno; SN=serviço noturno; 
SUP=superior; ESP=especialização; MS=mestrado; DOU=doutorado; TEMP=temporário e EST= 
estatutário. 

 

A população do estudo foi constituída por 25 profissionais de enfermagem: 

oito enfermeiros, 13 técnicos de enfermagem e quatro auxiliares de enfermagem 

que responderam ao questionário, cuja faixa etária variou entre 20 e 60 anos, 

sendo 23 do sexo feminino e apenas dois do sexo masculino. 
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Em relação ao tempo de serviço dos enfermeiros (todos contratados sob o 

regime estatutário) na instituição: seis deles tinham entre 18 e 30 anos de atuação 

e apenas dois ainda não haviam completado dez anos na instituição.  

Dos 17 profissionais de nível médio, sete trabalhavam há pelo menos 10 

anos, sendo oito sob Regime Estatutário. Com exceção de uma auxiliar que 

chegou há três meses, os demais profissionais (n=9) eram prestadores de 

serviço, há 11 meses contratados e lotados imediatamente na maternidade após 

suas admissões no HUAP, sob o regime de trabalho conforme a Consolidação 

das Leis Trabalhistas67, cujo tempo médio de trabalho em torno de dez anos.  

Verifica-se que apenas um enfermeiro atuava há 10 meses na 

maternidade, os demais variavam no intervalo de tempo entre quatro e 29 anos 

de serviço dedicados à maternidade.  

A escala de serviço é elaborada da seguinte maneira: maior número de 

servidores no período de 07 às 19h, sendo que cada plantão de 12h tem um 

enfermeiro e no máximo três técnicos / auxiliares de enfermagem, além de um 

profissional de nível médio para execução de serviços externos e um enfermeiro 

coordenador da assistência no horário de 07 às 13h. 

O serviço noturno, compreendido entre 19 e 07h, conta com um enfermeiro 

e três profissionais de nível médio para atender todos os setores que compõem a 

maternidade: emergência obstétrica; enfermarias de alojamento conjunto e de 

gestante de alto risco; sala de pré-parto e parto e; centro obstétrico.  

Em relação ao vínculo empregatício, 60,0% da equipe de enfermagem foi 

admitida através de concurso público e ocupa cargo no HUAP. Desse contingente 

de funcionários, 84,0% informaram ter recebido preparo técnico especifico para 

trabalhar na maternidade.  

O grau de escolaridade mostrou uma realidade cada vez mais presente na 

área da enfermagem: além dos oito enfermeiros, dois profissionais de nível médio 

possuem nível superior completo na área e três deles têm graduação em outras 

áreas (nutrição, direito e biomedicina); outros três estão cursando nível superior 

(enfermagem). 
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Dos oito enfermeiros, três não possuíam pós-graduação na área da saúde 

da mulher ou especialização em enfermagem obstétrica, não há doutor em 

enfermagem no grupo, porém dois são mestres em enfermagem. 

As áreas temáticas de pós-graduação lato sensu cursadas pelos 

profissionais, além da área da Saúde da Mulher, foram: Prevenção e Controle de 

Infecções Hospitalares, Enfermagem em Emergência, Assistência ao Cliente de 

Alta Complexidade, Enfermagem do Trabalho e Gestão em Saúde. 

Através dos registros nos prontuários foram elencados os procedimentos 

mais realizados pela equipe de enfermagem por ocasião da chegada da gestante 

à maternidade, o que também foi constatado na observação não participante e 

registrado em diário de campo (Apêndice II). 

Tabela 11 -  Procedimentos realizados por gestantes internadas na maternidade do 
Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, jul/2011-jun/2012 

Procedimentos N % 

Coleta de sangue 96 64,86 

Cateterismo vesical 6 4,05 

Punção venosa 46 31,08 

Curativo 0 0,00 

Total 148 100 

   
Número de procedimentos realizados N % 

01 procedimento realizado 81 54,72 

02 procedimentos realizados 30 20,27 

Mais de 02 procedimentos realizados 3 2,02 

Nenhum 34 22,97 

Total 148 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

O procedimento mais realizado no momento da internação foi a coleta de 

sangue (64,9%), porém a punção venosa periférica também teve alto percentual 

(32,4%). Em relação à quantidade de procedimentos realizados com cada 

gestante, verificou-se que 54,7% foram submetidas a apenas um procedimento. 

Em relação ao uso de medicação, 65,6% das mulheres chegaram à 

unidade em uso de algum tipo de medicação, principalmente anti-hipertensivos, 

porém outras 34,5% não utilizavam nenhum medicamento. 
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Abaixo se apresenta quadro referente às queixas das gestantes quando da 

chegada à maternidade, que foram coletadas através da observação não 

participante. Das 11 cenas, registraram-se 17 queixas. 

Tabela 12 -  Queixas das gestantes ao darem entrada na maternidade do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2013 

Queixas N % 

Dor em baixo ventre, dor em baixo da barriga e cólica 6 35,29 

Pressão arterial alta 4 23,52 

Edema de membros inferiores 2 11,76 

Perda de líquido amniótico 1 5,88 

Sem queixas 1 5,88 

"Bebê sem mexer”. 1 5,88 

Dor no estômago 1 5,88 

Edema de face 1 5,88 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

Observa-se que 35,3% das gestantes apontaram “dor em baixo ventre”, 

“dor em baixo da barriga” e, “cólica” seguida de “pressão alta”, como queixa 

principal por ocasião do atendimento. 

Com relação às cenas de observação acerca da chegada da gestante e 

família à Maternidade HUAP (Apêndice IV.) e as ações desenvolvidas pelos 

profissionais de enfermagem (ações estruturantes), atesta-se que a abordagem à 

cliente não demora muito (cenas 1, 2, 6 e 8). Na maioria das cenas, quando os 

procedimentos de enfermagem (verificação de pressão arterial - PA, 

administração de medicamentos) são necessários, logo são realizados.  

A primeira abordagem, em boa parte das cenas, é realizada pela 

enfermagem, sem escuta sensível e sem acolhimento para formação de vínculo 

(cena 7). Recebe-se a gestante e família com a preocupação de resolver a queixa 

que ela apresenta, mas não se acolhe como preconiza o MS. Há uma 

preocupação com as normas hospitalares e procedimentos técnicos a serem 

realizados, mas os profissionais agem de maneira pontual, deixando família e 

cliente ansiosos e à parte do processo de saúde que deveria ser estabelecido 

assim que a gestante chega à unidade. 
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Percebe-se que há falta de informação à gestante e família com relação às 

normas e fluxo de atendimento, por conta da demora do atendimento médico, por 

vezes, as gestantes e família ficam perdidas e irritadas (cena 9). As orientações 

da equipe de enfermagem não fluem através de diretrizes assistenciais, cada um 

realiza ações sem que haja estruturação de acolhimento, escuta sensível, 

diagnóstico da situação da cliente e tomada de providências. A atenção depende 

da atitude de cada um e quando ninguém se apresenta para o acolhimento, a 

ansiedade, o descrédito e a dúvida se aquele é o local correto para atenção à 

gestante de alto risco se instalam. 

O processo de trabalho desenvolve-se assistemático e sem diretrizes 

norteadoras (cenas 4, 5, 10 e 11) a ponto da equipe de enfermagem não fazer 

parte dele. A atenção à gestante é assumida por outros profissionais que realizam 

ações resolutivas e a enfermagem atua posteriormente, no cumprimento de 

prescrições ou de terapias.  

A atenção obstétrica é oferecida fundamentada na avaliação médica. Não 

há enfermeiro responsável pela classificação do tipo de cuidados que devem ser 

realizados junto à gestante e tomada de providências. A enfermagem atua 

rapidamente, encaminhando ao médico, sem dar voz à gestante e família e sem 

fornecer esclarecimentos e aplacar dúvidas e ansiedade, não realizando o 

diagnóstico de enfermagem. 

Ressalta-se a atuação de profissionais que, nas cenas, cumprem com os 

ditames das políticas públicas, atendem à gestante e família de forma adequada e 

decidem baseados na subjetividade da cliente e na produção de saúde 

estruturada (cena 3). 

No sentido de identificar as ações de enfermagem necessárias para o 

atendimento a essa clientela, extraíram-se dos questionários os discursos dos 

profissionais, tendo em vista que lhes fora solicitado descrever as ações 

(estruturantes) junto à gestante no momento de sua chegada à maternidade. 
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Quadro 7 -   Descrição das ações estruturantes dos profissionais junto à gestante por 
ocasião da sua chegada à maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 
2012-2013 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

A 
Feita pequena “anamnese” de enfermagem (procedência, sintomas, estado 
atual), aferido sinais vitais e a paciente permanece aguardando atendimento 
médico. 

B 
Identificar o motivo da procura, verificação da pressão arterial e comunicar ao 
médico. 

C 
Recepção e identificação de ambas as partes, apresentação do setor e rotinas 
com orientação. 

D 

Faço o recebimento de forma cordial, tentando tranquilizá-la e informando 
onde ela se encontra. Digo meu nome e o que faço. Procuro saber o que a 
levou para a maternidade e comunico ao médico de plantão. Verifico se foi 
feito o boletim de emergência, verifico a pressão arterial. Em caso de 
emergência procedo aos cuidados com rapidez e em equipe. 

E 
Atenção, saber ouvi-las, entender todo processo que serão submetidas, 
enquanto permanecer na unidade hospitalar. 

F Verificar pressão, comunicar ao médico. 

G 
Orientações necessárias ao atendimento, identificação do motivo da procura 
atendimento, verificação sinais vitais, comunicação ao obstetra plantonista 
para atendimento. 

H 
Orientação quanto à limpeza corporal, verificação sinais vitais, orientação das 
normas do hospital referente à presença da família na enfermaria de alto risco 
ou na sala de parto. 

I 
Admissão, orientação, assistência humanizada e outros, observação, aferição 
de sinais vitais, acolhimento, solicitação médica, colher história, orientação 
quanto às normas da maternidade.  

J 
Identificação profissional e paciente. *Algumas perguntas como: o que lhe 
trouxe a maternidade? Ou o que sente? * verificação de sinais vitais se 
possível ou verificação de PA.* acomodação e avisar ao médico. 

K 
É questionada a queixa principal, verificada PA, realizado auxílio ao exame 
médico, administradas as medicações prescritas, colhido material para exame 
laboratorial, se for internar é encaminhada á enfermaria ou ao pré-parto. 

L 
Certifica-se da abertura do BE (boletim de emergência), comunicar ao plantão, 
tomar conhecimento do estado clínico da paciente, aferir sinais vitais. 

M 

Colho informações como: quantas semanas, quantos partos ou cesáreas, 
alguma patologia, medicamentos em uso, queixas, alergias e verificação de 
pressão arterial e/ou temperatura axilar, informando-a; encaminho ao médico 
(a). 

N 
Procuro realizar uma abordagem receptiva, de maneira a transmitir segurança, 
orientamos sobre a abertura do Boletim de atendimento, comunicamos à 
equipe médica e verificamos PA. 

O 
Verificar PA; comunicar médico plantonista; informar à gestante e familiar 
sobre a rotina do atendimento.  

Continua... 
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...continuação. 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

P 

Solicitar BE. E orientar familiar a abri-lo enquanto paciente é atendida. 
Acolhimento com abordagem da condição atual e problema que motivou 
procurar ao serviço; orientações quanto à internação e/ou atendimento, 
verificação sinais vitais; solicitar avaliação do obstetra, ajudar a gestante a se 
sentir segura quanto à qualidade da assistência.  

Q 
Apoio psicológico; aferição de PA; administração de medicamentos prescritos; 
encaminhamento ao leito coleta de material para exames; punção venosa 
periférica; encaminhamento ao pré-parto e/ou SO. 

R 
Recepção da gestante, c/apresentação do profissional e do setor; ofereço 
apoio psicológico e conforto; esclareço normas e rotinas. 

S Triagem da clientela; aferição de sinais vitais; orientação sobre a gestação. 

T 
1º Aferir pressão arterial; comunicar plantonista; 

2º Encaminhar ao atendimento médico com Boletim de atendimento. 

U 

A identificação do profissional que a atende, ouvindo as queixas e dificuldades 
da mesma, feita as orientações e apresentação da instituição. Avaliação 
médica e de enfermagem. Realização de coleta de sangue p/exames, 
acomodação do paciente e toda rotina para gestantes de alto risco prezando a 
humanização no atendimento. 

V 
Cumprimentá-la, apresentando-me, orientando quanto à importância do BE 
para o atendimento, aferir PA e chamar o médico para atendimento. 

X 

Recebê-la, perguntar sobre suas queixas; verificar sinais vitais, perdas, passar 
tranquilidade em nosso ambiente; informar p/ela, dos profissionais, que vão 
ajudá-la; levá-la à unidade em que vai ficar p/ receber os cuidados de 
enfermagem e médicos. 

Y 

As pacientes que serão admitidas na maternidade: a paciente é conduzida ao 
leito de internação, após receber a camisola de pacientes do hospital e trocá-
la. São mostradas as dependências da obstetrícia, passadas informações 
sobre horários de visita, possibilidades de acompanhamento por familiares 
durante o trabalho de parto e puerpério. Impossibilidade de fornecer, digo, de 
receber qualquer tipo de alimento que não seja fornecido pelo hospital. 
Esclarecimento e incentivo ao aleitamento materno desde a 1ª hora de vida do 
RN. É colhido material para análise laboratorial e iniciada a terapia 
medicamentosa prescrita. 

Z 
Identificação e apresentação á gestante, identificação da necessidade da 
mesma, oriento quanto ao funcionamento do setor, atendendo as suas 
necessidades e esclarecendo suas dúvidas.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

  

A partir dos registros dos profissionais, nos questionários, foram listadas 

ações (habitus coletivo). Essas foram consideradas essenciais e necessárias por 

ocasião do acolhimento da gestante quando da sua chegada à maternidade, por 

parte dos profissionais, e fundamentaram as diretrizes assistenciais. Porém, 

foram acrescidas de outras não abordadas por eles que permitiram alcançar a 

melhoria da qualidade assistencial, são elas:  

 Realizar anamnese de enfermagem (procedência, sintomas, estado atual) 
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 Verificar sinais vitais 

 Identificar o motivo da procura 

 Comunicar ao médico. 

 Receber e identificar-se a paciente  

 Apresentar o setor 

 Explicar as rotinas 

 Oferecer apoio emocional diminuindo ansiedades e medos sobre a 

patologia 

 Verificar o BE (boletim de emergência) 

 Realizar cuidados de emergência à paciente  

 Orientar a paciente quanto à higiene corporal 

 Orientar as normas do hospital 

 Orientar acerca da permissão do acompanhante 

 Admitir e acolher a paciente  

 Administrar as medicações prescritas 

 Colher material para exame laboratorial 

 Encaminhar à enfermaria ou ao pré-parto 

 Realizar punção venosa periférica  

 Realizar triagem da clientela  

 Orientar sobre a gestação 

 Fazer avaliação de enfermagem 

 Esclarecer e incentivar ao aleitamento  

 Oferecer atenção humanizada durante a realização dos cuidados 
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Quadro 8 -  Descrição das ações estruturantes dos profissionais junto à família por 
ocasião da chegada à maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-
2013 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

A 
A família é orientada das normas e condutas da maternidade, horário para 
visitas e outras informações pertinentes à enfermagem. 

B 
Orientação quanto às dúvidas expostas e apoio emocional diminuindo 
ansiedades. 

C Orientações quanto à rotina do setor e normas. 

D 
Tento tranquilizá-los informando o que vamos fazer junto à paciente. 

Peço que aguardem ou permaneçam com a paciente se necessário. 

E 
Orientações para a gestante quanto o período pós-operatório, orientação para 
o recém-nato quanto à amamentação, cuidados com o recém-nato. 

F Tranquilizar familiar. 

G 
Orientação sobre procedimentos, direitos, deveres, horário visita e demais 
apoio emocional. 

H 
Tranquilizar a família sobre os cuidados que serão prestados a paciente 
durante o trabalho de parto e durante o puerpério. Cuidados com o RN; ajuda 
e orientação durante a amamentação. 

I 
Orientação quanto à internação/cuidados, horário de visita, e outros, se 
necessário encaminhar ao serviço social, orientar quanto às normas da 
maternidade.  

J 
Explicação à família sobre algumas condutas e procedimentos de enfermagem 
junto a gestante. 

K 
A família também é questionada sobre as queixas da gestante, sobre exames 
e cartão de pré-natal e orientações sobre os procedimentos e internação. 

L 

Caso não tenha sido feita a abertura do BE pedir para que o familiar o faça, no 
caso de internação orientar a família quanto aos horários de visita, se a 
paciente for menor de idade avisar aos familiares que a mesma tem direito a 
um acompanhante. 

M Solicitação do Boletim de atendimento; responder suas perguntas. 

N 
Esclarecimento de possíveis dúvidas e receios, traição de confiança e, no 
caso de internação explicamos a rotina do hospital. 

O Orientar quanto às rotinas hospitalares. 

P 
Apoio emocional, segurança; solicitação de material pessoal dela e/ou RN, 
medicações de uso pessoal, exames (se internar); orientar quanto rotinas.  

Q 
Orientações gerais quanto à presença de acompanhante no trabalho de parto 
e puerpério; informação do horário de visitas e sobre as rotinas da instituição. 

R 
Manutenção do diálogo com a família incentivando-os, orientando-os e 
esclarecendo dúvidas; informo rotinas da unidade; ofereço apoio no sentido de 
diminuir a ansiedade. 

S Orientações sobre o atendimento; orientações quanto à gestação. 

Continua... 
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...continuação. 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

T 

1º: Caso haja internação deve apresentar a enfermaria e o leito que paciente 
ficara. 

2º: Horário e dia de visita. 

3º: Outras informações precisam ser com médico que atendeu. 

U 

Ouvir a família, orientação das normas da instituição e conversa com o médico 
para tirar dúvida quanto aos cuidados e internação. Encaminhamento a outro 
profissional ou setor, se necessário. (Serviço Social, Nutrição, etc.). 

Solicitação à família que não traga alimentos s/ passar pelo Serviço de 
Nutrição, 

Orientação quanto à segurança, rotinas do setor e utensílios que não devam 
trazer. 

V Apresentação, passar informações seguras e de fácil compreensão.  

X 
Informar dos procedimentos burocráticos; necessidade de objetos pessoais, 
dia e hora para visitas, outras informações sobre trazer alimentos para 
paciente. 

Y 

Informo-lhes que a paciente poderá ficar internada (aos familiares das que 
procuram atendimento na emergência obstétrica). Quando ela realmente fica 
internada, informo-lhes sobre os horários de visita, possibilidade de 
acompanhar a paciente durante o trabalho de parto e puerpério, 
impossibilidade de fornecer alimento á paciente que não seja fornecido pelo 
hospital. Esclareço sobre a importância do incentivo ao aleitamento materno 
desde a 1ª hora de vida do RN. 

As pacientes que procuram atendimento na emergência Obstétrica: verifico se 
a paciente está com o Boletim de Emergência. Se não estiver, oriento seu 
familiar a descer com os documentos pessoais da paciente para providenciar 
paciente para saber que motivo a fazem procurarem a Emergência obstétrica 
verifica se ela faz acompanhamento pré-natal e solicito a presença do médico 
obstetra de plantão para atendê-la, após ter verificado sua PA. 

Z 
Oriento, esclareço à família das dúvidas e necessidades apresentadas, 
funcionamento da unidade, reforço apoio da família junto à gestante. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

Da mesma forma, partindo dos registros dos profissionais nos 

questionários, foram listadas ações (habitus coletivo) que emergiram e foram 

consideradas essenciais e necessárias por ocasião do acolhimento à família da 

gestante quando esta chega à maternidade. Estas também precisam ser incluídas 

nas diretrizes para melhoria da qualidade assistencial à família da gestante de 

alto risco. 

O quadro a seguir apresenta o mapeamento das ações estruturantes 

realizadas pelos profissionais de enfermagem à gestante e família por ocasião da 

sua chegada à maternidade  
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As unidades de registro foram elencadas em ordem decrescente do 

número de ocorrência para melhor visualização e entendimento do que se torna 

habitus coletivo. 

Quadro 9 -  Mapeamento das unidades de registro das ações estruturantes em relação 
à chegada da gestante e família na maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
Niterói, 2012-2013 

Unidades de registro N 

Explicar normas e rotinas hospitalares 30 

Oferecer apoio psicológico 16 

Verificar PA e Sinais Vitais 16 

Comunicar ao médico 16 

Apresentar o setor 11 

Receber e identificar-se a paciente 10 

Verificar a existência do Boletim de Emergência 8 

Proceder à avaliação de enfermagem 8 

Identificar o motivo da procura pelo serviço 7 

Realizar anamnese de enfermagem 6 

Admitir, escutar e atender as necessidades da paciente 6 

Orientar acerca da permissão de acompanhante 5 

Encaminhar a enfermaria ou ao pré-parto 5 

Colher material para exame laboratorial 4 

Esclarecer e incentivar o aleitamento materno 4 

Administrar medicações prescritas 3 

Orientar sobre a gestação 3 

Orientar quanto aos cuidados com o recém-nascido 3 

Auxiliar o exame médico 1 

Realizar cuidados de emergência a paciente 1 

Orientar a paciente quanto à higiene corporal 1 

Realizar punção venosa periférica 1 

Realizar triagem da clientela 1 

Oferecer atenção humanizada durante os cuidados 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

Percebe-se haver preocupação em “explicar normas e rotinas 

hospitalares”, o que contribui de maneira positiva para ambiência da gestante e 

família, refletindo diretamente no seu tratamento, uma vez que essa mulher, ao 

contrário do que ela imaginava, teve seu cotidiano alterado por conta da 

internação, afastando-se do convívio do seu lar, de pessoas que fazem parte da 
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sua vida diária. Medo, insegurança, preocupação com a saúde do bebê são 

sentimentos que tomam conta da mulher e família.  

A gestação de alto risco torna-se um desafio, fragilizando-a física e 

emocionalmente, principalmente se tiver experiência anterior de perda de bebê. 

Isso tudo pode justificar o número alto de ocorrências em “oferecer apoio 

psicológico”. Tudo é novo e desconhecido, não se sabe o que irá acontecer. 

Dessa forma, se torna imprescindível que essa mulher seja ouvida e se sinta à 

vontade para expor seus problemas, suas necessidades não só fisiológicas e 

biológicas, mas principalmente psicológicas. Essas últimas interferem 

sobremaneira na produção de saúde para construção do plano terapêutico. 

A “verificação da PA e sinais vitais”, “comunicação ao médico”, também 

com predomínio de ocorrência podem ser justificadas. São condutas básicas e 

fundamentais, se tratando de uma unidade de atendimento de alta complexidade 

onde ficou evidenciado a prevalência de hipertensão essencial pré-existente como 

a patologia que mais acomete as gestantes, complicando a gravidez o parto e 

puerpério (19,7%) e levando à internação. Ficou evidenciado que os profissionais 

não realizam escuta atenta e não se preocupam em identificar problemas de 

enfermagem. 

A seguir, apresentam-se as ações estruturantes dos profissionais de 

enfermagem realizadas junto à gestante quando se efetiva a internação. 

 

Quadro 10 -  Descrição das ações estruturantes dos profissionais no momento da 
internação da paciente na maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 
2012-2013 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

A 
A gestante é encaminhada ao leito, feita anamnese de enfermagem, aferido 
sinais vitais, colhido material para exames, paciente. Orientada ao 
autocuidado e sobre os benefícios do aleitamento materno. 

B 
Preparo do leito, banho, verificação de sinais vitais, punção venosa, exames, 
administração de medicação prescrita e orientações. 

C 
Identificar cuidados com a paciente e conforme orientação médica e de 
enfermagem. 

Continua... 
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...continuação. 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

D 

Pergunto se ela sabe qual é o tratamento para ela, caso ela não saiba ou não 
tenha compreendido procuro a informação e digo para ela e sua família. 

Procedemos em equipe os cuidados de enfermagem pertinentes a paciente no 
momento da internação (higiene, coleta e encaminhamento para exames, 
administração de medicação, dentre outros). 

Favoreço a comunicação da paciente com o familiar antes deste deixar a 
maternidade, caso não permaneça como acompanhante. 

Informo o horário e dias de visita para a paciente e sua família. 

E 
Verificação de sinais vitais. Entrevista-se colhendo dados, informações sobre 
sua gestação. Orientando, encaminhando enquanto a sua estadia na unidade. 

F 
Avaliar sinais, internar leito, colher sangue se pedido e medicação se 
prescrita. 

G 
Orientação à paciente sobre procedimentos, execução prescrição médica, 
cuidados higiene, encaminhado conforme internação (Alojamento de alto 
risco/sala PPP), esclarecimentos gerais, apoio emocional. 

H Verificação de sinais vitais, coleta de sangue para exames. 

I 

Admissão, acolhimento, assistência de enfermagem, administração de 
medicamentos prescritos, sinais vitais e outros, colher história, verificar cartão 
pré-natal, orientar quanto às normas de evolução de enfermagem e dos 
cuidados. 

J 
É feita a admissão da gestante na enfermaria ou pré-parto ou CO. Antes da 
acomodação no leito, é encaminhada ao banho, feita coleta do material 
solicitada para exames laboratoriais e explicada cada ação citada acima.  

K 

A cliente é encaminhada para um leito, se for ao pré-parto é orientada sobre o 
direito a um acompanhante, é realizada a admissão de enfermagem (exame 
físico, queixas, alergias, história obstétrica), realizada coleta de material para 
exames, se necessário, administração de medicações, verificação de sinais 
vitais e orientações sobre a rotina hospitalar. 

L 

Acompanhar a paciente até o leito previamente preparado p/ela, orientar 
quanto ao uso da camisola da instituição, realizar coleta de materiais (sangue, 
urina,...)p/exames, administrar medicação prescrita, oferecer noções de 
higiene. 

M 

Orienta-a e familiar quanto horário de visita e acompanhante; preparo do leito 
e encaminhamento. Fornecido camisola e encaminhamento ao banho se 
preferir; informando quanto à dieta; verificado sinais vitais; realizado evolução 
de enfermagem; coleta de sangue/urina e outros procedimentos de acordo 
com situação. 

N 
Explicamos sobre como funciona a rotina de visita, no caso de procedimentos 
verificamos se a paciente tem ciência do que será feito; coleta de exames, 
orientação sobre higiene e execução da prescrição médica. 

O 
Encaminhar ao leito; oferecer camisola hospitalar; coleta de dados para o 
histórico da gestante; coleta de sangue para exames e outros. Executar 
prescrição médica. Orientar quanto às rotinas hospitalares. 

P 
Fornecer vestimentas adequadas, acomodá-la na unidade, elaborar breve 
histórico, exame físico, grau de dependência, executar prescrição médica e 
orientar quanto ao atendimento e procedimentos no parto e pós-parto. 

Q 
Entrega dos pertences como joias, relógios e celulares à familiar; informação 
sobre os procedimentos a serem submetidas; apoio psicológico. 

Continua... 
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...continuação. 

Profissionais Ações estruturantes (habitus individual) 

R 

Recepção da cliente, com apresentação do profissional com nome e função; 
acolher e encaminhar a cliente, apresentando o ambiente onde permanecerá 
durante a internação; prestar assistência segura nas diferentes indicações 
clínicas; informar sobre os procedimentos que serão submetidos, 
proporcionando um ambiente confortável, acolhedor, esclarecendo suas 
dúvidas e diminuindo sua ansiedade. 

S 
Encaminhamento ao leito; Orientações sobre internação, colheita de exames, 
patologia associada, gestação; cuidados de enfermagem de acordo com a 
patologia associada à gestação. 

T 

1º: Observar e ler a conduta médica. 

2º: Colher sangue e demais, de acordo c/o pedido solicitado. 

3º: Administrar a medicação prescrita e orientar a paciente sobre a 
necessidade dos cuidados. 

U 

1º: Boletim de emergência, médico preenche a ficha de internação que é 
encaminhada ao NIR (pelos médicos ou professores de enfermagem), passa 
para o sistema (Internet) e retorna ao 8º andar. Se o paciente já possui 
prontuário ele sobe a posteriori para juntar na pasta do paciente + internação. 

V 
Encaminha-se à enfermaria onde ficará, tranquilizando-a quanto aos receios 
da internação, orientar ao banho, condutas da instituição, providenciar 
solicitações médicas: coleta de sangue, início de medicação. 

X 
Encaminha-se ao leito, mostrar banheiro, sala de nutrição, serviço social. 
Orientá-la quanto à coleta de material para exames de laboratório. 

Y 

As mesmas descritas anteriormente + verificação dos sinais vitais, admissão 
da paciente em ficha única, coleta de material para análises clínicas, com 
registro em ficha única, informação à paciente sobre o motivo da internação, e 
o seguimento dos cuidados durante o período de internação na obstetrícia. 

Z 

Encaminho à enfermaria, esclareço funcionamento (normas e rotinas do 
setor), apoio psicológico, amenizando a ansiedade da internação a família, 
esclareço dúvidas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

As ações (habitus coletivo) abaixo relacionadas se constituem a essência 

das ações necessárias no momento da internação da paciente na maternidade, 

que emergiram dos registros nos questionários, que também subsidiarão as 

diretrizes: 

 Encaminhar a gestante ao leito 

 Fazer anamnese de enfermagem 

 Verificar sinais vitais  

 Colher material para exames 

 Orientar ao autocuidado e benefícios do aleitamento materno. 

 Preparar o leito 
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 Encaminhar ao Banho 

 Realizar punção venosa 

 Administrar medicação prescrita 

 Identificar os cuidados com a paciente conforme orientação médica e de 

enfermagem. 

 Orientar sobre a forma de comunicação com a família enquanto a sua 

estadia na unidade 

 Cuidar da higiene 

 Atender as necessidades da cliente 

 Dar assistência de enfermagem 

 Verificar cartão pré-natal 

 Orientar quanto às normas de evolução de enfermagem e dos cuidados. 

 Explicar cada procedimento 

 Orientar sobre o direito a um acompanhante 

 Realizar outros procedimentos de acordo com a situação 

 Orientar quanto aos procedimentos 

 Realizar apresentação profissional 

 Mostrar o ambiente 

 Orientar sobre o motivo da internação  

 Orientar a abertura de BE 

 

Da mesma forma, as unidades de registro foram elencadas mapeando-se 

as ações estruturantes realizadas junto à gestante quando se efetiva a internação, 

em ordem decrescente de ocorrência para melhor visualização e entendimento 

dos dados coletados. 
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Quadro 11 -  Mapeamento das unidades de registro das ações estruturantes realizadas 
junto à gestante quando se efetiva a internação na maternidade do Hospital Universitário 
Antônio Pedro. Niterói, 2012-2013 

Unidades de registro N 

Colher material para exames 14 

Preparar e encaminhar a paciente ao leito 11 

Administrar medicação prescrita 11 

Verificar sinais vitais e PA 10 

Fazer anamnese de enfermagem 8 

Orientar normas e rotinas hospitalares 8 

Explicar e orientar quanto aso procedimentos 7 

Realiza orientações gerais 5 

Dar apoio emocional 5 

Orientar quanto ao autocuidado (higiene) e benefícios do aleitamento materno 4 

Encaminhar ao banho 3 

Admite e acolhe a cliente 3 

Dar assistência de enfermagem 3 

Mostrar o ambiente 2 

Orientar sobre o motivo da internação 2 

Realizar punção venosa 1 

Identificar os cuidados com a paciente conforme orientação médica e de 
enfermagem 1 

Orientar sobre a forma de comunicação com a família enquanto a sua estadia 
na unidade 1 

Verificar cartão de pré-natal 1 

Orientar quanto às normas de evolução de enfermagem e dos cuidados 1 

Orientar sobre o direito a um acompanhante 1 

Realizar outros procedimentos de acordo com a situação 1 

Realizar apresentação profissional 1 

Orientar a abertura de BE 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

As ações de maior frequência: “colher material para exames”, “preparar e 

encaminhar a paciente ao leito”, “administrar medicação prescrita” e, “verificar 

sinais vitais e PA” demonstram a importância, ainda, dada ao modelo flexneriano 

de cuidar. Valoriza-se pouco a subjetividade da mulher dando-se maior valor ao 

procedimento a ser realizado. Os cuidados são necessários, porém devemos 

observar a maneira, a forma, a abordagem, a atenção com que se cuida conforme 

essas ações estão sendo desenvolvidas. 
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O próprio MS faz um alerta sobre o acolhimento do usuário nas instituições 

de saúde. A forma de atendimento, a capacidade demonstrada pelos profissionais 

de saúde para compreender suas demandas e suas expectativas são fatores mais 

valorizados pelos usuários, que a falta de médicos, de espaço nos hospitais e de 

medicamentos e insumos etc.38. 

O cuidado oferecido à gestante e família demonstra ser fruto de ações 

estruturantes, pois não se tem, ainda, ações estruturadas que permitam gerência 

de cuidados de enfermagem no sentido de promover a integralidade das ações 

assistenciais propostas à atenção à saúde da gestante, recém-nascido e família 

na maternidade do HUAP. Estes dados remetem à premência de elaboração de 

diretrizes de enfermagem que levem em consideração a individualidade e 

singularidade da cliente que está internada e apresenta gestação de alto risco. 

Há que se identificar suas necessidades, vulnerabilidades e estabelecer 

uma forma de atuação a partir de escuta atenta: estabelecer uma relação 

dialógica, acolhimento e vínculo com abordagem integral; identificar as 

capacidades da gestante em lidar, da melhor forma possível, com as alterações 

da gravidez de alto risco; considerar o contexto de vida e o ambiente onde se 

insere bem como sua historia de vida, entendendo que se trata de tecnologia viva, 

dinâmica, adaptável e renovável de acordo com o contexto social e demandas da 

mulher; aceitar que é uma tecnologia complexa na qual se consideram a emoção, 

sensibilidade, intuição, espiritualidade além da razão. 

Não obstante, respeitar a tecnologia de conforto no que se refere a 

descobrir junto com a mulher como conciliar sensações diferentes, típicas das 

gestações de alto risco e alcançar a vivência prazerosa desse período.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÂO DOS DADOS 

Neste capítulo foi desenvolvida a análise dos dados construídos, cuja 

triangulação foi realizada com o objetivo de subsidiar a elaboração das diretrizes 

assistenciais no atendimento às gestantes de alto risco. Assim, os resultados da 

observação não participante no cenário de atendimento às gestantes que 

procuraram pelo serviço, dos questionários respondidos pelos profissionais de 

enfermagem e dos registros contidos nos prontuários foram discutidos em 

conjunto. 

Através dos registros nos prontuários das gestantes internadas no HUAP, 

verificou-se que a assistência de enfermagem oferecida é estruturante e 

assistemática. As ações de enfermagem tomam como balizamento os 

diagnósticos das patologias obstétricas, que nesse estudo levantaram-se as mais 

prevalentes, quais sejam: hipertensão essencial pré-existente (19,7%), ruptura 

prematura de membranas não especificada (13,7%), pré-eclampsia grave (9,0%); 

diabettes mellitus que surge durante a gravidez (8,6%) e a oligohidrâmnia (5,5%). 

Tais doenças são apontadas pelo MS como comuns no acometimento das 

gestantes de alto risco e apresentam possibilidades de prevenção e controle por 

parte dos pré-natalistas, com exceção da oligohidrâmnia. Existem orientações 

específicas fornecidas pelo MS para tomada de decisões e fundamentação para 

planos terapêuticos, apresentadas em algorítimos esquemáticos por patologia, 

que instruem os profissionais e podem ser adequadas à dinâmica do processo de 

trabalho para consolidar ações estruturadas.  

Há treze anos o conceito de risco está posto em diretrizes do MS. Mas ele 

é limitante e não considera a história de vida da mulher, o contexto e a 

subjetividade feminina, dando condições para que profissionais de saúde 

estabeleçam condutas de investigação em relação à saúde da gestante e tracem 

condutas de atenção à saúde dela, viáveis à produção de saúde nos ambientes 

institucionais4. 

Traçar diretrizes é apontar caminhos que conduzam um grupo para um 

determinado sentido. Neste estudo, o gerenciamento do cuidado de enfermagem 
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buscou essa relação, integração entre o cuidar e o gerenciar6. Então, a 

enfermagem precisa definir ações em plano assistencial, observadas as 

recomendações do MS, para assegurar a diminuição dos agravos à saúde 

materna. 

A maternidade do HUAP, situada no oitavo e último andar do hospital, 

promove, por vezes, condições adversas para o acolhimento da gestante de alto 

risco até sua chegada ao setor. Daí a necessidade de se considerar o contexto, 

pois o trajeto, muitas vezes deambulado, lhe é penoso: no térreo precisa fazer o 

Boletim de Emergência no setor de emergência de adulto; depois deve dirigir-se 

ao hall dos elevadores, que muitas vezes estão com deficiência de máquina 

(parados). Quando as gestantes vêm em leito móvel, a família fica apreensiva e 

insegura, pelo cuidado necessário que se impõe em transporte de pacientes 

acamados, além da ansiedade e medo que envolve a situação de risco 

gestacional que se apresenta. Essas condições institucionais geram insegurança 

na clientela e dá a impressão de excessiva fragmentação no processo de 

trabalho. 

O cuidado à gestante de alto risco faz parte de conteúdos programáticos de 

currículos de formação e qualificação de profissionais da área da saúde, 

constituindo-se, a Maternidade HUAP, cenário de ensino clínico para urgências e 

emergências obstétricas. Porém, na realidade, apesar de ser espaço para 

aplicação do conhecimento científico, compromete o desfecho favorável ao 

processo de produção de saúde da gestante, recém-nascido e família, pois nem 

tudo caminha conforme as políticas públicas preconizadas.  

Em relação ao perfil das gestantes internadas no período delimitado da 

pesquisa, observou-se que a idade, em mais de 70% delas, se encontrava na 

faixa etária entre 21 e 40 anos. 

Dezenove gestantes tinham menos de 18 anos, uma realidade cada vez 

mais presente na sociedade. Dessas, em cinco dos registros havia a informação 

de que eram estudantes, muito embora não existisse informação quanto à 

frequência à escola. Cabe lembrar que toda estudante em estado de gestação é 

amparada pela Lei de Direitos da Estudante Gestante - Lei nº 6.202 de 17 de Abril 

de 1975, que: atribui a estudante em estado de gestação o regime de exercícios 
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domiciliares, instituído pelo Decreto-lei nº 1.044 de 21 de outubro de 1969, e dá 

outras providências68. 

Verificou-se que mais de 50% das gestantes atendidas no serviço eram 

moradoras do município de Niterói. O HUAP por ser referência na Região 

Metropolitana II para gestação de alto risco, também recebeu gestantes de outros 

municípios, com destaque para o de São Gonçalo (16,2%) que possui número 

maior de habitantes e, mesmo assim, na hierarquização das ações de saúde no 

limite municipal, não consegue resolutividade. Tal fato provoca impacto na rede 

municipal de Niterói, tendo em vista que a integralidade das ações de saúde às 

gestantes fica prejudicada, pois o HUAP deixa de atender às munícipes de 

Niterói, transferindo-as para a rede estadual. 

No que se refere à situação conjugal, 52,7% das mulheres informaram que 

tinham companheiro, os quais participaram das consultas de pré-natal, 

acompanharam o período de trabalho de parto, o parto, nascimento e 

permaneceram no puerpério até a alta da mulher, ainda que estas estivessem 

vivenciando alto risco obstétrico. Tal fato comprova, dentro da Maternidade 

HUAP, a obediência ao cumprimento da Lei do Acompanhante, nº 11.108 de 7 de 

Abril de 200569, que garante às parturientes o direito à presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

Muito embora a mídia escrita e falada comente que as mulheres são força 

de trabalho e mantenedoras do lar “chefes de família”, 28,4% disseram não 

possuir vínculo empregatício, sendo minoria as que possuíam (18,9%). Sob esse 

aspecto, é possível inferir que quando detectado risco iminente à gestante, os 

profissionais de saúde da UBS a qual está adstrita podiam observá-la com mais 

cautela e, na eventualidade de piora do quadro clínico, encaminhá-la ao hospital 

de referência. Esse dado pode  justificar, em parte, o alto percentual de mulheres 

que procuram pelo serviço por demanda espontânea (42,7%), enquanto apenas 

11,5%, seguiram o fluxo de referência, em caso de alto risco, da UBS para o 

HUAP, conforme estabelecido pelo MS. 

Talvez seja esse o motivo de não haver registro de patologias de base e o 

cartão de pré-natal apresentar dados incompletos, não fornecendo informações 

que auxiliem na tomada de decisão imediata quando chegam à maternidade. Da 
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mesma forma, pode explicar a ocorrência de 38,5% de casos de internação com 

queixas de sinais e sintomas diversos, sem diagnósticos obstétricos sinalizados. 

Hipertensão arterial não classificada e amniorrexe prematura foram os 

diagnósticos mais comuns que levaram as gestantes à internação. Isso explica o 

tempo médio de cinco dias de internação e ausência de parição em 41,2% das 

gestantes internadas. 

Isso remete à reflexão sobre a integralidade das ações recomendadas pelo 

MS, uma vez que a gestante é tratada no HUAP, muitas das vezes absorvida no 

próprio ambulatório e quando isso não acontece é devolvida à rede básica (UBS). 

Ressalta-se que 35,8% eram primigestas e 41,2% nulíparas, entendendo que, 

ainda que tenham tido um único evento de risco na gestação, com certeza tiveram 

experiência de atendimento qualificado. Logo, gestante e família criaram vínculo 

institucional e o HUAP tornou-se referência para qualquer tipo de intercorrência 

na gestação, mesmo que essa não seja de alto risco. 

Com relação ao tipo de parto, até pelo perfil da atenção de alto risco, a 

cesariana ocorreu em 70,9% das internações. Provavelmente em razão do estado 

mórbido apresentado durante a gestação, as mulheres têm de um a dois filhos 

vivos (50,0%). A assistência pré-natal aconteceu em 93,3% dos casos, com sete 

ou mais consultas realizadas (43,9%), conforme preconizado pelo MS, indicando 

acompanhamento de pré-natal de qualidade. 

O cuidado de enfermagem, na Maternidade do HUAP, é prestado por 30 

profissionais, porém, apenas 25 participaram do estudo de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. O sexo feminino predomina e o 

quantitativo de técnicos de enfermagem supera, em número, o de enfermeiros e 

de auxiliares. 

O tempo médio de atuação desses profissionais no HUAP é de oito anos e 

na maternidade acima de dez anos. A média de idade deles é de 40 anos e 

afirmam ter recebido capacitação específica para atuar na maternidade. Além 

disso, alguns profissionais de nível médio já possuem graduação em enfermagem 

e em outras áreas. Cada vez mais se qualificam, pois apresentam cursos de pós-

graduação, em especial os enfermeiros, sendo que atualmente apenas três não 

são enfermeiros obstetras. A qualificação promove reflexão e cuidado qualificado. 
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Preocupa-nos o fato de que profissionais com tantos anos de vivência na 

atenção à saúde da gestante (apenas dois, não completaram dez anos de 

atuação na maternidade) não tenham estruturado a assistência. Há muito a 

gerência não desencadeia processos avaliativos dinâmicos que melhorem o 

processo de trabalho em si e a produção da saúde de maneira eficiente através 

das ações de cuidados realizados13. Isto comprova a hipótese de que a gestão 

dos cuidados de enfermagem às gestantes de alto risco necessita de diretrizes 

assistenciais para manter o cuidado humanizado e assistência qualificada. 

Na observação não participante sobre a chegada da gestante na 

maternidade do HUAP, ocorrida na área de recepção da clientela, percebeu-se 

que os profissionais que ali atuam não se dão conta da importância do 

acolhimento e da repercussão que esta ação traz para o estabelecimento de 

vínculo junto à gestante e família. 

Durante as observações realizadas, atestou-se que a tecnologia leve 

realizada era ineficaz, prejudicando a relação dialógica com a cliente e família 

conforme orienta o MS. Então, a gestão dos cuidados de enfermagem às 

gestantes de alto risco, atendidas na Maternidade do HUAP não considera o perfil 

dessa clientela e, desta forma, não valoriza a individualidade e subjetividade na 

abordagem a cada cliente.  

A assistência de enfermagem inicial está centrada na realização de 

procedimentos, pois não se observou levantamento de problemas de saúde das 

clientes. Mesmo em relação aos cuidados do que já se tem estruturado para 

realização (POP), a atenção individualizada (acolhimento e escuta sensível) se 

perde em detrimento de falhas no processo de trabalho, cujo habitus demonstrou 

forte tendência à manutenção do modelo flexneriano. 

As cenas da recepção à gestante e família, por ocasião da sua chegada à 

maternidade, permitiram a descrição do habitus decorrente das ações 

estruturantes dos profissionais. Essas foram as ações realizadas pelos 

profissionais no momento da internação da gestante, cujo mapeamento das 

unidades de registro apresenta-se a seguir.  

 



84 

Gráfico 1 -  Distribuição da ocorrência das unidades de registro das ações 
estruturantes em relação à chegada da gestante e família na maternidade do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2013 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

Há uma proposta imediata de ambientação da gestante e família à 

Maternidade HUAP, pois as ações de “explicar as normas e rotinas hospitalares”, 

“receber e identificar-se a paciente”, além de “apresentar o setor” foram 

preocupações no sentido de ambientá-la a um serviço diferenciado. O MS reforça 

a necessidade dos profissionais promoverem o vínculo com a clientela e 

permitirem que o ambiente hospitalar seja propício e aprazível a ela. Entretanto, 

não é dessa forma que o vinculo se estabelece.  
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A “verificação da PA e sinais vitais”, “comunicação ao médico” e “apoio 

psicológico” indicam que a equipe toma providências com condutas básicas de 

atenção à gestante e família, porém não com a especificidade do cuidado de 

enfermagem.  

“Admitir e acolher a paciente”, “realizar a anamnese de enfermagem”, 

“orientar acerca da permissão do acompanhante”, “realizar cuidados de 

emergência a paciente”, ações que deveriam estar estruturadas no atendimento à 

gestante, ainda são estruturantes, pois cada profissional age sob a ótica pessoal, 

esquecendo a missão e visão institucional e, principalmente, a filosofia da 

enfermagem. 

Então, a enfermagem precisa de diretrizes nas ações que irão fundamentar 

a atenção que será oferecida a gestante e família. Diretrizes se fazem 

necessárias para que o habitus se conforme com a humanização e com o 

contexto das políticas assistenciais preconizadas pelo MS. 

Contudo, quando se procede a internação da gestante, a atenção dos 

profissionais volta-se para o controle do corpo biológico “colher material para 

exames”, “administrar medicações prescritas”, “verificar sinais vitais e PA”, dando 

conta do que está estruturado (POP). As ações “fazer anamnese de 

enfermagem”, “preparar e encaminhar ao leito”, “orientar normas e rotinas 

hospitalares” são complementares, porém encontram-se instituídas, mas não 

estruturadas. 

“Mostrar o ambiente”, “orientar sobre o motivo da internação”, “identificar os 

cuidados com a paciente conforme orientação médica e de enfermagem”, 

“orientar sobre a forma de comunicação com a família enquanto a sua estadia na 

unidade”, “realizar apresentação profissional”, “orientar a abertura do BE”, ações 

antes estruturantes no momento da chegada da gestante, agora ficam em 

segundo plano, porque é necessário outro habitus. Esse se conforma à atenção 

terapêutica, fazer cuidados para oferecer conforto, controlar as alterações do 

corpo, realizar procedimentos específicos de enfermagem, “dar assistência de 

enfermagem”, de acordo com o gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 -  Distribuição da ocorrência das unidades de registro das ações 
estruturantes em relação à internação da gestante na maternidade do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2013  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  
 

Assim, a análise das ações de enfermagem encontra-se construída da 

seguinte maneira: em itálico as situações disparadoras objeto da observação não 

participante, após ancoragem de autores da composição da fundamentação 

teórica e o pensamento da autora do estudo.  

Dividiu-se em duas categorias: a realidade revelando o cuidado 

estruturante, isto é, o que está concebido nas mentes dos profissionais, refletido 
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nas ações individuais e; a realidade revelando a necessidade de se oferecer 

cuidado estruturado, o que deveria ser o habitus assistencial. 

5.1 A REALIDADE REVELANDO O CUIDADO ESTRUTURANTE E O 

ESTRUTURADO 

O MS preconiza que o direito da mulher no período gravídico puerperal, 

acerca da assistência a ser prestada, deve envolver ações de saúde no pré-natal, 

parto e puerpério, ampliando o acesso das mulheres aos serviços de saúde e 

garantindo a qualidade da assistência25. Entretanto, “todos os médicos de plantão 

estavam participando de cirurgia”. “De acordo com o registro em BE, desde as 

09h32min a paciente já estava no hospital para atendimento”. 

O cuidado estruturado deve assegurar o acolhimento, não permitindo 

hiatos assistenciais de atenção imediata à gestante e família. Há de se prever 

condições e recursos que interferem no processo de trabalho para que o cuidado 

seja contínuo e eficaz. 

Questiona-se o processo de trabalho instituído, pois, “uma paciente 

sozinha, na emergência obstétrica das 13h40min até as 15h10mim, aguardando”, 

se apresentava bem irritada. Mas como não se irritar? Suas necessidades 

humanas básicas estavam sendo atendidas? De que forma? (alimentação, 

hidratação, repouso...). Uma das ações extraídas das falas dos profissionais 

quando da chegada da cliente foi realizar anamnese de enfermagem 

(procedência, sintomas, estado atual), isto demanda acolhimento, escuta 

sensível, atenção qualificada e início da formação de vínculo. 

O cuidado compreende a realidade do outro, preocupa-se com o outro, 

sente e faz do cuidado um instrumento para o crescimento do outro32. Então, 

realizar triagem da clientela, orientar sobre a gestação, fazer avaliação de 

enfermagem e acolher a cliente e família quando se cuida, ações que emergiram 

das falas dos profissionais de enfermagem, tem que ser tomadas como diretrizes. 

Estas já são ações estruturantes para alguns profissionais, mas necessitam ser 

estruturadas para se tornarem coletivas – habitus com qualidade. 

Permite-se inferir que há um habitus cujas disposições estruturadas não 

estão refletindo as estruturantes. Sabem o que devem fazer, discernem como 
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fazer, mas não fazem. As experiências práticas banalizam a situação de risco da 

clientela50 e as ações de enfermagem no atendimento às gestantes de alto risco 

precisam de adequação para alcance de assistência qualificada e especializada. 

Pensa-se ser necessário olhar para esse fazer diário e encontrar caminho 

e sentido na ação de cuidar do outro com respeito à sua cidadania, 

primeiramente, e, depois, através das terapias eleitas como habitus por ações 

estruturadas adequadamente. 

Para as usuárias a forma do atendimento, a capacidade de compreender 

as demandas e suas expectativas é mais valorizada que a falta de médicos, a 

falta de espaço nos hospitais e a falta de medicamentos etc.38. Se esta dimensão 

for percebida, dela pode-se traçar condutas assistências resolutivas, ações que 

culminem com atenção humanizada e qualificada.  

A norma hospitalar, por vezes promove entraves de percurso na execução 

dela “Chegada tumultuada ao andar, em virtude de não possuir BE. Segundo o 

acompanhante, no térreo, informaram que precisava de autorização do médico 

para confecção do BE”. Em relação à atuação dos profissionais junto aos 

familiares, a ação de “informar sobre normas e rotinas e sobre procedimentos 

burocráticos” revela respeito ao que está estruturado, porém dissonantes  com as 

ações estruturantes.   

Os dispositivos organizacionais dependem da qualidade do fator humano e 

do relacionamento que se estabelece entre profissionais e usuários38. O processo 

de comunicação necessita ser avaliado constantemente, para não permitir ruídos 

que disparam situações de estresse impedindo o vínculo entre o profissional e o 

paciente, cuja confiabilidade e a entrega do corpo ao cuidado específico não se 

tornam o desfecho esperado. 

“A paciente estava chorando e de acordo com a mãe, ela estava com dor 

de estômago”. A postura ética e a ação favorecem a mudança de relação entre 

profissionais e usuários nos processos de trabalho52. Se não ocorrer à valorização 

do ser humano, a equipe de enfermagem passa a realizar procedimentos sem 

troca de sensações. A intenção não é a ação, esta tem que ser planejada e 

executada para refletir o cuidado de enfermagem proposto e estruturado.  
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“Paciente chegou acompanhada pela mãe e sentou no banco não sendo 

abordada por ninguém e nem se dirigiu a ninguém também” [...]. “Veio uma 

acadêmica de enfermagem do 9º período de graduação que realizou o 

procedimento sem qualquer diálogo”. A política de humanização preconiza que a 

recepção do usuário, nos serviços de saúde, deve ser responsabilidade integral 

do profissional53.  

As diretrizes assistenciais devem expressar o grau de organização de um 

determinado grupo para prestação de cuidados. A maneira de fazer o cuidado, o 

processo de desenvolvimento dele é mútuo, paciente e o profissional precisam 

agir juntos. Nas ações de recepção, os profissionais dizem que realizam a 

recepção e a identificação da gestante de alto risco, mas sem falar com ela? 

Como? 

Assim, as diretrizes precisam ser elaboradas para que conduzam o agir da 

equipe de enfermagem do HUAP às relações e encontros do dia a dia para 

contribuir para a dignificação da vida e do viver54.  

“Paciente chegou acompanhada, sentou-se no banco, nada disse e nada 

perguntou. Profissionais de saúde não perceberam sua chegada”. Uma 

reorganização do serviço de saúde a partir da reflexão e a problematização dos 

processos de trabalho se fazem necessários para a intervenção de toda a equipe 

multiprofissional encarregada da escuta e resolução dos problemas do usuário52.  

Não se verifica nenhum instrumento escrito e impresso que registre os 

passos realizados junto à gestante, que demandem profissionais de enfermagem 

para a assistência inicial - acolhimento. Após o estabelecimento das diretrizes 

serão necessários estudos acerca dos registros que explicitem informações 

relativas à organização da oferta de ações de saúde em um dado sistema35. 

O cuidado estruturado precisa de permanente lembrança acerca da ação 

pensada e do que se pressupõe alcançar com aquela ação. A linha de cuidado é 

a produção de saúde sistematizada a partir de redes institucionais através de 

linha de produção34. O habitus tem que ser reflexo das ações, não pode estar na 

mente da pessoa somente, tem que estar na busca da manutenção da qualidade 

do que se realiza, com indicadores que permitam o estabelecimento de 

indicadores de qualidade.  
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“A mãe ficou em pé olhando na direção do posto de enfermagem, onde 

profissionais tanto falavam quanto agiam e não se dirigiam a ela ou à filha 

(telefone tocando desesperadamente e ninguém atendeu, até que a nutricionista 

atendeu, mas não soube resolver e chamou a enfermagem)”. Paciente inquieta 

com a equipe que conversava e não dava atenção, levantou-se e gritou: “moça 

vai atender não”? Pediram para aguardar. -. “quem vê a fichinha?”, perguntou a 

acompanhante. Mais reclamação: “enrolam pra caramba”.  

Orientar para diminuir a ansiedade foi a ação dita que se faz junto aos 

familiares da gestante. Contudo, diante do que se observou há necessidade de 

diretriz para o acolhimento da gestante e sua família, com rede integrada de 

ações de produção de saúde que propiciem abordagem integral do processo de 

cuidar e manutenção do acompanhamento das gestantes. 

 “A residente de enfermagem aproximou-se, tomou conhecimento da 

situação e orientou que fossem ao pré-natal, já que havia uma consulta pré-

agendada”. Não houve questionamentos da burocracia relativa a receber 

cuidados no andar. A ação de avaliação foi feita, a enfermeira atentou para o que 

estava estruturado – consulta agendada. Ela toma conhecimento e decide ir ao 

serviço de ambulatório com a finalidade de buscar a avaliação médica no pré-

natal do HUAP. 

Quando diretrizes assistenciais são assumidas, estas geram ações 

mobilizadoras de cuidar do outro e ao fazê-lo promove-se o vínculo com 

autonomia e protagonismo dos sujeitos, há corresponsabilidade entre eles, o 

estabelecimento de vínculos solidários52.  

O sentido de resolutividade e de integralidade se fazem presentes: ouvir, 

acolher, avaliar e tomar decisão. Percebe-se que a residente se sente parte 

integrante do grupo, retira a gestante do andar, vai ao ambulatório e retorna com 

ela. 

“A médica plantonista fez a primeira abordagem com a cliente e família, 

pedindo que aguardasse um pouco mais. Solicitou à enfermeira que 

providenciasse a verificação da PA, ainda não realizada”, o habitus reflete ações 

estruturantes do grupo. Outro profissional foi até lá, acolheu a gestante, tomou 
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providências, mas solicitou que alguém da enfermagem viesse assumir os 

cuidados a serem prestados.   

O cerne da atenção, o cuidado, é função de todos, muito embora as 

categorias guardem as suas especificidades; valorizar a cidadã que ali chega é 

acreditar que um é parte integrante do outro no que se refere ao atendimento das 

gestantes de alto risco. O cuidado estruturado através de diretrizes assistenciais 

norteará como e com qual intenção se realizam as ações. 

O acolhimento, no sentido político, implica no compromisso coletivo de 

envolver-se neste “estar com”54. Há um modelo assistencial instituído, dialógico, 

sequencial, mas sem diretriz e por esse motivo não lembrado por todos que ali 

estão para oferecer ações que gerem produção de saúde. 

Na enfermagem, se isto não estiver posto começa a ser esquecido, e a 

gerência do cuidado deverá criar estratégias de manutenção da qualidade 

assistencial utilizando as fortalezas do estruturado. 

“Paciente chegou acompanhada, sentou-se no banco da Emergência 

Obstétrica, imediatamente a enfermeira aproximou-se e perguntou o que estava 

havendo. Ela já era conhecida, pois teve os outros filhos nascidos na 

maternidade. Após algumas perguntas da enfermeira, a mesma solicitou que 

aguardasse, pois todos os médicos de plantão estavam em procedimento”.  

Aqui a ação foi completa: escutou-se a gestante, a enfermeira foi imediata 

no agir, fez avaliação de enfermagem e praticou adequada abordagem, com 

escuta e acolhimento. Porém, nenhum médico estava disponível para atendê-la.  

Mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde ampliam os 

espaços democráticos de discussão/decisão, de escuta, trocas e decisões 

coletivas52. A confiabilidade da gestante em aguardar o atendimento médico, se 

deu pela abordagem da enfermeira. 

“Outra enfermeira se aproximou, identificou-se e perguntou o que estava 

acontecendo. Foi verificada a PA e solicitadas algumas informações sobre a 

gravidez, realização de pré-natal. Informou quanto ao nível de atendimento do 

HUAP e olhou o cartão de pré-natal”. A atenção está pensada no plural, a 

profissional dá conta da dimensão que lhe cabe, do que está proposto para seu 

encargo. Reflete a intencionalidade de melhor fazer. O habitus demonstra sintonia 
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com o que se pode estruturar: ambiência da gestante e família, cuidado 

humanizado, avaliação de enfermagem.  

O processo de trabalho e ambiência hospitalar; a informação para as 

usuárias e seus familiares sobre a situação de saúde e sua expectativa de 

atendimento e tempo de espera são propostas em diretrizes assistenciais.  Essas 

permitem o controle de indicadores de qualidade do atendimento realizado. 

Quanto tempo demora o atendimento? Quem fez o acolhimento? Com quem a 

gestante estabeleceu vínculo?33. 

A mesma cliente, da qual não perceberam a chegada, é comunicada pela 

enfermeira para aguardar atendimento médico. “Este fez exame ginecológico, 

ausculta de batimentos cardiofetais (BCF), tudo acompanhado pelo marido da 

paciente. Não houve participação da enfermagem e o médico a orientou 

juntamente com seus acompanhantes a aguardarem no hall dos elevadores”. A 

estruturação do atendimento às gestantes de alto risco começa a transpor os 

limites do conservadorismo, as ações estruturantes realizadas pelo médico, 

demonstram adoção da humanização, o processo de cuidar respeitando o direito 

da usuária.  

Em outros tempos o médico iria pedir para o marido se afastar, e a 

gestante ficaria sozinha para ser submetida ao exame e receber possível 

diagnóstico do que lhe acontecesse de maneira solitária. A enfermagem, ao 

cuidar, deixa de prestar atendimento, fazer um procedimento em alguém e passa 

a refletir junto e realiza uma ação com envolvimento e responsabilidade32. 

O cuidar tem dimensões e ações cujo instrumento é de intencionalidade 

para o crescimento do outro32. O habitus de ações estruturadas dos profissionais 

de saúde que dividem um mesmo espaço de tempo se dá num processo 

avaliativo e contínuo, construindo e adequando modelos assistenciais exequíveis. 

Nas cenas 3, 6, 7, 9 e 11 há presença de profissionais que orientam a 

cliente e seus familiares. Porém, em situações de extrema gravidade, na cena 10, 

diante de um feto morto, não ocorreu nenhuma orientação ou acolhimento por 

parte da enfermagem. 

Por vezes, a clientela demonstra irritabilidade diante do processo de 

trabalho em que não há acolhimento, atenção, nem classificação de risco, quer 
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pela gravidade dos sinais e sintomas, quer pela possibilidade de espera de 

atenção obstétrica. Contudo, a atenção à gestante vincula-se diretamente à 

equipe médica, que na cena 5 mostra que a gestante esperou horas até ser 

internada. 

Detectam-se condutas pontuais de profissionais que valorizam o 

acolhimento e a tomada de providências, como a residente de enfermagem na 

cena 3. E o paradoxo de atenção na cena 9, na qual profissionais tanto falavam 

quanto agiam e não se dirigiam à gestante, o telefone tocando desesperadamente 

que ninguém atendia, até que a nutricionista, que não fica no cenário da recepção 

da gestante e família toma as devidas providências.  

O tempo de atendimento é rápido, contudo a enfermagem está afastada do 

acolhimento humanizado que deve ser característica de atenção obstétrica de alto 

risco. Todos esses fatores descortinam a necessidade de diretrizes assistenciais 

que balizem ações de enfermagem com qualidade. 

Não se pode imaginar que, mesmo traçando diretrizes assistenciais, ações 

estruturantes não aconteçam. O pensar, o agir, a reflexão nasce da observação 

do habitus, mas também da transformação de ações estruturantes em ações 

estruturadas. Essas últimas configuram modelos de gerência de cuidados cujos 

indicadores promovem múltiplas leituras da qualidade assistencial.  

No próximo capítulo apresenta-se o produto constituído pelas ações 

estruturadas intitulado: Diretrizes de enfermagem para gerência do cuidado à 

gestante de alto risco no Hospital Universitário Antonio Pedro.  
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6. DIRETRIZES DE ENFERMAGEM PARA GERÊNCIA DO 

CUIDADO À GESTANTE DE ALTO RISCO NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

6.1 APRESENTAÇÃO 

Entende-se por diretriz como sendo um orientador de um caminho, 

procedimento, negócio ou política7. É, portanto, a trilha norteadora das prioridades 

com vistas ao cumprimento da missão e visão institucionais.  

Nesse sentido, a ideia é adotar um conjunto de regras com o objetivo de 

direcionar as ações da equipe de enfermagem no trabalho assistencial e 

administrativo para prestação de assistência qualificada às gestantes de alto risco 

na maternidade do HUAP. Refletir a missão e visão da instituição e filosofia da 

enfermagem constituem elementos essenciais para orientar a equipe sobre o seu 

trabalho bem como contribuir para o alcance da qualidade da assistência. 

6.1.1 Missão do HUAP 

Gerar, transformar e difundir o conhecimento, prestando serviços de saúde 

com excelência, de forma digna, crítica e hierarquizada70. 

6.1.2 Visão do HUAP 

Ser reconhecido como um centro de excelência nacional e internacional, 

por sua capacidade técnica, seu valor humano e sua gestão administrativa 

transparente, formando profissionais de valor, capacitando e treinando seu 

pessoal técnico e gerindo recursos de forma eficiente e eficaz, a fim de atender à 

população com qualidade e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão dentro 

dos conceitos da universidade70. 
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6.1.3 Filosofia da Enfermagem do HUAP 

Buscar o aperfeiçoamento contínuo para desenvolvimento do potencial da 

equipe de enfermagem, no sentido de alcançar assistência eficiente e eficaz, 

integrando a equipe multidisciplinar do HUAP. Manter ativa e permanente a 

colaboração com a Direção Geral, Serviços e Setores com a finalidade de prover 

a prestação de cuidados em benefício do cliente, transmitindo-lhe credibilidade e 

confiança71. 

O planejamento se utiliza da missão do hospital e da filosofia da 

enfermagem para a construção de objetivos, metas, políticas, procedimentos e 

normas na organização72. 

6.2 GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM À GESTANTE DE 

ALTO RISCO 

O Conselho Federal de Enfermagem afirma que a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) deve ocorrer em todas as instituições de 

saúde brasileiras, públicas e privadas, considerando sua institucionalização como 

prática de um processo de trabalho adequado às necessidades da comunidade e 

como modelo assistencial a ser aplicado em todas as áreas de assistência à 

saúde pelo enfermeiro. Considera que a implantação da SAE constitui, 

efetivamente, melhora na qualidade da assistência de enfermagem73 . 

Na maternidade o gerenciamento do cuidado deverá ser estruturado para 

nortear a assistência a gestante, recém-nascido e família, tendo em vista que 

ainda não ocorreu a implantação da SAE. 

Assim sendo, os princípios e as ações adotadas pela equipe de 

enfermagem da maternidade do HUAP, para a assistência a gestantes, recém-

nascido e família, direcionam o cuidado sustentadas por bases teórico-conceituais 

de cuidado.  

O objetivo é gerenciar o cuidado de enfermagem definido como a relação, 

integração entre o cuidar (cuidado direto) e o cuidado indireto – administrar6, para 
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desenvolvimento do cuidado humanizado e qualificado à gestante, recém-nascido 

e família. 

 

6.2.1 Princípios que norteiam as ações da equipe de enfermagem no 

gerenciamento do cuidado à gestante de alto risco, recém-nascido e 

família 

 A gestante, o recém-nascido e a família constituem o foco principal 

das ações assistenciais da equipe de enfermagem na maternidade, 

valorizando a autonomia e o protagonismo da mulher. 

 O respeito e a ética nas relações interpessoais são fundamentais na 

conduta da equipe para promoção da corresponsabilidade da 

clientela, o estabelecimento de vínculos solidários, a participação 

coletiva no processo de gestão e a indissociabilidade entre atenção 

e gestão38.  

 O compromisso será permanente com a formação e qualificação 

profissional cujos processos avaliativos permitirão inovações 

tecnológicas e adequações contínuas na gestão dos cuidados. 

6.2.2 Ações para efetivar o gerenciamento do cuidado de enfermagem à 

gestante de alto risco, recém-nascido e família 

 Prever e prover recursos humanos e materiais;  

 Discutir adoção de modelos assistenciais, métodos e instrumentos 

para controle da qualidade dos cuidados prestados;  

 Preparar a equipe para desenvolver a dinâmica do processo de 

trabalho com competência e qualidade; 

 Contribuir para formação e qualificação profissional; 

 Elaborar indicadores gerenciais e assistenciais para monitoramento 

e avaliação do cuidado prestado; 

 Avaliar sistematicamente os resultados da assistência prestada. 
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6.3 QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE DE 

ALTO RISCO 

A qualidade envolve princípios e práticas utilizadas pela equipe de 

enfermagem, visando assegurar assistência qualificada prestada à gestante, 

recém-nascido e família. 

O objetivo é manter alto padrão de qualidade na assistência prestada à 

gestante, recém-nascido e família. 

6.3.1 Princípios que norteiam as ações da equipe de enfermagem para a 

qualidade da assistência no cuidado a gestante de alto risco, recém-

nascido e família 

 A gestante, recém-nascido e família constituem o foco principal das 

ações da equipe de enfermagem; 

 A saúde da gestante, recém-nascido e família devem ser 

observadas para promoção manutenção, recuperação, reabilitação e 

limitação de danos durante sua internação e até mesmo uma morte 

digna, quando for o caso; 

 O cuidado de enfermagem deve ser seguro, livre de riscos e com 

qualidade para a gestante, recém-nascido e família; 

 A análise constante dos indicadores de qualidade do cuidado deverá 

permitir a avaliação da assistência de enfermagem prestada;  

 Os processos educacionais facilitarão a gestão do cuidado para o 

desenvolvimento da diversidade assistencial, valorizando a 

subjetividade no atendimento à gestante, recém-nascido e família. 
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6.3.2 Ações para efetivar o alcance da qualidade na assistência de 

enfermagem no cuidado a gestante de alto risco, recém-nascido e 

família 

 Desenvolver o trabalho assistencial articulado, pensado e planejado 

com as demais áreas de apoio da enfermagem e do hospital como 

um todo; 

 Acompanhar a utilização dos instrumentos e ferramentas do 

processo de trabalho de enfermagem, de modo a assegurar a 

qualidade na prestação da assistência; 

 Desenvolver a assistência de forma humanizada, sistemática, 

fundamentada em base teórica e organizada em métodos e técnicas 

padronizados; 

 Realizar e avaliar sistematicamente os registros da assistência 

prestada a gestante, recém-nascido e família; 

 Aplicar métodos para avaliação da qualidade da assistência de 

enfermagem do ponto de vista do cliente e família; 

 Buscar e avaliar os benefícios dos programas e das políticas 

públicas de saúde para a promoção da qualidade na assistência a 

gestante, recém-nascido e família. 

6.4 A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E O 

ACOLHIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO 

A Política de Atenção à Saúde da Mulher refere ser fundamental o 

acolhimento de forma rápida sem deixar de ouvi-la, levantando e diagnosticando 

suas reais necessidades assistenciais para uma assistência adequada. 

O MS, na avaliação do atendimento à pessoa nos serviços de saúde, vem 

evidenciando que a qualidade da atenção ao usuário é uma das questões mais 

críticas do sistema de saúde brasileiro, no que se refere à forma do 

atendimento38. 
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Para isso, institui o Humaniza SUS38 com o desafio de mudar modelos de 

atenção e gestão das práticas de saúde com vistas ao atendimento de qualidade 

e participação integrada dos gestores, trabalhadores e usuários. Nesse contexto, 

o acolhimento se apresenta como diretriz política e operacional do SUS, traduzida 

como a recepção do usuário nos serviços de saúde, desde a sua chegada, 

responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que 

ele expresse suas preocupações53. 

E é essa política que vai nortear a equipe de enfermagem da maternidade 

para o desenvolvimento do processo assistencial humanizado à gestante, recém-

nascido e família. 

O objetivo é fazer com que a gestante e sua família se sintam acolhidas no 

ambiente que deve ser o mais agradável possível, protagonista do processo de 

cuidar, assegurando autonomia e corresponsabilidade além do uso de tecnologias 

que permitam o desenvolvimento dos procedimentos com qualidade e de forma 

segura. 

6.4.1 Princípios que norteiam a humanização na assistência de enfermagem 

no cuidado a gestante de alto risco, recém-nascido e família 

 A gestante, recém-nascido e família são focos principais no 

planejamento da assistência; 

 O respeito e a ética nas relações interpessoais são fundamentais na 

conduta da equipe; 

 O direito a informação deve ser assegurado à gestante e família; 

 A gestão deve favorecer a participação da gestante e família, 

estimulando a corresponsabilização no processo de produção de 

saúde; 

 Os princípios preconizados pelo Programa de Humanização Pré-

natal e Nascimento devem ser seguidos pela equipe envolvida na 

assistência. A formação de vínculo entre profissional, gestante e 

família deve ser estabelecida de forma contínua durante o processo 

de produção de saúde. 
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6.4.2 Ações para efetivar o alcance da humanização da assistência de 

enfermagem no cuidado a gestante de alto risco, recém-nascido e 

família 

 Divulgar e tornar acessível o código de ética profissional e dos 

direitos do paciente; 

 Desenvolver saberes e práticas baseadas em evidências científicas, 

utilizando tecnologias leves, leve duras e duras de forma consciente 

assegurando respeito à cidadania e o empoderamento da gestante; 

 Incentivar a equipe a participar do desenvolvimento de estratégias 

de humanização; 

 Estimular a formação de vínculo entre profissional gestante e família 

durante o processo de produção de saúde através das ações de 

enfermagem. 

6.5 A INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM NO 

CUIDADO À GESTANTE DE ALTO RISCO 

A integração docente assistencial tem suas bases nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN)74, idealizada para a formação e qualificação do 

profissional de enfermagem no SUS. No hospital, ela se efetiva através de ações 

globais realizadas pelos professores, estudantes, profissionais e usuários 

objetivando integralidade, universalidade e equidade assistencial. 

Na maternidade ela acontece através do desenvolvimento de ações 

conjuntas voltadas para o cuidado à gestante, recém-nascido e família 

envolvendo equipe de enfermagem, professores e alunos e usuários. 

O objetivo da integração docente assistencial é proporcionar 

desenvolvimento do ensino de enfermagem oferecendo condições de reflexão 

sobre a aplicação do conhecimento e sobre a qualidade da assistência prestada à 

gestante, recém-nascido e família. 

6.5.1 Princípios que norteiam a integração docente assistencial no cuidado 

à gestante de alto risco, recém-nascido e família 
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 O cuidado de enfermagem à gestante, recém-nascido e família 

precisa ser constantemente avaliado e as ações de integração 

docente assistencial contribuem para a qualificação dos profissionais 

no contexto da prática; 

 As ações de integração docente assistencial possibilitam a 

efetivação no campo da prática, da missão e visão preconizadas no 

hospital e na enfermagem. 

6.5.2 Ações para efetivar a integração docente assistencial de enfermagem 

no cuidado à gestante de alto risco, recém-nascido e família 

 Estabelecer vínculos profissionais que promovam pesquisa, ensino e 

extensão;  

 Desenvolver ações integradas docente assistencial, visando 

melhoria na qualidade da assistência prestada à gestante, recém-

nascido e família; 

 Propor em conjunto estratégias de ensino e aprendizado teórico-

prático com vistas à formação e qualificação profissional. 

6.6 A GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS NO CUIDADO À GESTANTE DE 

ALTO RISCO 

A gerência do cuidado à gestante de alto risco conta com a Comissão 

Permanente de Padronização de Material Médico Hospitalar na gestão de 

recursos materiais, no fornecimento de insumos de qualidade e em quantidade 

para realização das ações de enfermagem de forma segura e qualificada. Em 

consonância com a gerência de enfermagem, os produtos são testados e 

aprovados ou não para padronização e consequente utilização.  

O objetivo da gestão de recursos materiais é garantir material de qualidade 

e em quantidade necessária, além de equipamentos e mobiliário para 

desenvolvimento das ações de enfermagem com segurança e qualidade. 
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6.6.1 Princípio que norteia a gestão de recursos materiais no cuidado de 

enfermagem a gestante de alto risco, recém-nascido e família 

 As ações de enfermagem com segurança e qualidade estão 

diretamente relacionadas à qualidade e disponibilidade de 

recursos materiais, equipamentos e mobiliários. 

6.6.2 Ações para efetivar a gestão de recursos materiais no cuidado de 

enfermagem à gestante de alto risco, recém-nascido e família 

 Prever e prover a unidade de materiais, equipamentos e mobiliários 

necessários para o desenvolvimento do cuidado de enfermagem a 

gestante, recém-nascido e família; 

 Avaliar a qualidade dos materiais e informar qualquer intercorrência 

a Gerência de Risco;  

 Avaliar a necessidade de material de acordo com a quantidade e 

perfil das clientes atendidas;  

 Avaliar a integridade e o funcionamento dos equipamentos e 

encaminhar ao setor de Engenharia Clínica para reparo se 

necessário; 

 Levantar e adequar as necessidades de materiais para a assistência 

no setor de forma a atender às exigências preconizadas em 

portarias ministeriais. 

6.7 A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ENFERMAGEM NO CUIDADO À 

GESTANTE DE ALTO RISCO 

A política de educação permanente em enfermagem no HUAP apoia-se na 

proposta de Educação Permanente em Saúde do Ministério da Saúde75. Ela visa 

capacitar os trabalhadores de enfermagem para alcançar melhor desempenho e 

qualidade na assistência de enfermagem. 

Na maternidade ela deve atender às demandas da equipe para adequado 

atendimento à gestante, recém-nascido e família. 
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O objetivo é compartilhar práticas e saberes de modo a permitir à equipe 

embasamento, autonomia e segurança no desempenho de seu trabalho, além de 

instrumentalizar profissionais de enfermagem para atuar em conformidade aos 

princípios do SUS. 

6.7.1 Princípios que norteiam a educação permanente em enfermagem no 

cuidado de enfermagem à gestante de alto risco, recém-nascido e 

família 

 Atender à Política Nacional de Educação Permanente; 

 A necessidade de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

deve considerar a necessidade de saúde da gestante; 

 A prática profissional e a organização do processo de trabalho. 

6.7.2 Ações para efetivar educação permanente em enfermagem no cuidado 

de enfermagem à gestante de alto risco, recém-nascido e família 

 Capacitar a equipe de enfermagem a partir da identificação de 

suas necessidades; 

 Desenvolver ações educativas por meio de práticas pedagógicas 

que possibilitem transformar a prática profissional e a organização 

do processo de trabalho do enfermeiro. 
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6.8 A ENFERMAGEM NO CUIDADO À GESTANTE DE ALTO RISCO  

Quadro 12 -  Ações estruturadas para o cuidado à gestante de alto risco na maternidade 
do Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2013 

PÚBLICO ALVO AÇÕES PROFISSIONAIS 

GESTANTES DE ALTO 
RISCO COM QUEIXAS 

DE AGRAVOS DE 
SAUDE 

ACOLHER A GESTANTE E FAMÍLIA 

 Identificar-se à gestante e família 

 Recepcionar a gestante e família de 
forma humanizada 

 Realizar triagem de prioridade de 
atendimento  

 Praticar a escuta sensível  

 Identificar as queixas 

 Explicar o fluxo do atendimento 

 Informar sobre a permissão de 
acompanhante  

 Oferecer apoio psicológico 

 Verificar PA e Sinais Vitais 

 Verificar a existência do Boletim de 
Emergência-BE 

 Registrar no BE o atendimento de 
enfermagem 

 Comunicar o médico 

ENFERMEIRO/ 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

GESTANTES DE ALTO 
RISCO AVALIADAS 

LIBERAR GESTANTE E FAMÍLIA 

 

 Praticar a escuta sensível  

 Identificar as dúvidas 

 Orientar sobre a gestação 

 Administrar medicações prescritas 

 Colher material para exame laboratorial 

 Liberar a cliente com orientações 

 Informar sobre atendimento de 
emergência 24h 

 Assegurar a formação de vínculo 

 Registrar a resolutividade do 
atendimento 

ENFERMEIRO/ 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

Continua... 
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...continua 

PÚBLICO ALVO AÇÕES PROFISSIONAIS 

GESTANTES QUE 
EXIJAM INTERNAÇÃO 

NA MATERNIDADE 
HUAP 

 Encaminhar à enfermaria ou ao pré-
parto 

 Realizar exame físico geral e obstétrico 

 Realizar cuidados de emergência a 
cliente 

 Colher material para exames 

 Administrar medicação prescrita 

 Verificar sinais vitais e PA 

 Fazer prescrição de enfermagem 

 Orientar normas e rotinas hospitalares 

 Explicar e orientar quanto aos 
procedimentos a serem realizados 

 Orientar quanto à higiene, conforto e 
alimentação  

 Dar apoio psicológico 

 Esclarecer e incentivar o Aleitamento 
Materno respeitando o desejo da cliente 

 Orientar quanto aos cuidados com RN 

 Orientar a família acerca da internação 

 Estimular a família no apoio à gestante 

 Promover a manutenção do vínculo 
familiar 

 Reforçar o vínculo profissional- gestante 

 Registrar as ações de enfermagem  

 Avaliar diariamente o plano terapêutico 
prescrito 

ENFERMEIRO/ 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

GESTANTES COM ALTA 
HOSPITALAR 

PREPARAR GESTANTE E FAMILIA 

 Orientar para a alta hospitalar em 
relação ao autocuidado 

 Levantar a rede de apoio familiar 

 Estabelecer encaminhamento à rede 
básica quando necessário 

 Orientar quanto à manutenção, em 
domicilio, da terapêutica adotada.  

 Realizar exame físico geral e obstétrico  

 Fazer escuta sensível 

  Identificar as dúvidas e necessidades 

 Orientar sobre a gestação 

 Informar sobre atendimento de 
emergência 24h 

 Assegurar a formação de vínculo 

 Liberar a cliente e família com 
orientações 

 Registrar a resolutividade do 
atendimento de enfermagem 

 Registrar a alta hospitalar em prontuário 

ENFERMEIRO/ 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos objetivos propostos pode-se afirmar que a elaboração de 

diretrizes assistenciais de enfermagem, em conformidade com o MS na atenção 

obstétrica de alto risco na Maternidade do HUAP, será ferramenta fundamental na 

gerência de cuidados, traduzida como a relação entre o administrar e o cuidar. Ela 

vai favorecer a integração de ações estruturadas de enfermagem junto à gestante 

de alto risco, promovendo aquisição de competências para melhorar os resultados 

assistenciais e reduzir os custos de saúde para as mulheres com gravidez de alto 

risco. 

Para tal foi necessário descrever o perfil das gestantes de alto risco 

atendidas na maternidade do HUAP que, em sua maioria, têm entre 21 e 30 anos; 

ensino médio; são moradoras de Niterói; multigestas; mais da metade com até 

três parições e história obstétrica tanto de parto vaginal como cesariana em 

gestações anteriores e; com um ou dois filhos. A maioria disse ter companheiro e 

realizaram pré-natal com sete ou mais consultas. Além de terem procurado pelo 

serviço por livre demanda para atendimento, por motivos diversos. 

A partir dos registros nos questionários, da observação direta e não 

participante, foram identificadas ações de enfermagem pelos profissionais dessa 

categoria como necessárias no momento de chegada da gestante e família na 

maternidade, tais como: explicar normas e rotinas, oferecer apoio psicológico, 

verificar sinais vitais, entre outras. Da mesma maneira, identificaram-se ações 

importantes no momento da internação: colher material para exame, preparar e 

encaminhar a gestante ao leito, administrar medicação prescrita, etc. Ressalta-se 

que a escuta atenta não era praticada por grande parte dos profissionais de 

enfermagem. 

As ações da enfermagem na atenção à gestante considerada de alto risco, 

objeto de estudo da pesquisa, emergiram dos discursos dos profissionais e foram 

confrontadas com as ações reveladas pela observação direta e não participante, e 

constituem-se como estruturantes, assistemáticas, impregnadas de habitus 
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individual. Estas limitavam a produção de saúde necessária à clientela que 

procura a Maternidade HUAP como referência.   

Os registros em prontuários mostraram assistência especializada, mas que 

ainda precisa de ajustes, pois não se podem manter processos de produção de 

saúde sem ações estruturadas. 

O habitus individual precisa de diretriz para alcançar a filosofia da 

enfermagem do HUAP, que é prestar assistência de enfermagem de qualidade, 

digna e humanizada, promovendo a saúde e a vida dos clientes/usuários e seus 

familiares. O compromisso em ser referência na assistência qualificada e 

humanizada reflete a contribuição para a construção de conhecimentos para a 

formação e qualificação profissional.  

A pesquisa demonstrou que a gestão dos cuidados de enfermagem às 

gestantes de alto risco necessitava de diretrizes assistenciais para manter 

cuidado humanizado e assistência qualificada. Para tal deve-se considerar o perfil 

das clientes no sentido de respeito à cidadania delas e promoção da integralidade 

de atenção à saúde, sem desprezar o que já se tem como ações necessárias e 

efetuadas pela equipe de enfermagem para essa assistência.  

Assim, ações de enfermagem estruturadas para o atendimento às 

gestantes de alto risco precisavam ser elaboradas, visando assistência qualificada 

e especializada, para estabelecer, futuramente, um habitus coletivo norteador a 

partir de diretrizes de enfermagem na linha do cuidado, apresentadas no capítulo 

anterior. 

Para estabelecer-se esse habitus coletivo, norteador das ações de 

enfermagem, há necessidade de se ancorar em uma referência conceitual à 

tecnologia de cuidado não invasivo de enfermagem obstétrica ou a tecnologia 

leve de cuidado. 

Entende-se que o produto “Diretrizes de Enfermagem para Gerência do 

Cuidado à Gestante de Alto Risco no Hospital Universitário Antônio Pedro”, 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, neste momento, tem necessidade de 
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apreciação e contribuições dos profissionais de enfermagem, participantes do 

estudo, para que haja acurácia do documento a ser implementado futuramente. 
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APÊNDICES 

Apêndice I - Formulário de observação direta do prontuário 

  

A) CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

1) Idade: ____________   2) Bairro onde mora:  __________________________ 

3) Natural de: __________ 4) Escolaridade: _____________________________ 

Possui vinculo empregatício:  5) Sim ___ 6) Não ___ Qual? _________________ 

 

7) Número de filhos vivos:  ________   8) Número de filhos mortos:  __________ 

9) Número de gestações: _________  10) Numero de paridades:_____________ 

11) Numero de abortos: __________ 

Tipos de Parto:    12) Normal ______  13) Cesariana _______ 

 

Possui companheiro?                  14) Sim ___                   15) Não ___       

Reside em casa com a família?  16) Sim ___ ..................17) Não ___  

 

Fez pré-natal?  18) Sim ___ 19) Não ___      20) Nº de consultas:___ 

Encaminhamento realizado por: 

21) Unidade Básica de Niterói ___         22) Centro Previdenciário de Niterói ___       

23) Ambulatório HUAP ___                    24) Livre demanda ___    25) Outros ___ 

 

Usuária de drogas:  26) Sim ___ 27)  Não ___ 

Qual?  28) Maconha ___   29) Cocaína ___  30) Craque ___  31) Álcool ___ 

32) Fumo ___ 
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B) EM RELAÇÃO AO ALTO RISCO 

 

Patologia de base: 

33) SHEG ___  34) Cardiopatias ___  35) Anemias ___  36) ITU ___   

37) DEG___  38)Outra___  Qual?______________________________________ 

 

39) Tempo de Internação:  ___________________________________________ 

40) Motivo da Internação: ____________________________________________ 

 

Procedimentos realizados pela enfermagem:  

41) Coleta de exames ___                42) Cateterismo vesical ___  

43) Punção venosa ___                    44) Verificação sinais vitais e PA ___ 

 

Uso de medicação: 45) Sim ___ 46) Não ___  

Qual (ais)? ________________________________________________________ 

Intervenção cirúrgica: 47) Sim ___ 48) Não ___  

Qual (ais)? ________________________________________________________ 

 

Siglas: 

HUAP- Hospital Universitário Antônio Pedro 

SHEG – Síndrome Hipertensiva Especifica da Gravidez 

ITU – Infecção do Trato Urinário 

DEG – Diabetes Específica da Gravidez 
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Apêndice II - Formulário de observação direta não participante em campo 

clínico  

 

Data: ________________________     Hora: _____________________________ 

Nome da Cliente: ___________________________________________________ 

Queixa principal:____________________________________________________ 

 

DESCREVER como a cliente é recebida na unidade:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
DESCREVER como ocorre a avaliação do estado da cliente:   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

DESCREVER a atuação da enfermagem junto à cliente:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

DESCREVER a atuação da enfermagem junto aos familiares da cliente: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

DESCREVER as intervenções de enfermagem (procedimentos, cuidados), 

sinalizando o tempo para ser executado, os registros realizados e o profissional 

que atuou nos cuidados:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Apêndice III - Questionário  

 

A - CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 

Nome: ___________________________________________________________ 

1) Idade:______________________    Sexo: 2) F ___ 3) M ___ 

4) Escolaridade:____________________________________________________ 

5) Tempo de trabalho no HUAP: _______________________________________ 

6) Tempo de trabalho na maternidade: __________________________________ 

7) Ano de formação :____________  

Horário de trabalho: 8) M ___ 9) T ___ 10) SD ___ 11) SN ___ 

Possui preparo técnico para atuar na área? 12) Sim ___13) Não ___           

Qual (ais)? ________________________________________________________ 

14) Especialização ___ 15) Mestrado ___ 16) Doutorado ___  

17) Curso superior ___  Especificar: ____________________________________ 

Vínculo institucional: 18) Contratado ___ 19) Estatutário ___  

 

Descreva as ações realizadas à gestante no momento da recepção dela na 

maternidade: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Descreva as ações realizadas junto à família da gestante no momento da 

recepção dela na maternidade: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Quais ações são realizadas quando se efetiva a internação da cliente? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Siglas: 

F – Feminino; M - Masculino 

HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro 

M – Manhã, T – Tarde, SD – Serviço Diurno, SN – Serviço Noturno 
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Apêndice IV - Cenas da observação das ações desenvolvidas pelos 

profissionais de enfermagem (ações estruturantes) quando da chegada da 

gestante à maternidade HUAP  

 

Identificação das mulheres 
Dados da observação do acolhimento  

(ações estruturantes) 

1 

DATA: 20/03/2013 

CLIENTE: E. S. V. 

QUEIXA PRINCIPAL: 
Pressão arterial alta e dor em 

baixo ventre 

14h30min – chegada à Emergência Obstétrica. 

Paciente veio com encaminhamento do Hospital Estadual 
Azevedo Lima (HEAL) entrou e sentou no banco à espera do 
atendimento. 

14h35min – Verificação de PA pela técnica de enfermagem e 
solicitado médico para atendimento. 

14h40min - Acompanhante chegou com BE, apresentou-se ao 
residente de medicina que mandou aguardar pelo staff do 
plantão. 

14h45min – atendimento pelo staff que solicitou internação. 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Solicitação ao familiar para providenciar o BE 

Verificação de PA e registro em BE (sem assinatura). 

2 

DATA: 20/03/2013 

CLIENTE: B.? 

QUEIXA PRINCIPAL: 
Pressão alta e edema de 

membros inferiores 

15h05min - chegada à Emergência Obstétrica. 

Veio encaminhada sem documentação do Posto de Saúde do 
Barreto pela médica de lá, em virtude da “não resposta” à 
medicação para hipertensão arterial, além de edema 
importante de membros inferiores e de face. 

Chegada tumultuada ao andar em virtude de não possuir BE. 
Segundo o acompanhante, no térreo, informaram que 
precisava de autorização do médico para emissão do BE. 

15h10min – Verificação de PA e indagada sobre o BE e sua 
queixa principal. 

Acompanhante indignado por conta da confusão do BE. 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Solicitação ao familiar para providenciar o BE 

Verificação de PA e registro em BE (sem assinatura) 

3 

DATA: 06/11/2013 

CLIENTE: 

QUEIXA PRINCIPAL: Dor no 
estômago 

13h35min - chegada à Emergência Obstétrica. 

14h – Paciente chegou acompanhada pela mãe que se dirigiu 
ao posto de enfermagem avisando da chegada de sua filha. A 
paciente estava chorando e de acordo com a mãe, “ela está 
com dor de estômago”. 

14h05min – A residente de enfermagem aproximou-se, tomou 
conhecimento da situação e orientou que fossem ao pré-natal, 
já que havia uma consulta pré-agendada. Veio com BE. 

 15h20min – Retornou ao andar com a mãe que se dirigiu ao 
posto de imediato sendo orientada a aguardar. Algum tempo 
depois a enfermeira veio ao encontro e agendou 
ultrassonografia (USG) de acordo com pedido do pré-natal. 

 

Continua... 
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...continuação 

Identificação das mulheres 
Dados da observação do acolhimento  

(ações estruturantes) 

3 

DATA: 06/11/2013 

CLIENTE: 

QUEIXA PRINCIPAL: Dor no 
estômago 

PELA ENFERMAGEM: 

Orientação da residente de enfermagem 

Agendamento de USG. 

4 

DATA: 06/11/2013 

CLIENTE: F. de C.R. 

QUEIXA PRINCIPAL: 
Pressão alta e edema de 

membros inferiores e de face 

13h35min - chegou ao hospital. 

14h45min - chegada à Emergência Obstétrica. 

Paciente chegou acompanhada da mãe e sentou no banco 
não sendo abordada por ninguém e nem se dirigiu a ninguém 
também. 

15h10min - A médica plantonista fez a primeira abordagem 
com a cliente e família, pedindo que aguardasse um pouco 
mais.  

Solicitou à enfermeira que providenciasse a verificação da PA, 
ainda não realizada. 

Veio uma acadêmica de enfermagem do 9º período de 
graduação que realizou o procedimento sem qualquer diálogo. 

15h25min - paciente foi atendida pelo médico que indicou 
internação para controle da PA 

Foi verificada a PA pela técnica de enfermagem e a mesma 
pediu que a paciente aguardasse para internar. 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Verificação de PA e registro em BE. 

 

5 

DATA: 06/11/2013 

CLIENTE: S.C. dos S. 

QUEIXA PRINCIPAL: Perda 
de líquido amniótico 

13h40min - Paciente sozinha, já no banco da Emergência 
Obstétrica. 

14h – todos os médicos de plantão participando de cirurgia. De 
acordo com o registro em BE, desde as 09h32min a paciente 
já estava no hospital para atendimento. 

15h - paciente foi atendida pelo médico que indicou internação 
para ser submetida à cerclagem. 

Foi verificada a PA pela técnica de enfermagem e a mesma 
pediu que a paciente aguardasse para internar. 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Verificação de PA e registro em BE (sem assinatura); 

Encaminhamento ao leito de internação 

 

6 

DATA: 07/11/2013 

CLIENTE: E. 

QUEIXA PRINCIPAL: Cólica, 
dor em baixo da barriga e 

pressão alta. 

16h - Paciente chegou acompanhada, sentou-se no banco da 
Emergência Obstétrica. 

Imediatamente a enfermeira aproximou-se e perguntou o que 
estava havendo. Paciente já conhecida, tendo os outros filhos 
nascidos na maternidade. Após algumas perguntas da 
enfermeira, a mesma solicitou que aguardasse, pois todos os 
médicos de plantão estavam em procedimento. 

  

Continua... 
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...continuação 

Identificação das mulheres 
Dados da observação do acolhimento  

(ações estruturantes) 

6 

DATA: 07/11/2013 

CLIENTE: E. 

QUEIXA PRINCIPAL: Cólica, 
dor em baixo da barriga e 

pressão alta. 

16h10min - Foi verificada a PA pela técnica de enfermagem, 
sem qualquer diálogo/apresentação; a pressão foi verificada 
duas vezes (mercúrio e digital). O familiar perguntou pela 
pressão. 

Abordagem da enfermeira se deu com a cliente e familiar.   

 

PELA ENFERMAGEM: 

Verificação de PA e registro em BE; 

Pequena entrevista pela enfermeira 

7 

DATA: 13/11/2013 

CLIENTE: E. C. G. da S. 

QUEIXA PRINCIPAL: dor 
embaixo da barriga 

14h50min – chegada ao banco da emergência obstétrica. 

Paciente chegou acompanhada, sentou-se no banco, nada 
disse e nada perguntou. 

Profissionais de saúde não perceberam sua chegada. 

Ouviram a enfermeira falando da necessidade de aguardar o 
atendimento, pois todos os médicos de plantão estavam em 
procedimento. 

15h- Abordada pela enfermeira que se identificou e repetiu a 
informação. 

15h05min - Foi verificada a PA. O staff entrou com uma 
paciente sem BE e sem dizer nada. 

15h15min – O atendimento médico ocorreu com realização de 
exame ginecológico, ausculta de BCF, tudo acompanhado pelo 
marido da paciente. Não houve participação da enfermagem. 
Os acompanhantes foram orientados a aguardar no hall dos 
elevadores até o momento do atendimento. 

A paciente, após orientações, foi orientada a ficar uma hora 
esperando para monitoramento de contrações e posterior 
avaliação. 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Verificação de PA e registro em BE; 

Orientação aos familiares. 

8 

DATA: 13/11/2013 

CLIENTE: T de O.L. 

QUEIXA PRINCIPAL: sem 
queixas 

14h - Paciente chegou acompanhada, sentou-se no banco da 
Emergência Obstétrica. 

14h05min - a enfermeira foi chamar o médico 

14h30min – a médica apareceu, pegou a documentação 
trazida pela cliente e encaminhou à sala de atendimento. 

A enfermeira verificou a pressão arterial.  

 

PELA ENFERMAGEM: 

Verificação de PA e registro em BE; 

Agendamento de USG 

Continua... 
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...continuação 

Identificação das mulheres 
Dados da observação do acolhimento  

(ações estruturantes) 

9 

DATA: 13/11/2013 

CLIENTE: M.B. B 

QUEIXA PRINCIPAL: dor na 
barriga 

14h45min - Paciente chegou acompanhada da mãe e de uma 
amiga.  

A mãe ficou em pé olhando na direção do posto de 
enfermagem, onde profissionais tanto falavam quanto agiam e 
não se dirigiam a elas. 

(telefone tocando desesperadamente, ninguém atendeu, até 
que a nutricionista atendeu, mas não soube resolver e chamou 
a enfermagem). 

Paciente inquieta com a equipe que conversava e não dava 
atenção, levantou-se e gritou: “moça vai atender não”? 
Pediram para aguardar. 

“quem vê a fichinha?” perguntou a acompanhante. 

Mais reclamação: “enrolam pra caramba.”.  

Não houve abordagem pela enfermeira plantonista, somente 
na hora que a mãe da cliente perguntou se era ela que 
chamava o médico. 

14h55min – A enfermeira plantonista solicitou que aguardasse, 
pois todos os médicos de plantão estavam em procedimento. 

Não foi indagado sobre queixas da paciente. 

15h – outra enfermeira se aproximou, identificou-se e 
perguntou o que estava acontecendo. Foi verificada PA e 
solicitado algumas informações sobre a gravidez, realização 
de pré-natal. Informou quanto à classificação do tipo de 
atendimento do HUAP e olhou o cartão de pré-natal. 

15h10min – atendimento médico 

15h30min – cliente liberada com orientações 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Verificação de PA e registro em BE sem assinatura; 

Abordagem rápida pela enfermeira 

10 

DATA: 13/11/2013 

CLIENTE? 

QUEIXA PRINCIPAL: "bebê 
sem mexer”. 

15h40min - Paciente chegou com companheiro, que abordou a 
primeira pessoa uniformizada que viu e perguntou: “quem 
poderia atendê-la?”.  

A pessoa (interna de medicina?) pediu que aguardasse. 

15h50min – ninguém abordou a cliente sem BE. Nesse 
momento então o acompanhante perguntou para o staff: “O 
senhor é obstetra?”. 

16h – Encaminhada para atendimento médico e foi solicitado 
ao marido para fazer o BE. 

Diagnóstico: FM – indicada internação 

 

PELA ENFERMAGEM: 

Nada foi realizado. 

Continua... 

 

 

 

 



123 

...continuação 

Identificação das mulheres 
Dados da observação do acolhimento  

(ações estruturantes) 

11 

DATA: 13/11/2013 

CLIENTE: P. 

QUEIXA PRINCIPAL: Dor em 
baixo ventre 

Paciente chegou à emergência obstétrica acompanhada pela 
mãe (servidora do HUAP), entrou e sentou no banco sem dizer 
nada. 

A pessoa (interna de medicina?) pediu que aguardasse. 

15h10min – verificada a PA. 

15h35min - atendimento médico e prescrição de medicação. 
Abordagem pela enfermeira sobre o estado da gestante. O 
acompanhante não participou do atendimento. 

15h50min – prescrição entregue no posto 

16h05min – Administrada medicação 

 

PELA ENFERMAGEM 

Verificação de PA 

Administração de medicação 

Abordagem da enfermeira 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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ANEXOS 

Anexo A – Certificado de apresentação do projeto para apreciação ao 

Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Termo de compromisso 

 

Eu, Rosangela de Oliveira Azevedo, portadora da identidade Nº 

044663680 IFP, declaro para os fins, que tenho conhecimento do teor da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e me comprometo a cumprir 

os termos desta resolução na realização da pesquisa: DIRETRIZES DE 

ENFERMAGEM DA GERÊNCIA DO CUIDADO À GESTANTE DE ALTO RISCO. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: DIRETRIZES DE ENFERMAGEM DA GERÊNCIA DO 

CUIDADO À GESTANTE DE ALTO RISCO. 

Pesquisadores Responsáveis: Esp. Rosangela de Oliveira Azevedo 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: HUAP/ EEAAC/ 

Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 9913-0835 e (21) 2611-1307 / (21) 2629-9221  

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

Idade: _____________  anos RG. ______________________________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

sobre DIRETRIZES DE ENFERMAGEM DA GERÊNCIA DO CUIDADO À 

GESTANTE DE ALTO RISCO, de responsabilidade da pesquisadora Ma. 

Rosangela de Oliveira Azevedo, sob a orientação da Prof. Dra. Zenith Rosa 

Silvino, EEAAC – UFF (Niterói). Os objetivos da pesquisa são: elaborar diretrizes 

assistenciais de enfermagem em conformidade com o MS na atenção obstétrica 

de alto risco; descrever o perfil das gestantes de alto risco atendidas na 

maternidade do HUAP para o estabelecimento de diretrizes assistenciais de 

enfermagem e; identificar as ações de enfermagem necessárias para o 

atendimento a essa clientela quando internada. Os resultados da pesquisa serão 

publicados em trabalhos e / ou revista científica. A retirada do consentimento e 

permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que 

isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 

relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento 

será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do 

sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador.  

Eu, __________________________________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de ______ 
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Sujeito do Estudo: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Rosangela de Oliveira Azevedo (Responsável por obter o consentimento) 

 

________________________________ Testemunha  

 

_________________________________Testemunha 

 

 


