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RESUMO 

Introdução: Historicamente o consumo de bebidas alcoólicas está inserindo na sociedade, 

caracterizando um sério problema de saúde pública me escala mundial, e, em se tratando de 

gestações as lesões podem ser irreversíveis. Por se tratar de um hábito cultural, o consumo de 

bebidas alcoólicas e gestação direcionam ações de educação em saúde para sua prevenção 
1
 

Objetivos: Geral: Compreender a educação em saúde na assistência às gestantes para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, sob a ótica dos profissionais de saúde que 

atuam no pré-natal. Específicos: Identificar o processo de educação em saúde para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas realizado pelos profissionais da saúde que 

atuam no pré-natal do Hospital Universitário Antônio Pedro. Analisar como os profissionais 

de saúde promovem a educação em saúde durante a assistência no pré-natal para o 

enfretamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação, à luz das políticas públicas de 

saúde. Metodologia: estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, tendo como 

participantes 16 profissionais da saúde do ambulatório de pré-natal do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Utilizou-se a técnica da entrevista semiestruturada e os dados analisados 

ensejaram a construção de categorias temáticas. Resultados: A partir da análise do conteúdo 

na modalidade temática das entrevistas, foi possível a identificação das unidades temáticas de 

maior frequência. Na primeira categoria, As estratégias para promover a educação em saúde 

para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação. Na segunda categoria: a 

educação em saúde como parte da assistência a gestante para o enfrentamento do consumo de 

bebidas alcoólicas. Conclusões: O estudo possibilitou a construção do conhecimento no 

tocante do enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas por gestantes na ótica dos 

profissionais da saúde do referido ambulatório de pré-natal, o estudo demonstrou a 

insatisfação com o dimensionamento de profissional e tempo de consultas apontando um 

déficit a qualidade da assistência materno-infantil. As interfaces desse manejo foram 

elucidadas ao longo das entrevistas com os profissionais, tendo sido mais bem compreendidas 

quando levantada a atuação transdisciplinar na educação em saúde na perspectiva do consumo 

de bebidas alcoólicas na gestação. 

Descritores: Políticas de Saúde, Gestação, Etanol e Promoção da saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Historically, the consumption of alcoholic beverages is entering into society, 

featuring a serious public health problem worldwide, and me, when it comes to pregnancies 

lesions may be irreversible. Because it is a cultural habit, alcohol consumption and pregnancy 

directs actions of health education to prevention. 
1 

General Objectives: understanding the 

health education in pregnant women assistance to deal with the consumption of alcoholic 

beverages, from the perspective of health professionals working in prenatal care. : Identify the 

process of health education to the fight against the consumption of alcoholic beverages by 

health professionals who act on pré-natal University Hospital Antonio Pedro. Analyze how 

health professionals promoting health education during the prenatal assistance to counter 

alcohol consumption in pregnancy, in the light of public health policies. Methodology: 

descriptive, exploratory study with a qualitative approach, with 16 participants health 

professionals of antenatal clinic of the University Hospital Antonio Pedro. It was used the 

semi-structured interview technique and the parsed data ensejaram the construction of 

thematic categories. Results: from the analysis of the content of the interviews, thematic mode 

was possible the identification of thematic units of higher frequency. In the first category, the 

strategies to promote health education to the confrontation of the consumption of alcohol in 

pregnancy. In the second category: health education as part of assistance to pregnant women 

to face the consumption of alcoholic beverages. Conclusions: the study made possible the 

construction of clinical and managerial knowledge in terms of the fight against the 

consumption of alcoholic beverages by pregnant women in the optics of health professionals 

of the prenatal clinic, clinical management showed dissatisfaction with professional scaling 

and query time pointing a deficit the quality of mother and child assistance. The interfaces 

that were educated along the interviews with professionals, having been more well understood 

when disciplinary action in the health education in the perspective of the consumption of 

alcohol in pregnancy. 

Keywords: health, pregnancy, and health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente o consumo de bebida alcoólica está inserido na sociedade, 

contextualizando um indicador de sérios problemas à saúde, e, em se tratando de gestações as 

lesões podem ser irreversíveis, pois além das agressões psicossociais, comumente 

permanecem sequelas físicas nos usuários.  

Tal fato apresenta importante relevância ao abordamos a associação entre consumo de 

bebidas alcoólicas e gestação, uma vez que tais sequelas atingem não só as gestantes, mas 

também os recém-nascidos. 
1
  

Por se tratar de um hábito cultural o consumo de bebidas alcoólicas na gestação 

direciona ações estratégicas eficientes à prevenção e promoção à saúde das gestantes, a 

eficácia dessa prevenção e promoção permeia a sensibilização dos profissionais e gestores 

envolvidos para a reformulação desse paradigma sócio-cultural. 
1 

Para reafirmar essa problemática, o consumo de bebidas alcoólicas vem ganhando 

destaque na vida de algumas mulheres, gerando maior liberdade para a ingesta na gestação, tal 

fato deve ser desestimulado e desencorajado, pois atitudes negativas, em festas ou 

comemorações como forma de socialização podem ocasionar repercussões para binômio 

mãe/bebê e gastos desnecessários por parte da assistência. 
1
  

As consequências podem estar associadas ao contexto social em que elas estão 

inseridas e ao padrão de consumo, resultando em situações de vulnerabilidade. No caso de 

gravidez, o envolvimento com as drogas lícitas e ilícitas atinge também o concepto, trazendo 

repercussões para ambos, contextualizando um indicador da iniquidade social. 
2 

O consumo de bebidas alcoólicas é identificado na literatura como um grave problema 

de saúde pública em escala mundial, uma vez que além das agressões psicossociais por ele 

ocasionadas, comumente permanecem sequelas físicas nas usuárias. Tal fato apresenta 

importante relevância quando se aborda a associação entre consumo de bebidas alcoólicas e 

gestação, uma vez que tais sequelas atingem não só as gestantes, mas também os recém-

nascidos podendo repercutir negativamente no desenvolvimento infantil do mesmo. 

Os efeitos do álcool no desenvolvimento fetal são de extrema gravidade, podendo 

repercutir permanentemente nos indivíduos afetados. 
1
 Na literatura científica, os relatos 

confirmam maior risco de malformações, aborto espontâneo, baixo peso ao nascer, 

prematuridade, asfixia, síndrome alcoólica fetal e mortalidade perinatal.  

No Brasil, as estatísticas não são confiáveis em relação à Síndrome Alcoólica Fetal 
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porque o diagnóstico é difícil. Muitos especialistas não são alertados para o problema, 

chegando mesmo a desconhecê-lo, e a confirmação é feita após a eliminação de todas as 

outras possíveis causas para as malformações faciais, a microcefalia e o atraso no 

desenvolvimento psicomotor. 
1
  

Deste modo, o diagnóstico da Síndrome Alcoólica Fetal ocorre por exclusão dos 

demais diagnósticos, e geralmente se dá no período escolar, ocasião em que as sequelas são 

evidentes em virtude do atraso no desenvolvimento infantil, em função da não implementação 

de uma intervenção precoce no pré-natal, do não rastreamento criterioso durante as consultas 

pré-natais e de uma avaliação pouco rigorosa do recém-nascido. 
1
 

Acredita-se que 10% das crianças nascidas com restrição do crescimento intrauterino  

nos  Estados Unidos, tenham como etiologia a exposição fetal alcoólica, 
3
 e ainda, 11%  dos 

pacientes institucionalizados por deficiência mental naquele país, sofrem dos efeitos 

teratógenos do álcool a SAF 
6
 Estima – se que no Brasil 20 a 25% das gestantes consomem 

bebidas alcoólicas. 
1  

Com tudo políticas públicas de saúde necessitam enfatizar o consumo alcoólico na 

gestação devido à elevada prevalência e consequência desta associação 

 O Manual de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco 
4
 prioriza um acompanhamento 

preventivo visando assegurar o desenvolvimento da gestação, parto e nascimentos saudáveis, 

sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e atividades 

educativas e preventivas.  

Nessa perspectiva, a mesma abordagem foi instituída no Manual Técnico de Atenção 

ao Pré-natal e Puerpério - Atenção Qualificada e Humanizada, 
5
 que se expandiu por todo 

território nacional, muito embora tenham sido constatados resultados negativos na sua 

implementação no que diz respeito ao direito às ações de prevenção e promoção à saúde para 

o enfrentamento e desestimulação do consumo de bebida alcoólica na gestação.
 

O transcurso do período gravídico deve ser seguro e livre de intercorrências 
6
, para tal 

foi criada a Rede Cegonha, cujo objetivo é a implementação de um novo modelo de atenção à 

saúde materno-infantil, para assistência de qualidade desde o pré-natal, incluindo o parto e o 

nascimento, e também no desenvolvimento infantil de zero aos 24 meses, organizando uma 

Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta não só o direito à informação durante 

esse período, mas também acesso, acolhimento e resolutividade pretendendo reduzir a 

mortalidade materna, infantil e neonatal.   

Nessa ótica, as políticas públicas atuais voltadas para a saúde da criança e da mulher, 

têm como principais estratégias a melhoria de qualidade da assistência no pré-natal, parto e 
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puerpério, e na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 
7, 8, 9  

tornando pertinente 

a inclusão da educação em saúde no enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, pois 

seu significativo papel destaca-se na redução de agravos e sequelas, protegendo a saúde da 

mãe e de seu bebê.  

Esse cuidado é direcionado às ações intervencionistas que visam promover uma nova 

consciência a respeito da ingesta alcoólica e, consequentemente, provocar mudança de hábitos 

que contribuam para uma gestação saudável, assim propiciando proteção ao parto e 

nascimento e, sobretudo, assegurando saúde e segurança ao trinômio mãe/bebê e família.  

A educação em saúde tem significativo papel à promoção de uma nova compreensão 

acerca da sua situação e do entendimento de hábitos que podem colocar em risco a saúde da 

gestante e de seu concepto.  

O interesse pela temática teve início ao aproximar-me da assistência obstétrica em 

minha prática profissional como enfermeira, aprofundando  e ganhando abrangência a partir 

do meu ingresso no Grupo de Pesquisa Maternidade Saúde da Mulher e da Criança, da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), vinculada à Universidade Federal 

Fluminense (UFF), constituindo-se em fundamento teórico para esta pesquisa.  

 

1.1  O OBJETO DE ESTUDO do presente trabalho é a: 

 

 A educação em saúde como parte da assistência à gestante no enfrentamento do 

consumo de bebidas alcoólicas, a ótica dos profissionais de saúde que atuam no pré-

natal de um Hospital Universitário da Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro.   

 

1.2 A partir da problematização e da minha aproximação à temática, com foco na gestação e 

no consumo simultâneo de bebida alcoólica, a questão NORTEADORA deste estudo é: 

 

 

 Qual a ótica dos profissionais que atuam no pré-natal acerca da educação em saúde 

para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

  Com base no exposto, e tendo em vista alcançar resultados que possam responder às 
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questões norteadoras descritas, foi delineado os seguintes objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 

  Compreender, a ótica dos profissionais de saúde que atuam no pré-natal, a relevância 

da educação em saúde na assistência às gestantes que consomem bebidas alcoólicas 

durante a gravidez. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Identificar o processo de educação em saúde ás mulheres/gestantes para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas realizado pelos profissionais que 

atuam no pré-natal. 

 Analisar como os profissionais de saúde promovem a educação em saúde como parte 

da assistência ás mulheres/gestantes no pré-natal para o enfretamento do consumo de 

bebidas alcoólicas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO. 

 

  

O estudo se justifica diante da necessidade de compreender a importância da educação 

em saúde para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação, e as 

repercussões negativas desse hábito na saúde materna, na vida intrauterina e após o 

nascimento, especialmente porque as políticas públicas reconhecem a educação em saúde 

como parte da assistência à gestante e da importância da atuação da equipe transdisciplinar.  

Em virtude disso, busca a qualificação no atendimento e nos cuidados no pré-natal, 

levando em consideração a complexidade dessa questão e a especificidade do serviço, que vai 

além do seu espaço físico. 

Conhecer como os profissionais de saúde atuam na assistência à saúde da gestante que 

ingere bebidas alcoólicas durante a gravidez, promoveu novos conhecimentos, estudos e 

discussões em relação ao assunto e ao modelo assistencial na atenção pré-natal, favorecendo o 

surgimento de elementos que podem subsidiar a reformulação de políticas públicas voltadas 
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para a temática ora enfocada, a qualificação dos profissionais e o seu preparo para o 

enfrentamento do problema relacionado ao consumo alcoólico durante a gestação.  

Com tudo, espera-se que surjam novos espaços para o aprofundamento das discussões 

a respeito, em especial pelos que integram a área de Saúde Materno-Infantil, propiciando uma 

reflexão sobre a qualidade da assistência ofertada a essa clientela.  

A relevância deste estudo está relacionada com a ampliação do conhecimento na área 

da Saúde Materno-Infantil, possibilitando identificar as diversas práticas dos profissionais de 

saúde no pré-natal, com ênfase no problema da ingestão alcoólica e seus reflexos negativos 

para o binômio mãe e bebê. Para tanto, este estudo propõe metas que contribuam para a 

criação de políticas públicas e institucionais relevantes, voltadas para a qualidade da 

assistência materno-infantil, na perspectiva do consumo de bebidas alcoólicas durante a 

gestação e das graves repercussões geradas para a saúde materna e neonatal.   

Quanto às contribuições do estudo, no ensino pretende-se que ocorra por meio da 

ênfase dada junto ao corpo discente dos cursos voltados à saúde, no sentido de que sejam 

observados rigorosamente os direitos fundamentais da mulher, da gestante e do recém-

nascido, direitos esses que se referem à informação e orientação quanto aos malefícios do 

consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação, firmados em sua construção histórica, tais 

como direito à autonomia e informação sobre seu estado de saúde, além dos princípios 

estabelecidos no Manual de Pré-Natal e Puerpério de Atenção Qualificada e Humanizada, no 

Manual Técnico de Gestação de Alto Risco, no Manual de Atenção ao Pré-Natal de Baixo 

Risco, na Rede Cegonha e nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Para tanto, em minha prática docente já incluí essa 

temática nas respectivas unidades curriculares, obtendo como resultado a apresentação de 

diversos trabalhos científicos apresentados em congressos e outros eventos científicos, 

considerando a importância da divulgação do assunto. 

O impacto profissional dos resultados obtidos está atrelado à remodelação do modelo 

da assistência no pré-natal, com a incorporação da mudança de paradigmas no que tange ao 

repensar a prática assistencial durante o acompanhamento gestacional. 

Indo além, fornece aos profissionais de saúde uma dimensão maior sobre o tema, a 

fim de contribuir com novas reflexões, discussões e aprimoramento de saberes acerca do 

cuidado prestado às gestantes, contribuindo para a melhor avaliação das ações no atendimento 

qualificado e humanizado no pré-natal, visando à redução da morbimortalidade materno 

infantil e neonatal e reduzindo o tempo das internações dessa clientela.  
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O tema abordado no presente estudo insere-se na Linha de Pesquisa: Atenção Integrada 

à Saúde da Mulher e da Criança, do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Materno-

Infantil da Universidade Federal Fluminense.   

   

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

2.1 A GÊNESE DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE AS MULHERES  

 

 

O domínio da biologia traduz as características fisiológicas que distinguem os homens e 

as mulheres, na perspectiva de gênero, o conceito social transcreve as diferenças existentes 

entre homens e mulheres resultantes do processo de socialização, deste modo, gênero refere 

ao conjunto de qualidades e de comportamentos formando a sua identidade social.  

Marcel Mauss foi um dos antropólogos mais importantes, pertenceu a Escola Sociológica 

Francesa, é de grande referência no campo dos estudos sociológicos sobre o corpo, esse autor 

apresenta exemplos nos modos de como andar, agachar, urinar, dormir, o caminhar feminino 

da mulher maiori. Os gestos corporais apresentam variações não só por determinações 

psicobiologias, sofre influência também pelas diferentes maneiras de educar. 
10 

A socialização dos papeis de gênero se verifica a partir das posturas impostas ao corpo. 

Expressões tais como: "homem não chora" ou "tem que ser macho", desse modo o controle 

dos sentimentos e de expressões corporais é convencionado, por outro lado as mulheres são 

domesticadas caracterizando uma maneira diferente de ser. Diferenças essas atribuídas na 

identidade e construção de personalidade que caracteriza a fragilidade, a sensibilidade 

feminina diante do domínio dos homens. 
10 

O reconhecimento da existência de uma origem biológica determina uma herdabilidade, 

contribuindo para o entendimento do problema, como uma doença específica, com a origem 

biológica. Tendo em conta a complexidade das interações entre fatores genéticos e do ambiente 

que caracteriza a alcoólica.
 11 

Está questão fica mais clara com estudos específicos e será mais aprofundada com o 

projeto genoma, a influência familiar é um fator já reconhecido e aceito. A dúvida é se o 

alcoolismo ocorre por influência do convívio ou pela genética. 
11 

 

Embora as mulheres tenham conquistado verdadeiros avanços ao longo dos anos, o 

consumo de álcool vem se tornando um hábito constante na vida de muitas mulheres em idade 
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reprodutiva, o que resultou da quebra do estigma social feminino nos tempos atuais. 
10  

Tal fato corrobora no consumo por mulheres/gestantes o que gera consequências não só 

para saúde da mãe, mas também para a saúde do concepto. Esse consumo, portanto, deve ser 

investigado e desestimulado por ser tratar de um sério problema de saúde pública em escala 

mundial. 
1, 10 

Os aspectos sociodemográficos identificados no consumo de álcool por 

mulheres/gestantes demonstra que ocorre com maior frequência em mulheres solteiras, que 

trabalham fora, de baixa renda, baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, e na gravidez 

não planejada. 
1
. Outros fatores como a baixa idade, não coabitação com o companheiro, 

coabitação com consumidores de álcool, tabagismo, uso de drogas ilícitas, início tardio do 

pré-natal e menor número de consultas no pré-natal associa-se, também, ao consumo de álcool 

pelas gestantes. 
1 

De forma antagônica, a baixa paridade, alcance à educação, religiosidade, companheiro 

não usuário de álcool e nutrição adequada são mecanismos protetores ao uso de álcool pelas 

grávidas, com consequência na prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. 
1
 

Sentimentos de prazer e inclusão social estão relacionados ao uso de álcool durante a 

gestação. Assim, as mulheres, principalmente, as adolescentes normalmente iniciam a 

ingestão de álcool em virtude de uma combinação de aspectos de vulnerabilidade individual e 

da exposição destes por intermédio de grupos de amigos. 
29

 

Normalmente as gestantes são incentivadas por pessoas de seu convívio ao consumo do 

álcool. Em adultos jovens este hábito é frequentemente estimulado por pressão sociocultural, 

estando relacionado a festividades, lazer e confraternizações. Sua oferta ou estimulação, 

frequentemente, tanto parte dos companheiros como também da família. 
1
 

Outros estudos também revelaram uma alta prevalência relacionada a motivos 

recreacionais (festas e comemorações com família, companheiros e amigos). A participação 

em festas e comemorações foi o fator motivacional encontrado pelas gestantes a iniciarem o 

consumo de bebidas alcoólicas na gestação. Esta prática é predominantemente social e a 

ingestão de bebidas alcoólicas funciona como estímulo às interações sociais e fortalece 

identificações e solidariedade coletiva. 
29

 

A situação conjugal instável foi fator motivador para uso e abuso de álcool. Na 

literatura, constata-se a associação significativa entre etilismo e instabilidade no 

relacionamento, podendo ser o consumo por estas mulheres duas vezes maior do que entre as 

casadas. 
57

 

Neste contexto, destaca-se que período gravídico é considerado de maior risco para 
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transtornos psiquiátricos, levando em consideração que a gestante nessa fase passa por várias 

alterações de ordem física, hormonal, social e psíquica. Os transtornos emocionais mais 

estudados são a depressão e a ansiedade, o profissional deve estar atento, pois essas gestantes 

são mais suscetíveis a problemas nutricionais, de sono, de higiene, comportamento suicida e 

muitas vezes o consumo de álcool está associado a estas características. 
1, 34

 

É de grande importância avaliar os sintomas psiquiátricos e o consumo de álcool em 

gestantes, pois ambos podem estar associados ocasionando danos à saúde da mãe e do feto.  

Assim, a única forma de prevenção da teratogenicidade fetal ao álcool é orientar a gestante 

quanto os malefícios do consumo para si e para o seu filho, tornando-a resiliente ao consumo 

de álcool, ou seja, capaz de superar uma situação crítica e reconstituir-se. 

Desta forma, os profissionais devem estar atentos aos fatores predisponentes ao uso de 

álcool durante o período gestacional. Realizar cotidianamente ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos, por meio de um rastreamento seguro, um aconselhamento eficaz e uma 

conduta segura.  

Alcoolismo é uma intoxicação aguda ou crônica, provocada pelo consumo de bebidas 

alcoólicas e constitui um problema médico quando altera ou põe em risco a saúde física ou 

mental. 
12 

O alcoolismo tem pouco haver com o tipo de álcool que uma pessoa ingeriu, há quanto 

tempo, ou até mesmo quanto à pessoa bebe, porém, tem muito haver com a necessidade 

incontrolável por álcool.
  

O álcool em latim significa spiritus e usa-se a mesma palavra para a experiência religiosa 

assim como para o mais perverso veneno. 
13 

  O alcoolismo é uma doença progressiva, espiritual e emocional ou mental tanto quanto 

física. Uma doença progressiva resultado de uma articulação entre a sensibilidade ao álcool e uma 

obsessão mental por ingerir bebida alcoólica. 
14 

 Alcoolismo é definido então, por um estado de dependência que impede a alcoólatra a 

parar de beber, ela é tomada pela obsessão mental e não consegue se controlar, impedindo a de 

assumir responsabilidades em relação à família e ao trabalho. Uma vez que o alcoolismo tenha se 

fixado essa doente perde o livre arbítrio, isto é, a doente é incapaz de escolher se continua ou para 

de beber, perdendo o seu controle, o seu equilíbrio intrapessoal, não podendo ser julgada por sua 

doença. 
11 

A doença alcoólica é definida, como uma predisposição física aliada a uma obsessão 

mental e como doença espiritual, mobilizando representações orgânicas e morais que se referem 

tanto aos limites mais restritos da pessoa, chamando atenção para que se passe para o plano 
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intrapessoal, isto é, no indivíduo como totalidade física espiritual, quanto à sua repercussão no 

exterior, ou seja, ao conjunto de relações sociais, nas quais a alcoólica está envolvida. 
15 

O alcoolismo envolve essas mulheres em toda a sua complexidade físico-moral, deixando 

claras, as conexões que perpassam as dimensões físicas, mentais e espirituais. Entretanto, o 

alcoolismo se manifesta tanto por meio da deterioração física do álcool, como pela regressão 

intrapessoal mobilizando o ser espiritual, como também das relações sociais, notadamente na 

família e no trabalho, comprometendo sua imagem. 
11 

O alcoolismo é um dos mais sérios problemas de saúde pública na atualidade, 

despertando, a atenção de autoridades médicas em diversos países.
 15 

É notório que a enfermagem necessita do conhecimento sobre esse fato, pois são diversos 

os problemas em decorrência do álcool. 

A essência da enfermagem é o cuidado relacionado à destreza, habilidade, conhecimento, 

empatia; em situação nenhuma o profissional pode julgar a situação clinica, física, e mental ou 

social de um indivíduo que necessita de cuidado. 

A alcoólatra pode apresentar rosto inchado e vermelho, hálito pesado, voz rouca, dorme 

mal e alimenta se pouco sente muita sede, tem diarreias frequentes. Sofre profundas alterações de 

personalidade, é violenta e sempre sujeita à crise de depressão. O álcool afeta o coração, diminui 

na capacidade de trabalho dos rins, altera as taxas de composição sanguínea. A mulher começa a 

sentir dificuldade em segurar objetos. As células do cérebro são lesadas, diminuindo a capacidade 

intelectual, diminuindo o poder de concentração. 
12 

  O uso excessivo do álcool pode desenvolver alterações em diversos órgãos e sistemas, 

incluindo o hematopoiético (produção de células sanguíneas) por meio da ação direta do álcool 

sobre as células precursoras da medula óssea, resultando em anemia (diminuição dos eritrócitos 

ou de hemácias no sangue), leucopenia (diminuição dos leucócitos circulantes no sangue), 

trombocitopenia (diminuição do número de trombóticos no sangue circulante), causando lesões 

hepáticas e por carências nutricionais, como de folato, de ferro e vitaminas B12. 
16 

É difícil curar uma alcoólatra crônica, não basta à vontade de livrar-se da dependência. A 

suspensão brusca da bebida provoca o quadro mais grave da síndrome de abstinência o delirium 

tremens. Essa mulher torna se agitada por tremores incontroláveis e graves perturbações, sofre 

alucinações, sente–se perseguida por animais, suas reações são agressivas e imprevisíveis. O 

alivio é obtido com novas doses de álcool. 
12 

O uso abusivo de álcool provavelmente potencializa os efeitos de reforço da estimulação 

elétrica cerebral. É como se as drogas acentuassem o prazer produzido por determinado nível de 
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estimulação cerebral. 
11

 A dopamina está envolvida nesse comportamento onde o efeito de 

recompensa gera aprendizado, no uso de substâncias que viciam. 

O álcool é uma droga eficaz, que provoca dependência psicológica devido ao estimulo que 

resulta na liberação de dopamina em resposta ao álcool, que gera um a essência da adição. 
11 

A exposição crônica ao álcool pode levar as alterações adaptativas dentro das células 

cerebrais. Esse processo também chamado de tolerância, presumivelmente é mecanismo para 

estabelecer a função celular normal, ou homeostasia, em resposta às alterações contínuas 

induzidas ao álcool. Por exemplo, a exposição crônica do álcool inibe a função de um receptor de 

um neurotransmissor, as células podem tentar compensar a inibição por aumentar o número de 

receptores ou por alterar a composição molecular dos receptores ou das membranas celulares. 
11 

O organismo incorpora literalmente o álcool ao seu metabolismo que passa a reagir a 

favor do mesmo, quando a alcoólatra deixa de ingerir alguma bebida o corpo responde em 

abstinência e a dependente não consegue se controlar e por muitas vezes tem uma recaída. Essa 

dependência ocorre quando o organismo da usuária se acostumou de tal maneira a absorção de 

grandes quantidades que já não funciona normalmente sem ele. Esse mecanismo estabelece 

alterações adaptativas dentro das células cerebrais e em todo o sistema orgânico, uma forma de 

fuga do organismo para tentar compensar a fisiologia em resposta ao álcool. 
11 

O sintoma de dependência é caracterizado pela compulsão incontrolável pelo consumo, 

dificilmente alguma alcoólica não apresenta dificuldades nas suas rotinas; Faltas e advertências, 

problemas disciplinares que refletem, progressivo desinteresse pelas atividades profissionais. 
11 

Pode-se notar, portanto, uma alteração abrupta na vida profissional da usuária: Uma 

carreira que estava em ascensão passa a decair, uma mulher calma passa a ser agressiva e se irritar 

com chefes, o final da história é a troca frequente de empregos, a decadência econômica e 

conflitos familiares se a ajuda não vem a tempo. 
11 

 

2.2 O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DURANTE A GESTAÇÃO 

 

 

Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), nas últimas décadas houve um crescimento no consumo de drogas lícitas e 

ilícitas na maioria dos países, sendo constatada que a bebida alcoólica é a droga mais 

consumida mundialmente, tanto assim que cerca de dois bilhões de pessoas consomem 

bebidas alcoólicas, de acordo com os dados da OMS. 
17, 18, 19  

Já no Brasil, o consumo 
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alcoólico é uma condição frequente, como adverte o Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas Psicotrópicas (CEBRID), estima-se que atinge cerca de 5 a 10% da população,
 1

  pois 

é subdiagnosticado por parte de muitos profissionais como descrito anteriormente.
 1, 20

 

A OMS divulgou, em maio de 2014, o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, com 

informações sobre o consumo de álcool no mundo. O documento avalia os avanços realizados 

nas políticas do álcool desde a publicação das Estratégias Globais para Redução do Uso 

Nocivo do Álcool, em 2010. 
21

  

Dados desse Relatório apontam que o uso nocivo do álcool é um dos fatores de maior 

impacto para a morbimortalidade e para incapacidades em todo o mundo, e parece estar 

relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma, quase 6% de todas as mortes em 

todo o mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool. 
21   

As consequências do uso de bebidas alcoólicas ocorrem de forma significativa, 

principalmente em se tratando do consumo durante a gestação, elevando os custos nos 

serviços dos sistemas de saúde, judiciário e previdenciário, traduzindo-se em perda maior de 

pessoas economicamente ativas e de produtividade no trabalho, absenteísmo, desemprego, 

entre outros problemas, e também porque alcança a idade reprodutiva, que se torna mais 

afetada em relação às morbimortalidades.  

Nesse contexto, o consumo de bebida alcoólica afeta diretamente a saúde materno-

infantil, necessitando de um olhar acurado por parte dos profissionais de saúde e das 

autoridades em busca de soluções específicas.  

Dados da OMS enfatizam que a prevenção proporciona o enfrentamento e a redução do 

uso do álcool, devendo este ser tratado como prioridade. A Organização identifica a 

necessidade de concentrar mais esforços para que seja possível alcançar a meta previamente 

estipulada de redução relativa de 10% no consumo mundial em 2025.
22   

No que diz respeito à gestante, a proteção ao nascituro encontra-se consagrada na Lei 

nº 10.406 (Código Civil de 2016), em seu Artigo 2º. “A personalidade civil da pessoa começa 

do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”, 

referindo-se explicitamente à assistência pré-natal com qualidade.  
 

A abstenção do consumo de bebida alcoólica durante o período gravídico, no contexto 

de prevenção das inúmeras consequências nefastas, garante os direitos constitucionais da 

gestante e do nascituro, com a máxima eficácia e, no mesmo sentido, aplica-se o raciocínio 

com relação ao período de amamentação.  

De acordo com o Artigo 2º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a saúde é um 

direito fundamental do Ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 



24 

 

 

seu pleno exercício. 

O Artigo 1º prevê que é dever do Estado garantir a saúde na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, 

e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
37 

Nesse sentido, não se pode deixar de 

resgatar a iniciativa do Congresso Norte-Americano que aprovou, em 1988, uma lei que 

obriga a colocação de aviso no rótulo de quaisquer bebidas alcoólicas, com os seguintes 

dizeres: "mulheres grávidas não devem consumir álcool". 
23, 24

 

Estima-se que no Brasil, de 20 a 25% das gestantes consumam esporadicamente algum 

tipo de bebida alcoólica
 1

, o que deveria levar a questionamentos por parte das autoridades a 

respeito dessa grave problemática, tendo em vista os cuidados com as crianças portadoras de 

síndrome alcoólica fetal (SAF), vítimas da ingestão de álcool pela gestante durante a gravidez, 

envolvem atendimento médico, psicológico e social e geram custos bastante elevados para o 

sistema de saúde vigente. Sendo assim, devido à carência de dados em relação ao custo do 

tratamento dessa síndrome, são de grande importância os estudos que mostram a associação 

dessa substância química durante a gestação, e também a análise dos efeitos individuais e 

padrões no desenvolvimento fetal. 

Nos Estados Unidos, considera-se que esses custos girem em torno de 5.400,00 

bilhões de dólares por ano
25

, enquanto no Brasil, o desconhecimento, a subestimação, a 

subnotificação do consumo alcoólico na gestação e do diagnóstico da SAF ainda na primeira 

infância, torna o cálculo da incidência do agravo bastante difícil. É importante ressaltar, 

entretanto, que o elevado padrão atual de consumo alcoólico em nosso País entre os jovens, 

principalmente mulheres, pode fazer com que a prevalência dessa síndrome seja significativa. 

26
  

De fato, a complexidade dessa problemática propicia risco à saúde pública em escala 

mundial, tornando-se necessária a reformulação urgente de políticas públicas governamentais 

visando não só a assistência às crianças acometidas pela síndrome, como também medidas de 

conscientização para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação tendo em 

vista a prevenção da morbimortalidade.   

A síndrome é o transtorno mais grave dentre as desordens fetais decorrentes do 

consumo alcoólico pela gestante, não importando a quantidade de álcool ingerida. Seus 

efeitos, dentre muitos outros, podem resultar em danos cerebrais, parto prematuro, aborto, 

morte fetal, deficiências comportamentais cognitivas, sociais e motoras, somadas a outras 

dificuldades ao longo da vida. Ainda assim, preveni-la são 100% viável, para tanto bastando 
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evitar totalmente a ingestão alcoólica durante a gestação, isto porque se ela ocorrer no 

primeiro trimestre existe a associação com o crescimento fetal diminuído, baixo peso ao 

nascer e diminuição da circunferência cefálica; e no segundo e terceiro trimestres, há 

associação com alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, assim como com alterações 

comportamentais, sociais e intelectuais na infância. 
1, 27, 28

  

  Estudos revelam taxas aumentadas de deslocamento de placenta em gestantes que 

bebem duas ou mais doses ao dia, podendo ocasionar aborto espontâneo e morte fetal. 
1, 27, 28 

Mulheres que fumam na gravidez também podem utilizar bebidas alcoólicas. Um estudo 

europeu constatou que 76% das gestantes que fumaram no primeiro trimestre da gestação 

também relataram hábitos alcoólicos neste período. 
44

 Dentre as adolescentes brasileiras, essa 

média é de 61%. 
29

 A esse contexto somam-se as gestantes que, além de hábitos alcoolistas e 

tabagistas, declaram o uso de drogas ilícitas.  

Nos Estados Unidos da América, entre 1992 e 1998, ficou constatado o uso de drogas 

ilícitas em 5% das grávidas, sendo as mais comuns à maconha e a cocaína. Dentre as drogas 

consideradas sociais, a mais utilizada foi o álcool, consumido regularmente por 18,8% das 

gestantes daquele país. 
30

 

O consumo alcoólico varia em quantidade e intensidade, mas pode ser mensurado em: 

leve – 1 a 2 dose/dia; moderado — 2,2 doses/dia; pesado — 3,5 doses/dia; abusivo - 5,4 

doses/dia em média. 
47

 Quanto aos padrões de malformações da SAF, podem ser divididos em 

três categorias: 
31

  

1- Padrão de anomalias faciais: encurtamento palpebral, anomalias da zona pré-maxilar, tais 

como alongamento do lábio superior, atresia de filtro labial e flat midface.  

2- Retardo do crescimento: baixo percentil de peso ao nascer, desaceleração do ganho de peso 

e peso baixo para a altura.  

3- Anormalidades do sistema nervoso central: no primeiro ano de vida, perímetro cefálico ao 

nascimento reduzido, diminuição da massa encefálica e anormalidades estruturais, sinais 

neurológicos com prejuízo da atividade motora fina, perda auditiva neurosensorial e retardo 

da coordenação olhar-mão.  

Os efeitos do álcool no desenvolvimento fetal são, portanto, extremamente graves, 

além de passíveis de repercussão permanente nos indivíduos afetados. 
3
  Quando presente no 

leite materno, o álcool é capaz de alterar a produção láctea, seu volume, composição e 

excreção, causando prejuízos significativos à criança decorrentes de agitação, deficiência de 

sucção durante o aleitamento, irritabilidade, sudorese e padrões anormais de sono, além dos 

problemas físicos e mentais já mencionados. 
1 

No entanto, cabe considerar que os efeitos 



26 

 

 

teratogênicos do álcool podem estar presentes na ausência dessa síndrome, ou seja, pode 

ocorrer uma redução significativa no crescimento, sem o aparecimento de outros sintomas.
 1
 

Além dessas consequências para o feto, o consumo de álcool durante a gestação 

acarreta diversos malefícios para a saúde da mãe como, por exemplo, doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, neoplasias, distúrbios neurológicos, depressão e 

múltiplas desordens afetivas, podendo contribuir para o ganho de peso gestacional 

insuficiente, menor frequência às consultas de pré-natal, maior probabilidade de uso de outras 

drogas. Sendo assim, o profissional de saúde deve estar atento, pois elas estão sob-risco 

quanto à ocorrência de problemas nutricionais, de sono, de higiene e de comportamento 

suicida, sobretudo porque o consumo de bebidas alcoólicas pode estar associado a estas 

características. 
1
 

Cabe considerar ainda que o período gravídico implica em maior risco para transtornos 

psiquiátricos, levando em conta que nessa fase, a gestante passa por várias alterações de 

ordem física, hormonal e psíquica. É um período em que a sensibilidade profissional merece 

destaque, pois as orientações à saúde durante o acompanhamento pré-natal, por serem 

extremamente importantes, devem ser transmitidas, independentemente do fato de a gestante 

admitir (ou não) o consumo de álcool.  

Cabe, portanto, ao profissional de saúde envidar esforços no sentido de observar e 

detectar precocemente os casos de gestantes que consomem bebidas alcoólicas. 
5-1  

Ressalta-se a importância de considerar as especificidades da gestação, um ambiente de 

imparcialidade, o estilo de vida da gestante, o atendimento humanizado, dentre outras ações 

julgadas pertinentes, além de atenção especial àquelas que apresentarem maior probabilidade 

de intercorrências na gestação. 
32 

Para tanto, é preciso haver uma relação de intensa confiança que permeie a equipe de 

saúde, propiciando a criação de vínculo com a gestante e seus familiares, a fim de favorecer a 

identificação das vulnerabilidades e criar alternativas de controle, pois a gestante pode 

consumir bebidas alcoólicas em festas ou em comemorações se não possuir conhecimento 

acerca das consequências prejudiciais à gestação. 
32 

Está claro, diante do que já foi exposto, que qualquer droga ou substância química 

administrada à mãe é capaz de atravessar a placenta. O transporte placentário de substratos da 

mãe para o feto, e de substâncias do feto para a mãe, é estabelecido por volta da 5ª semana de 

vida intrauterina. 
33

 Mas, segundo a literatura científica consultada 
34

, a questão do consumo 

de bebida alcoólica é raramente abordada no pré-natal, diferentemente do fumo e de outras 

drogas, que são temas discutidos com maior naturalidade.  
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Para a gestante, o consumo do álcool causa lesões cerebrais e hepáticas por acúmulo 

de gordura no fígado, que pode resultar em necrose e fibrose irreversíveis, 
1
além de 

vasodilatação cutânea, aumento da secreção de esteroides suprarrenais e da diurese. 
35  

 
Para o feto, durante a organogênese no primeiro trimestre considerado, um período 

sensível a mudanças, ocorre rápida transformação e migração celular, deixando-o exposto aos 

componentes do álcool porque não dispõe de enzimas necessárias para a biotransformação 

dessa substância e de seu metabólito, o acetaldeído, que atravessam a placenta. 
36 

Não é demais relembrar que o consumo alcoólico durante a gestação, pode afetar 

drasticamente o feto e resultar na síndrome alcoólica fetal completa, que consiste de 

anormalidades em quatro áreas, que são:  

1) alterações da morfologia craniofacial;  

2) deficiências de crescimento intrauterino;  

3) disfunções do sistema nervoso central;  

4) outras anormalidades.  

Podem ocorrer problemas de crescimento: pré-natal (afetam mais a estatura do que o 

peso) e apresenta deficiência no pós-natal; cardíacos: sopros, defeitos nos septos atrial e 

ventricular, anomalias dos grandes vasos da base; renogenitais: hipoplasia de pequenos lábios, 

hipospádias e defeitos renais; cutâneos: hemangiomas, hirsutismo no primeiro ano de vida; 

esqueléticos: pregas palmares anormais, limitação do movimento das articulações, hipoplasia 

de unhas, sinostose rádioulnar, apêndice xifóide bífido, escoliose; muscular: hérnias de 

diafragma, umbigo ou inguinal, diástase de retos. 
33, 36   

 

A combinação das más formações depende das doses de álcool ingeridas pela gestante, 

do tempo de exposição às diferenças genéticas, susceptibilidade embriofetal e a 

vulnerabilidade materna. A nível celular, o álcool ou um de seus metabólitos pode interromper 

a síntese proteica, resultando em retardo de crescimento celular com consequências graves 

para o desenvolvimento do cérebro fetal. 
37

 

Através da anamnese e da ultrassonografia pode ser feito o diagnóstico da síndrome 

para identificar as várias anomalias associadas, que são: craniofaciais: olhos fendas, pálpebras 

pequenas, ptose, estrabismo, dobras epicânticas, miopia, microftalmia e blefarofimose; 

orelhas: pavilhão malformado, rotação posterior; nariz: pequeno, arrebitado e hipoplásico; 

boca: sulcos palatinos laterais proeminentes, lábio superior fino, lábio leporino ou fenda 

palatina, dentes pequenos com esmalte defeituoso; maxilar: hipoplásico; Sistema Nervoso 

Central: disfunção com retardo mental leve ou moderado, microcefalia, coordenação 

deficiente, hipotonia, irritabilidade no primeiro ano de vida e hiperatividade na infância. 
38
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No Brasil, as estatísticas não são confiáveis em relação à SAF porque o diagnóstico é 

difícil. Muitos especialistas estão desatentos ao problema, chegando mesmo a desconhecê-lo, 

e a confirmação só é feita após a eliminação de todas as outras possíveis causas para as 

malformações faciais, a microcefalia e o atraso no desenvolvimento psicomotor. Assim, o 

diagnóstico ocorre por exclusão de quaisquer outros, e geralmente se dá no período escolar, 

ocasião em que as sequelas da SAF são evidentes em virtude do atraso no desenvolvimento 

infantil, em função da não implementação de uma intervenção precoce a partir do diagnóstico 

que deveria ser feito em sala de parto, do não rastreamento criterioso durante as consultas pré-

natais e de uma avaliação pouco rigorosa do recém-nascido. 
1
 

Calcula-se que 10% das crianças nascidas nos Estados Unidos, com restrição de 

crescimento intrauterino, tenham como etiologia a exposição fetal ao álcool 
1, 2, 3

 e ainda, que 

11% dos pacientes institucionalizados por deficiência mental naquele país, sofram dos efeitos 

teratógenos do álcool. 
1, 2, 3

 No Brasil existem poucos dados a respeito, estimando-se a 

incidência de alcoolismo materno em 6/1.000 gestantes, e a incidência de síndrome em 

1/1.000 recém-nascidos. 
1, 8, 39

 Presumisse que 25% das grávidas brasileiras façam uso de 

bebida alcoólica, mesmo que esporadicamente. 
1, 

 

Entre as substâncias conhecidas como lícitas e ilícitas, o álcool é a mais estudada, 

devido ao risco relacionado à embritoxicidade e à teratogenicidade fetal, 
1, 8

 mas é importante 

ressaltar que 
 
nenhuma droga é segura para uso durante a gestação, e em relação ao álcool não 

existe recomendação de dose, pois o consumo no período gestacional, ainda que em baixos 

níveis, pode acarretar malformações do feto,  devendo ser desencorajado e desestimulado por 

se tratar de um real problema de saúde pública. 
1
 

Considerando o que foi exposto, ao longo dos últimos anos diversos estudos tenham 

evidenciado um aumento considerável do consumo de álcool durante a gravidez, essa 

associação deve ser motivo de grande preocupação e, consequentemente, de investigação 

constante por parte dos profissionais que realizam a assistência pré-natal, visando à 

preservação da integridade da saúde da gestante e do recém-nascido, evitando uma gravidez 

de risco, pois coloca a saúde e/ou a vida da mãe e do concepto em risco. 
1 

 

2.3 A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER NA PERSPECTIVA DO 

CONSUMO DE ÁLCOOL E DROGAS 

 

 

Instituída em 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) prevê a estrutura de assistência para todas as fases de vida da mulher, 
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considerando as diversas faixas etárias e os distintos grupos populacionais (mulheres negras, 

indígenas, de diferentes orientações sexuais, residentes em áreas urbanas e rurais ou de difícil 

acesso, em situação de risco, presidiárias, com deficiência, dentre outras), ultrapassando a 

restrição da saúde reprodutiva e ampliando a atenção à saúde da mulher. 
40 

Em 2005, o Ministério da Saúde lança o ‘Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério: 

atenção qualificada e humanizada’, visando atender aos objetivos da PNAISM. O referido 

documento foi formulado com a finalidade de subsidiar a referência para a organização da 

rede assistencial, a capacitação profissional e a normatização das práticas em saúde, a fim de 

garantir uma atenção qualificada e humanizada nos períodos pré-natal e puerperal para as 

mulheres de todo o País. 
41      

De fato, o Manual não abordou a questão da educação em saúde para o enfrentamento 

do consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas durante a gestação, enfocando a real 

magnitude e gravidade do problema, citando apenas a necessidade de questionamento quanto 

à dependência de drogas lícitas e ilícitas pela gestante, e a realização de orientações sobre o 

risco do tabagismo e do uso rotineiro de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas.  

Estima-se que 20 a 25% das gestantes consumam esporadicamente algum tipo de 

bebida alcoólica, considerada uma droga lícita. 
1 

A expansão desse consumo entre mulheres e 

gestantes, as repercussões sociais e de saúde advindas dessa prática, bem como as 

consequências para o trinômio mãe/bebê e família, certamente contribuíram para a inserção 

do assunto no ‘Caderno de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco’, elaborado 

pelo Ministério da Saúde em 2012.  

 O Manual destaca a complexidade de lidar com esse grupo, e exalta os profissionais 

de saúde a deixarem de lado quaisquer julgamentos de valor, atendo-se ao cuidado físico e/ou 

psíquico. O documento refere-se à importância da relação de confiança a ser estabelecida 

entre gestantes, familiares e profissionais com a finalidade de criar um vínculo; e a escuta 

minuciosa, para facilitar a identificação dos fatores de risco, tomando como referência a 

estratégia de redução de danos. 

O álcool é, sem dúvida, a droga com maior potencial teratógeno e embriotóxico e, 

portanto, a mais estudada devido ao seu potencial letal e irreversível. A problemática do seu 

consumo na gestação promoveu sua visibilidade pelas autoridades governamentais 

caracterizando um avanço nas políticas, pois deixou clara a necessidade de levar em conta as 

especificidades de cada gestante e o contexto em que estão inseridas, de forma a promover 

uma assistência baseada na integralidade. Levando em conta as diferenças de gênero, é 

necessário agir de acordo com as especificidades individuais e dos grupos para enfrentar essa 
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problemática, para que a heterogeneidade dos sujeitos, em seus distintos contextos, seja 

contemplada. 
42 

No Brasil, a introdução do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), na década de 80, ampliou as ações de saúde com ênfase na atenção pré-natal pelo 

seu impacto no resultado perinatal, priorizando os cuidados básicos, destacando as ações 

educativas no atendimento à mulher trazendo, assim, a marca diferencial em relação a outros 

Programas. 
43

 

É preciso ter em mente que, apesar de ser um processo fisiológico, a gravidez produz 

modificações no organismo materno, que podem chegar ao limite do patológico se não houver 

uma assistência adequada e humanizada que evite consequências à saúde materna e neonatal.
 

44 

Mediante o exposto, se a gestante não for acolhida, acompanhada holisticamente, 

considerando sua totalidade, suas partes e inter-relações, o período gravídico pode ser 

prejudicado com manifestações de estados patológicos prévio, mesmo que emocionais e, 

nesse caso, o processo reprodutivo transforma-se em situação de alto risco, tanto para a mãe 

quanto para o feto.  

No Brasil, em 1998, a razão declarada de mortalidade materna foi de 65,8 óbitos por 

100.000 nascidos vivos, sendo que a mortalidade perinatal ainda persiste como a principal 

responsável pelas taxas de mortalidade infantil observadas no País, 
42,  44

  evidencia que os 

profissionais da saúde tem a obrigação de prevenir e/ou reconhecer as lesões que o álcool 

pode causar ao recém-nascido, identificando precocemente as mulheres consumidoras de 

bebidas alcoólicas e os neonatos atingidos pelo consumo. 

Para tanto, poderiam instituir em sua prática diária a avaliação do uso de álcool pelas 

gestantes, aconselhando-as quanto aos riscos a que está submetida e despertando sua 

responsabilidade para com a saúde do futuro filho e de fato as ações de educação em saúde 

como estratégia de enfrentamento para esse consumo atribui benefício para a prevenção. 
1
  

Estudo realizado com uma amostra constituída por 20 gestantes revelou que nenhuma 

delas obteve informações sobre as questões relacionadas ao álcool durante as consultas pré-

natais e não foi realizada nenhuma atividade educativa com esse grupo. Esse dado leva a 

inferir que o consumo de álcool entre as gestantes esteja sendo negligenciado pelos 

profissionais de saúde, apontando a necessidade de maior atenção e preparo através de 

orientações e esclarecimentos sobre os prejuízos do álcool, sobejamente descritos até o 

momento. 
45

 

Emerge nesse contexto o fato de que durante a consulta de pré-natal, as gestantes 
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costumam omitir o consumo de drogas, podendo, assim, o seu uso ser subdiagnosticado 

durante a gestação devido ao despreparo dos profissionais da saúde no rastreamento de 

queixas e sintomas. 
1, 20  

destacamos aqui a importância da atuação de profissionais treinados 

para a realização das consultas pré-natais, a fim de que sejam capazes de identificar as 

gestantes que consomem bebidas alcoólicas. Entretanto, as atividades educativas durante o 

acompanhamento pré-natal promove uma assistência preventiva, e quando as gestantes são 

informadas a respeito, terão atitudes mais conscientes, o que poderá reduzir as situações que 

colocaria em risco seus bebês. 
1
 

Em estudo realizado com 702 puérperas, de acordo com os autores, 57% das 

entrevistadas negaram ter recebido informações de caráter educativo durante a gravidez. Além 

disto, apenas 43% confirmaram ter participado de atividades do tipo “grupos de gestantes” 

durante o pré-natal. Em 86,1%, as pacientes entrevistadas confirmaram ter recebido alguma 

orientação acerca do trabalho de parto e parto e das situações em que deveriam dirigir-se ao 

hospital mais próximo. 
1, 44 

Confirma-se, portanto, que os serviços de saúde carecem de profissionais qualificados 

para prestar assistência às usuárias de bebidas alcoólicas, fato que pode ser modificado com a 

inclusão da temática nas disciplinas da graduação, e com a realização de treinamento dos 

profissionais dos diferentes serviços de saúde, que lhes permitam identificar os fatores 

predisponentes ao consumo alcoólico durante o período gestacional, considerando a 

necessidade de realizar cotidianamente ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, 

por meio de um rastreamento seguro, um aconselhamento eficaz e uma conduta assistencial 

segura.  

 

2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO PARTE DA ASSISTENCIA À GESTANTE PARA O 

ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS   

 

 

 

O Manual de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco
4
 prioriza um acompanhamento 

preventivo visando assegurar o desenvolvimento da gestação, parto e nascimentos saudáveis, 

sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e atividades 

educativas e preventivas. Nessa perspectiva, a mesma abordagem foi instituída no Manual 

Técnico de Atenção ao Pré-natal e Puerpério - Atenção Qualificada e Humanizada, 
5
 que se 

expandiu por todo território nacional, muito embora tenham sido constatados resultados 

negativos na sua implementação no que diz respeito ao direito à informação por parte das 
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gestantes que consomem bebidas alcoólicas. 

A Rede Cegonha tem como objetivos a implementação de um novo modelo de atenção 

à saúde da mulher e da criança com foco na atenção de qualidade desde o pré-natal, incluindo 

o parto e o nascimento, e também no desenvolvimento infantil de zero aos 24 meses, 

organizando uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade, desta forma pretendendo reduzir a mortalidade materna, infantil 

e neonatal. Nessa mesma abordagem, a Rede Cegonha enfatiza o direito à informação durante 

o período gravídico tendo em vista que o transcurso desse período seja seguro e livre de 

intercorrências. 
6
 

Nessa ótica, as políticas públicas atuais voltadas para a saúde da criança e da mulher 

têm como principais estratégias a melhoria de qualidade na assistência no pré-natal, parto e 

puerpério, e na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 
7, 8, 9  

tornando pertinente a 

inclusão da educação em saúde para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, pois 

seu significativo papel emerge na redução de agravos e sequelas, protegendo a saúde da mãe e 

de seu bebê. 

O Ministério da Saúde tem salientado a importância da realização de atividades 

educativas durante o acompanhamento pré-natal. 
44 

Ainda assim, em muitos estudos citados, 

as puérperas negaram ter recebido informações de caráter educativo durante a gravidez. Esta 

estratégia educativa é, sem dúvida, um dos aspectos mais inovadores, pois objetiva contribuir 

com uma dimensão de informações esclarecedoras e atitudes conscientes, sempre valorizando 

as experiências de vida da mulher/gestante. 
46

 

Nesse sentido, o período gravídico é o momento ideal para o aprendizado das 

gestantes, além de ser uma oportunidade para os profissionais identificarem as consumidoras 

de bebidas alcoólicas, pois atitudes negativas podem por em risco o desenvolvimento fetal. 

Assim, e considerando a gestação um momento especial para a mulher e uma experiência 

única, os profissionais de saúde ao assumir a postura de educadores, poderiam esclarecer 

dúvidas e principalmente enfatizariam as consequências que certas atitudes podem gerar, 

buscando desenvolver na mulher/gestante a autoconfiança para viver a gestação e ter 

consciência sobre o parto e o puerpério. 
47

 

Em 2005, o Ministério da Saúde estabeleceu a Política Nacional de Atenção Obstétrica 

e Neonatal visando à necessidade de ampliar as estratégias para alcançar as metas 

estabelecidas no Pacto Nacional para Redução da Mortalidade Materna e Neonatal,
 
instituído 

pelo referido Órgão governamental em 2004, quando da publicação do Manual Técnico sobre 

Atenção Qualificada e Humanizada no Pré-Natal e Puerpério,
 
que recomenda iniciar o 
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acompanhamento da gestação no primeiro trimestre de gravidez e realizar no mínimo seis 

consultas durante todo o pré-natal. 
48, 49

  

Em 2012 o Ministério da Saúde lançou a Política de Atenção ao Pré-Natal de Baixo 

Risco
 
priorizando um atendimento acolhedor, integral e holístico. O documento descreve e 

determina o reconhecimento de situações que possam por em risco a saúde materna e fetal 

ainda na primeira consulta, sendo que a temática ora abordada está incluída nessas descrições, 

caracterizando a atitude das mulheres/gestantes como fator de risco para o processo gravídico. 
 

Não é demais lembrar que a mortalidade perinatal indica a qualidade da assistência 

obstétrica e neonatal e dos programas de intervenção, pelo impacto que a assistência prestada 

à gestante e ao recém-nascido pode causar na redução desses índices. O Brasil possui 

características que geram impacto na mortalidade neonatal, sendo mais elevada nos grupos 

sociais de baixa renda refletindo a falta de acesso deste grupo à assistência qualificada. 
50

 

Portanto, o profissional ao utilizar o período gravídico para educar de forma que 

adquira autonomia e autoconfiança no agir, aumentando a sua capacidade de enfrentar 

momentos de estresse e crise, ocasiões em que vivencia uma série de sentimentos 

contraditórios porque na gravidez desejada, a felicidade é estabelecida; caso contrário, pode 

gerar surpresa, tristeza e até mesmo negação. Ansiedade e dúvidas com relação às 

modificações pelas quais vai passar, sobre como está se desenvolvendo a criança, nutrição, 

medo do parto, de não poder amamentar, entre outros sentimentos, são também comuns na 

gestante. 
47

  

Na 11ª Conferência Nacional de Saúde, os princípios da integralidade assistencial, da 

humanização e da equidade foram reiterados, constituindo objetivos para a consolidação do 

SUS, como também a necessidade de fortalecer o caráter público das ações e serviços de 

saúde e a responsabilidade do Estado, definida na Constituição Federal, no provimento da 

saúde à população. 
51

 

De acordo com o princípio de integralidade, as ações de educação se destacam por 

gerarem estratégias de promoção da saúde, resultando em ações e serviços facilitadores de 

atitudes que levam às mudanças a partir de cada profissional de saúde, do trabalho em equipe 

e dos diversos serviços que buscam uma transformação no quadro da saúde da população. 
52

 

A integralidade no cuidado entende a usuária como sujeito cultural, histórico, portador 

de dificuldades e experiências, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio 

ambiente e à sociedade na qual se insere contexto em que se evidencia a necessidade de 

articular as ações de educação em saúde como elemento produtor de um saber coletivo, que 

traduz no indivíduo sua autonomia para cuidá-lo de si e da família. 
52
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A Promoção da Saúde caracterizou-se como marco norteador da Saúde Pública a partir 

dos anos 1970, e desde então, vem evoluindo como um modelo das ações de saúde visando 

mudanças de hábitos em prol da qualidade de vida. 

De acordo com essa abordagem, a Organização Mundial da Saúde, com a consolidação 

da Carta de Ottawa (1986), considera a Promoção da Saúde como estratégia de reformulação 

de ações e serviços para o processo de capacitação da comunidade, atuando na melhoria da 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. 
53

 

A partir deste contexto incorporam na sua prática valores como solidariedade, 

equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, que caracteriza 

uma combinação de estratégias, envolvendo vários atores: Estado, comunidade, família e 

indivíduo. 
54, 55 

Para adotar uma postura com foco no princípio de integralidade, todos os profissionais 

que trabalham com o ser humano devem adquirir uma visão holística, seja na produção do 

conhecimento ou na prestação de serviços, de modo a resgatar a construção da vida. 
56

 

Vale ressaltar que quanto mais conscientizados, capacitados e sensibilizados os 

profissionais se tornem, mais preparados estarão para desvelar a realidade, procurando 

desmascarar mitos e alcançar a realização do trabalho humano holístico com ações de 

transformação da realidade para a libertação das pessoas. 
56, 57, 58, 59 

A educação em saúde deve ser considerada como estratégia de promoção à saúde, por 

meio da conscientização individual e coletiva, estimulando ações e serviços que atendam aos 

princípios do SUS; e percebida a partir da concepção crítica e holística, pois seu objetivo é 

gerar uma conscientização nos usuários, em qualquer campo de especialidade em saúde. 
56 

No caso da mulher/gestante, o foco deve ser a mudança no estilo de vida, levando em 

consideração que essa clientela não é obrigada a adotar uma nova postura, possibilitando que 

uma parte da sociedade, mesmo sem impacto inicial, adote atitudes mais conscientes em prol 

da qualidade no seu modo de viver. 
50

  

A partir desta compreensão, a educação para o enfretamento do consumo de bebidas 

alcoólicas pode ser inserida na prática integradora do cuidar, podendo ser inserido nas  salas 

de espera e em grupo de gestante  o que constitui espaço de inclusão fundado em saberes 

técnicos, científicos e populares culturalmente significativos, capazes de provocar mudanças 

individuais. 
50, 60

 

As gestantes inseridas em ambientes de ações e serviços educativos, pouco a pouco 

podem tornar suas atividades diárias mais cautelosas de modo a minimizar os riscos para sua 

saúde e a do concepto. Ações educativas durante o ciclo gravídico-puerperal são muito 
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importantes, no pré-natal a mulher/gestante precisa também precisa ser orientada, inclusive 

quanto ao consumo de álcool, para que possa vivenciar o parto tranquilamente, ter menos 

riscos de complicações e mais sucesso na amamentação.  

O exercício da prática educativa constitui uma forma de intervenção para a sociedade, 

uma vez que algum tipo de compreensão gerado por parte das usuárias torna-se uma forma de 

intervenção para o mundo, firmado com o princípio de democracia que elimina qualquer 

forma de discriminação, e integram uma atitude de inovação e renovação na crença de que 

através do conhecimento, é possível mudar. 
61 

 

O diálogo gera um pensamento crítico e estimula a participação da gestante, fazendo 

com que ela se sinta confiante. A premissa básica daqueles que realizam o processo educativo 

com essa abordagem, deve ser a de encorajar o fortalecimento pessoal, esclarecer dúvidas e 

informar sobre o processo gravídico, enfocando o desenvolvimento de uma prática diária 

saudável. 
57 

O importante é orientar o ser humano a ajudar-se, tornando-o responsável e agente de 

sua recuperação, viabilizando a construção de uma postura crítica e reflexiva acerca de seus 

problemas.   

Neste caso o profissional deveria estar atento para também interpretar a percepção que 

a mulher/gestante tem com relação à maternidade, envolvendo o ambiente, família, mudanças 

físicas, psicológicas e sociais. Por ser essa uma experiência única na vida da mulher/gestante, 

impor seus conhecimentos e desconsiderar a realidade dela não é uma prática positiva; ao 

contrário, conhecê-la melhor no período pré-natal a partir de atividades educativas, é 

considerar a sua importância para o autocuidado, processo que se torna viável se o 

profissional simplesmente ouvir a mulher/gestante. 

O consumo de bebidas alcóolicas na gestação pode gerar sequelas irreparáveis para o 

binômio mãe/bebê e podem ser totalmente preveníeis através da educação em saúde e essa 

rede de atenção poderia ser iniciada ainda no período escolar, pois hoje no Brasil, está em 

vigor a Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe 

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o 

Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. 
61

  

O documento relata a garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, 

tabaco e outras drogas nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino e prioriza a 

habilitação e a capacitação dos profissionais de saúde, em uma perspectiva transprofissional, 

para lídar com temas relativos à temática, veiculando campanhas educativas relativas à 

abordagem citada, enfatizando a importância do processo educativo.  
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Nesse contexto o consumo de drogas lícitas e ilícitas na gestação carece nessa 

abordagem, a concretização dessa ação poderia gerar resultados positivos devido ao acesso as 

ações de educação em saúde antes do período gravídico uma vez que muitas adolescentes 

grávidas, por falta de conhecimento, tornam essa fase de suas vidas um risco. 
     

Partindo deste princípio, a educação para a saúde como atividade diária planeja criar 

compreensões para produzir mudanças de comportamento em relação à saúde. 
56  

Subentende-se aqui que a educação em saúde, tem como intenção priorizar ações 

estratégicas nos serviços de saúde à mulher, à gestante e enfatizando a problemática nas 

atividades escolares também impactando em uma formação escolar promovedora de jovens, 

adolescentes e adultas mais conscientes não deixando isso a cargo apenas dos profissionais 

atuantes dos ambulatórios de pré-natal. 
 

Dentre os projetos de educação para a saúde que prevalecem, destacam-se aqueles que 

tratam o público alvo como sujeito de transformação. Não são as desigualdades que têm de 

mudar, mas a consciência de cada um, em especial porque historicamente a educação em 

saúde teve sua origem marcada a partir de sua prática. 
 62, 63 

Assim, inicia-se uma nova concepção no modo de os sujeitos verem o processo saúde-

doença, demonstrando que qualquer pessoa, incluindo os profissionais de saúde, está sempre 

se atualizando. 

Desse modo, por ser um processo fisiológico, a gravidez caracteriza alterações capazes 

de serem incômodas; logo, com essa premissa, ações estratégicas de promover a saúde, 

podem contribuir para uma conscientização da mulher/gestante frente a essas alterações, 

considerando que são responsáveis pelo ser que desenvolve em seu ventre, contribuindo para 

que revejam as próprias atitudes, muitas vezes, pode ser fatais ao desenvolvimento desse novo 

ser.  

Todavia, a educação em saúde deveria ser realizada de forma holística, em sua 

integralidade, visando uma nova postura dessa gestante em relação aos perigos do consumo 

de álcool durante a gestação. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

 

Pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, tendo em vista 

identificar fenômenos que traduzam a educação em saúde como parte da assistência à gestante 

para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, a partir das experiências vivenciadas 

pelos profissionais atuantes no ambulatório de pré-natal do Hospital cenário do estudo.  

A pesquisa exploratória garantiu uma familiaridade maior com o problema, a partir da 

aproximação dos pesquisadores ao tema, com vistas a torná-lo explícito, tendo como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, possibilitando o aumento do 

conhecimento acerca do fenômeno investigado. 
64 

Para relacionar o procedimento exploratório 

ao objeto de estudo, os pesquisadores buscaram por respostas que garantissem a familiaridade 

e aproximação, visando oferecer informações a respeito da temática.  

A abordagem qualitativa foi escolhida para dar a flexibilidade e particularidade ao 

objeto de estudo, e por permitir maior aprimoramento e detalhamento dos dados, além de uma 

investigação do subjetivo. 65 
No que concerne a essa abordagem,  

 

(...) da necessidade de investigar e compreender alguns fenômenos voltados para a 

percepção, à intuição e a subjetividade. Estão direcionados para a investigação dos 

significados das relações humanas, em que suas ações são influenciadas pelas 

emoções e/ou sentimentos aflorados diante das situações vivenciadas no dia a dia. 
65 

 

 A pesquisa qualitativa norteou e esclareceu o estudo no decorrer da investigação dos 

fenômenos que envolveram a educação em saúde como parte da assistência à gestante para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na visão dos profissionais especializados, o 

que possibilitou uma melhor compreensão das circunstâncias envolvidas.  

Para compreender e categorizar os fenômenos e as situações inseridas na amostra 

considerou-se todos os pontos de vistas relevantes a partir das experiências e indagações dos 

participantes da pesquisa para isso os dados foram sintetizados e categorizados de forma que 

possibilitassem a compreensão da integração dos fenômenos permitindo aos pesquisadores 

propor novas possibilidades. 

Este procedimento estabeleceu uma relação com objeto de estudo pesquisado, para tal 

os pesquisadores realizaram o estudo, a observação, a análise, o registro e a interpretação dos 
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fenômenos ou sistemas técnicos. Esse procedimento identificou a frequência do fenômeno, 

suas circunstâncias, sua estrutura e funcionalidade, seu processo ou realidade.  

Cabe considerar que os pesquisadores não interferiram na realidade apenas 

observaram as variáveis que se estabeleceu ao objeto durante a coleta de dados realizada no 

ambulatório de pré-natal do referido hospital. 

Para isso os dados coletados foram submetidos à análise temática na perspectiva de 

Bardin, para a autora enquanto método, à análise torna-se um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 66
 

Quanto ao método qualitativo, “fundamenta-se em informações deduzidas das 

interações interpessoais e da coparticipação dos informantes”. 
67 

 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Foi aceito pelo diretor do Hospital (ANEXO A) mediante entrega de cópia do projeto 

de pesquisa sob protocolo CAAE: 26396014.2.0000.5243, no dia 18 de dezembro de 2013; e 

cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), previsto na 

Resolução CNS-466/12. 
68 

Após aprovação do diretor do hospital, a autorização foi 

apresentada ao CEP da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense, sob a forma de adendo (ANEXO B) aprovado em 

06/08/2014. 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de pré-natal do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, localizado em Niterói, Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro 

que funciona como unidade de ensino e pesquisa, possui níveis de atenção ambulatorial de 

risco habitual, de média e alta complexidade, e hospitalar de média e alta complexidade, 

sendo referência hospitalar em atendimento terciário à gestante de alto risco prestam 

assistência a gestante de baixo e alto risco, recebendo, então, gestantes, parturientes, 

puérperas e recém-nascidos, realizam em média trinta atendimentos por dia no ambulatório de 

pré-natal, realizam trabalhos em grupo de gestante, promovem aconselhamentos e 

esclarecimentos quanto o processo gravídico-puerperal, aleitamento materno, atualmente 

estão em obra, possuem 5 salas para atendimento, 1 sala de espera e não foi identificado ações 

para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação. 
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3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Dos profissionais que compõem a equipe do serviço de saúde do pré-natal, elegeram-

se a equipe médica obstétrica por estabelecerem a terapêutica a ser implementada e 

responsabilizar-se, eticamente, pelo controle, segurança e manutenção da estabilidade;  

Foram entrevistados 11 profissionais da saúde 11 médicos obstetras, Deste total, 6 

eram do sexo feminino. Para finalizar o quantitativo de profissionais entrevistados foi 

caracterizada pelos achados das entrevistas correspondentes aos objetivos, ferramenta 

amplamente utilizada em pesquisas qualitativas em saúde, em que o fechamento amostral é 

operacionalmente definido como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os 

dados obtidos responderam aos objetivos.
 

Cada participante recebeu esclarecimentos sobre suas dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; todos 

tiveram a liberdade de se recusar a participar ou retirar o consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma ou qualquer prejuízo; garantiu-se a cada uma o caráter 

confidencial das respectivas informações, assegurando-se lhes a privacidade quanto aos dados 

envolvidos na pesquisa, além da obtenção de informações durante o estudo, ainda que isto 

pudesse afetar sua vontade de continuar participando do estudo.  

Os profissionais de saúde que participaram do estudo tiveram a identidade mantida em 

sigilo, conforme preconiza a Resolução CNS 466/12. 
68

 Para tal foram identificados com as 

letras “PS”, referentes às “Profissionais de Saúde”, seguidas de um algarismo arábico, de 

acordo com a ordem de realização das entrevistas. Exemplo: PS1 – 1ª entrevista, PS2 – 2ª 

entrevista, PS3 – 3ª entrevista, e assim, sucessivamente.  

As entrevistas foram gravadas em smartphone com prévia autorização dos 

participantes, transcritas pela pesquisadora e validadas pelos respectivos entrevistados, 

podendo ser apagadas em seguida. 

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

 

 As entrevistas dos profissionais foram iniciadas em novembro de 2014 e concluída no 

mês de maio de 2015, período esse utilizado para transcrição e codificação das entrevistas. 

Para a coleta dos dados, aplicou-se a entrevista semiestruturada aos profissionais de 
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saúde (APÊNDICE B) constando de dados de identificação e caracterização das elucidações 

do consumo de bebida alcoólicas na gestação, da educação em saúde como parte dessa 

assistência e aspectos relevantes para a gerência do cuidado em outro momento da entrevista 

coletou-se dados acerca das concepções da educação em saúde no pré-natal.  

As entrevistas foram gravadas, o que permitiu maior acurácia dos dados no momento 

da análise e anotações de percepções por parte do pesquisador tendo sido realizada em dia de 

atendimento, nos intervalos dos profissionais para o lanche, almoço ou entre uma consulta e 

outra. 

  As entrevistas podem ser consideradas conversas com finalidade classificada de 

acordo com a sua organização. No caso das entrevistas semiestruturadas, há uma combinação 

de perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre 

o tema em questão sem se prender à indagação formulada.  

Neste caso a interatividade torna a pesquisa semiestruturada mais adequada, 

possibilitando a identificação da linguagem e de conceitos utilizados pelo entrevistado e tendo 

uma agenda flexível. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para análise das entrevistas semiestruturadas, utilizou-se a técnica da análise temática 

proposta por Bardin, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de conteúdo das 

mensagens que ser aplica em diversos discursos, caracteriza três fases: pré-análise; exploração 

do material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 
66 

A fase de pré-análise consistiu na organização propriamente dita, momento em que se 

organizou o material. No caso das entrevistas, estas foram devidamente transcritas e sua 

reunião constituiu o corpus da pesquisa.  

Procedeu-se à preparação do material, a qual se fez pela "edição" das entrevistas 

transcritas. Pode-se organizar esse material em colunas, para anotar e marcar semelhanças e 

contrastes, fazendo uso de lápis colorido, para sublinhar as semelhanças com a mesma cor. 

Naturalmente, estes procedimentos dependem dos interesses do pesquisador e dos objetivos 

que o levam a realizar a pesquisa. 
66 

A fase de exploração do material foi à etapa seguinte, considerada a mais longa e 

cansativa. É o momento da codificação, em que os dados brutos são transformados de forma 
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organizada e agregando em unidades, as quais permitem uma descrição das características 

pertinentes do conteúdo.  

A codificação compreendeu a escolha de unidades de registro, a seleção de regras de 

contagem e a escolha de categorias. Unidade de Registro (UR) é unidade de significação a 

codificar, a qual pode ser o tema, palavra ou frase. A frequência com que aparece uma UR 

denota a sua importância. 

Neste estudo, o corpus foi constituído por 16 entrevistas, tendo sido definidas como 

unidade de registro a frase, e como unidade de contexto, o parágrafo. Esta, por sua vez, serve 

de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da 

mensagem cujas dimensões (superiores às da unidade de registro) são ótimas para que se 

possa compreender a significação exata da unidade de registro. 

Os resultados foram discutidos com a literatura referente à temática. A etapa seguinte 

consistiu na categorização. Categorias são classes que reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro) em razão de características comuns. Na atividade de agrupar elementos 

comuns, estabelecendo categorias, seguem-se duas etapas: 

Inventário (isolam-se os elementos comuns) e classificação (repartem-se os elementos e 

impõem se certa organização à mensagem) 

Por último, procedeu-se ao tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Nesse 

momento, ao se descobrir um tema nos dados, é preciso comparar enunciados e ações entre si. 

Para auxiliar na análise dos resultados buscou-se captar as expressões corporais emitidas 

pelos profissionais, bem como, recorreu-se a análise das anotações registradas no diário de 

campo. 

No processo de análise do conteúdo na modalidade temática, as falas foram separadas 

primeiramente por tema, e agrupadas pela frequência no discurso dos entrevistados. 
66 

Para a construção das categorias, foram utilizadas as mensagens que correspondessem 

ao objeto, de posse desses dados, foram elaboradas planilhas que permitissem visualizar todas 

as respostas em um único plano, com destaque para os núcleos temáticos e, na sequência, 

analisados de acordo com os objetivos propostos nesta pesquisa, visando descobrir as 

categorias. 
66 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste estudo, o corpus foi constituído por 11 entrevistas, tendo sido definida como 

unidade de registro a frase e, como unidade de contexto, o parágrafo. Esta, por sua vez, serve 

de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da 

mensagem onde as dimensões (superiores às da unidade de registro) são ótimas para que se 

possa compreender a   significação exata da unidade de registro. 

As informações que emergiram dos discursos deste estudo, revelaram ponto de 

aproximação entre as consequências do consumo de álcool na gestação, as implicações da 

prática profissional para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, a formação de 

vínculo como facilitador dessa prática, a atuação da equipe transdisciplinar para o 

enfretamento d do consumo de bebida alcoólica na gestação, tais pontos de aproximação 

revelaram as categorias de análise: As estratégias para promover a educação em saúde para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação e A Educação em Saúde como 

parte da assistência à gestante para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, que 

são discutidas a seguir. 

Os pontos que se aproximaram nas narrativas dos profissionais foram relativos às 

percepções sobre a relação de afetividade como geradora de vínculo e atuação da equipe 

transdisciplinar na educação em saúde na perspectiva do enfrentamento do consumo de 

bebida alcoólica na gestação. 

A presença de vínculo entre profissional da saúde e gestante apareceu cento e trinta e 

quatro vezes após a transcrição e constituição do corpus; a educação em saúde como 

ferramenta para o acesso ao cuidado à gestante na perspectiva do consumo de bebidas 

alcoólicas teve uma frequência de oitenta e oito vezes; a construção de laços confiança na 

assistência pré-natal esteve presentes quarenta e seis vezes em todo contexto para favorecer a 

educação em saúde para o enfrentamento do consumo de álcool e a atuação de uma equipe 

transdisciplinar; a educação em saúde para o enfrentamento do consumo de álcool na gestação 

e a educação em saúde como ferramenta ao atendimento às gestantes tiveram uma frequência 

de quarenta e três vezes; a educação em saúde para o enfrentamento alcoólico na gestação 

como prevenção de agravos durante gestação, vinte e seis; A atuação transdisciplinar para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação, vinte vezes (a educação em 
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saúde para o enfrentamento ao consumo de álcool na gestação). 

Neste estudo realizado no atendimento ambulatorial, abordou-se a assistência prestada 

na perspectiva do consumo de bebidas alcoólicas na gestação na visão dos profissionais. 

Alguns consideraram como indicador de qualidade o cuidado, a assistência, à atenção, o amor, 

o carinho e o respeito com a pessoa humana. Em menor proporção, o cuidado em saúde foi 

evidenciado pelo olhar mais técnico, como receber o tratamento apenas a partir dos exames de 

rotina no pré-natal. O cuidado foi identificado a partir da subjetividade na compreensão da 

visão holística (cuidado integral), do bem estar, empatia, como também na realização das 

atividades técnicas. 

Infelizmente, fica evidente que as organizações de saúde ainda se encontram atreladas 

a modelos administrativos permeados pela fragmentação, pelo mecanicismo e pela rigidez, 

não permitindo a construção da autonomia dos sujeitos. 

Considera-se relevante o fato de que, embora trabalhem no ambulatório de pré-natal, 

identificou-se que os profissionais não tiveram treinamento para acompanhamento pré-natal 

na perspectiva do consumo de álcool, tendo adquirido conhecimentos através da vida 

acadêmica, ou já no exercício da profissão, inclusive já atuando no cuidado à gestante. 

Durante as entrevistas, os profissionais demonstraram estar familiarizados com as 

dimensões do consumo de bebidas alcoólicas na gestação. Contudo, sentiram-se à vontade 

para falar do tema. Deste modo, observaram-se em alguns discursos, tentativas de descrever 

os termos, associando-os a palavras do seu cotidiano ou permanecendo por período 

prolongado em silêncio durante a entrevista, neste sentido relataram estar analisando as 

perguntas para sim responder. 

Mediante isso, os profissionais declararam que a capacitação profissional é pertinente, 

que o estabelecimento de protocolo e a atuação transdisciplinar são fundamentais na 

assistência integral à saúde da gestante, na perspectiva do consumo de bebidas alcoólicas. 

Ao perguntar se identificavam as gestantes que consomem bebidas alcoólicas, os 

profissionais afirmaram claramente esse processo através do diálogo, porém, alegaram não ser 

fácil a tarefa de estabelecer laços de confiança e por unanimidade todo o roteiro foi 

esclarecido com apenas essa pergunta, mesmo com essa observação realizamos as entrevista 

na íntegra. 

Ao ser indagado sobre o consumo de álcool na gestação, a maioria dos profissionais 

de saúde apontou para uma abordagem holística da gestante, na qual as dimensões 

psicossociais e o contexto em que a mulher está inserida são tomados como ponto de partida 

para direcionar suas práticas. Relataram, ainda, a importância de que suas condutas estejam 
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guiadas pelas possibilidades de realização por parte das gestantes. 

Na percepção sobre o vínculo, os profissionais relacionaram as características como 

bom tratamento, a escuta atenta e o diálogo aberto para as orientações acerca das 

consequências do consumo de bebidas alcoólicas na gestação. Já a importância de abordar 

essa temática nas consultas, não emergiu em todas as falas, considerando que comemorações, 

festas, sair e beber são maneiras de se divertir e culturalmente empregada na sociedade, e que 

as amizades e o companheiro (marido ou namorado) podem influenciar tal prática. 

Vale destacar, entretanto, que apesar de os aspectos socioculturais serem considerados 

diante dessa problemática, enquanto profissionais de saúde, não se deve enfatizar o 

comportamento de risco, como encontrado com frequência na literatura, pois essa ideia traz 

para o indivíduo, a culpa decorrente de tais condutas, como se fosse opção desse indivíduo 

inserir-se nesse espaço. 

O profissional de saúde deve sair do seu lugar de especialista e ir ao encontro do outro 

buscando, dessa forma, o processo de empatia, ou seja, a escuta deve ser prioridade para 

somente depois da efetivação dessas, serem propostas atividades que tenham e possam 

construir novos significados, considerando que o processo deve ser dialógico. 

Contudo, percebeu-se em poucos discursos um desconhecimento ou uma distorção do 

significado da expressão “ações educativas” para o enfrentamento do consumo de álcool na 

gestação, já que em alguns discursos os entrevistados relataram uso de drogas ilícitas, que não 

é o caso do estudo. 

Observou-se a relação de afetividade que se estabelece durante o pré-natal, é iniciada e 

firmada com base no respeito e na confiança firmados na subjetividade dos discursos dos 

profissionais que, por sua vez, majoritariamente, assumem uma postura acolhedora, receptiva 

à escuta e ao diálogo, tentando dar respostas positivas, esclarecerem dúvidas e orientar as 

gestantes quanto aos hábitos de vida saudável. 

Mediante isso, os profissionais declararam que a capacitação profissional é pertinente, 

bem como o estabelecimento de protocolo e a atuação multiprofissional, fundamentais na 

assistência integral à saúde da gestante na perspectiva do consumo de bebidas alcoólicas, 

caracterizando as dificuldades diárias institucionais. 
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4. 2 DISCUSSÃO DOS DADOS   

 

 

Nessa perspectiva de mudança paradigmática e cultural, as propostas de humanização, 

acolhimento e vínculo vêm sendo enfatizadas no setor Saúde em busca de mudanças nas 

práticas dos profissionais que favoreçam o protagonismo da mulher na sua gestação e na sua 

autonomia para decisões e escolhas.  

Considerando a gestação um momento especial para a mulher e uma experiência única, 

os profissionais de saúde devem assumir a postura de educadores, esclarecendo dúvidas e, 

principalmente, citando as consequências que certas atitudes no período gravídico puerperal 

podem gerar, buscando desenvolver na gestante a autoconfiança para viver a gestação e ter 

consciência plena sobre o parto e o puerpério.   

Na literatura identifica-se a falta de conhecimento por parte das gestantes sobre as 

consequências do consumo de bebidas alcoólicas, tornando esse processo relevante devido à 

elevada frequência e consequências dessa associação. Para tal, o Governo tem se empenhado 

no incentivo a uma atenção pré-natal qualificada e humanizada à gestante, destacando o 

acolhimento e a humanização considerados aspectos essenciais para esta finalidade. 
1, 2, 5, 6, 8  

Destaca-se a importância do afeto profissional para conquistar a confiança e criar 

vínculo a partir da valorização da relação estabelecida. Esclarecimentos quanto aos malefícios 

do consumo de álcool na gestação, devem ser pontuados durante as consultas de pré-natal. 

Outro fator importante é o entendimento da gestante sobre os malefícios desse hábito a partir 

da valorização do vínculo, que poderá contribuir na prevenção de agravos à sua saúde e à do 

concepto. 

Os pontos acima descritos possibilitaram a elaboração de duas seguintes categorias 

temática:  

 

Primeira: As percepções dos profissionais que atuam no pré-natal o enfrentamento do 

consumo de bebidas alcoólicas na gestação. 

 

Segunda: A Educação em Saúde como parte da assistência à gestante para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, que são discutidas a seguir. 
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PRIMEIRA CATEGORIA 

 

 AS PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PRÉ-

NATAL PARA O ENFRENTAMENTO DO CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS NA GESTAÇÃO. 

 

 

Durante a consulta pré-natal, as gestantes costumam omitir o consumo de drogas 

podendo, assim, o seu uso ser subdiagnosticado durante a gestação, devido ao despreparo dos 

profissionais da saúde no rastreamento de queixas e sintomas alusivos a esse consumo. 
1
 

Cabe, portanto, destacar a importância da atuação de profissionais treinados para a realização 

das consultas pré-natais, a fim de que sejam capazes de identificar as mulheres/gestantes que 

consomem bebidas alcoólicas. 

O consumo de álcool durante a gestação é associado ao conceito de imoralidade, 

agressividade e comportamento inadequado, levando as gestantes a omitirem esse ato durante 

a consulta médica. Essas mulheres geralmente apresentam sentimentos de culpa e vergonha 

dos filhos.
  1  

Nesse sentido, o trabalho do profissional de saúde deve ser realizado considerando, em 

primeira instância, a vida da gestante, dessa forma possibilitando a construção de significados, 

sem promover a imposição do que é considerado certo ou errado dito por especialistas que, 

muitas vezes, pouco ou nada sabem do que é a vida do outro, suas dores e mazelas, suas 

experiências e conhecimento; o outro, no caso a gestante, tem muito a ensinar, mais do que se 

pensa, mas o orgulho que cerca o profissional não permite encontros verdadeiramente 

humanos.  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para o intenso 

progresso na especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente 

o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem 

contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes. 
25

  

Sendo assim, nas consultas pré-natais, deve ser feito um trabalho de identificação pela 

equipe multiprofissional, permitindo que a gestante seja acolhida de forma a favorecer a 

criação do vínculo, possibilitando uma assistência profissional holística que a considere um 

ser biopsicossocial e espiritual, direcionando as intervenções para as necessidades sentidas e 

referidas, 
1, 19, 24

 sempre objetivando que elas se tornem conscientes dos malefícios da ingestão 
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do álcool durante a gestação, para que possam evitar atitudes que prejudiquem o 

desenvolvimento normal de seus filhos. 

Assim, as falas dos participantes remeteram ao vínculo como ponto de aproximação 

entre profissionais e gestantes, repercutindo em uma educação em saúde com qualidade. 

Nesse sentido, deve-se ter atenção ao que disseram, a fim de compreender o processo de 

assistência. 

Ao indagar como identificavam o consumo alcoólico na gestação aos participantes, 

relataram que estabelecer confiança é um ponto crucial, conforme referido nos seguintes 

depoimentos: 

 

 

 PS1 - A partir do momento que se consegue estabelecer uma relação 

médico paciente positivo, ai sim viabiliza essa gestante confessar o 

consumo de álcool ou drogas.  Mais isso demanda tempo. 

 

 

 PS3- fazer uma gestante admitir que consumisse ou consome bebidas 

alcoólicas ou alguma outra droga é difícil isso demanda tempo, não 

da para fazer em uma consulta, no caso das drogas ilícitas são mais 

difíceis por serem ilícitas.  

 

 

Ainda acerca do entendimento da percepção da educação em saúde para o 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação, os entrevistados revelaram: 

 

 

PS4- É difícil fazer a gestante assumir o consumo de bebidas 

alcoólicas principalmente maconha ou cocaína quando ela vem com 

seu esposo ou sua mãe facilita muito, pois eles confessam por ela, ai 

eu tento associar com outras variáveis e oriento quanto às 

intercorrências, esse trabalho em equipe deve ser considerado. 

 

 

 PS6 – Quando consigo manter um diálogo, eu oriento quanto os 

malefícios do consumo de bebidas alcoólicas na gestação tentando 

fazê-la compreender esses malefícios de forma que essa compreensão 

gere uma nova consciência. A atuação de uma equipe 

multiprofissional seria muito importante, pois o tempo de consulta é 

curto, o que dificulta muito esse processo. 
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A contribuição da equipe transdisciplinar relaciona-se com a realização de um 

rastreamento cuidadoso e uma observação criteriosa durante a consulta de pré-natal, a fim de 

identificar precocemente os casos de gestantes que consomem ou consumiram bebidas 

alcoólicas, devido ao elevado risco à saúde para elas e seus conceptos.  

Sendo assim, a interpretação da equipe transdisciplinar em relação à paciente torna-se 

fator relevante para a qualidade da assistência realizada, devendo os profissionais reavaliar as 

próprias atitudes com relação ao consumo de álcool, a fim de que possam desenvolver 

cuidados mais humanos e sem julgamentos de valor, pois atitudes negativas podem afetar a 

assistência a essa mulher/gestante e ainda, gerar consequências para a saúde materno-infantil. 

23
  

Dentre as complicações provocadas pelo consumo de álcool, destacam-se anomalias 

físicas e dimorfismo no primeiro trimestre, aumento de duas a quatro vezes as chances de 

abortamento espontâneo no segundo trimestre, fatores comprometedores durante o parto, 

como risco de infecções, descolamento prematuro de placenta, hipertonia uterina, trabalho de 

parto prematuro e líquido amniótico meconial. Dentre as consequências decorrentes do 

consumo de álcool por mulheres/gestantes, a mais conhecida é a SAF, caracterizada por baixo 

peso do recém-nascido ao nascer, hipotonia, irritabilidade, retardo do desenvolvimento, 

anormalidades craniofaciais e cardiovasculares, retardo mental, hiperatividade e baixo 

rendimento escolar. 
1
 Seguem-se depoimentos a respeito: 

 

 

PS9 – Na primeira consulta tento identificar se existe ou não existe 

consumo, faz parte da anamnese (1ª consulta). Quando identifico o 

consumo acho que precisa de exclusividade na orientação, pois 

educar essa gestante quanto o consumo é muito importante, mas isso 

leva tempo só na primeira consulta é inviável. Uma equipe teria efeito 

positivo, pois acredito que quando são informadas mudariam tais 

hábitos. 

 

 

PS10 – Eu costumo perguntar diretamente só assim consigo atrair a 

atenção da gestante, pois ao perguntar eu já falo logo das 

consequências daí ela se interesse pelo assunto e eu pergunto 

novamente se consome ou consumiu bebidas alcoólicas, mas coletar 

essas informações fazê-la assumir com essa estrutura que temos, com 

esse tempo de consulta, nem sempre tenho sucesso, e o pior é que às 

vezes eu percebo que já consumiu bebida alcoólica em alguma festa, 

às vezes elas deixam transparecer, se esse trabalho fosse realizado em 

equipe, sem dúvida teria sucesso. 
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O diálogo gera um pensamento crítico e estimula a participação da gestante, fazendo 

com que ela se sinta confiante. A premissa básica daqueles que realizam o processo educativo 

com essa abordagem, deve ser a de encorajar o fortalecimento pessoal, esclarecer dúvidas e 

informar sobre o processo gravídico, enfocando o desenvolvimento de uma prática diária 

saudável. O importante é orientar o Ser humano a ajudar-se, tornando-o responsável e agente 

de sua recuperação, viabilizando a construção de uma postura crítica e reflexiva acerca de 

seus problemas. 
55, 56, 57,

 
62, 63

 

A educação em saúde deve ser considerada como estratégia de promoção à saúde por 

meio da conscientização individual e coletiva, estimulando ações e serviços que atendam aos 

princípios do SUS, e percebida a partir da concepção crítica e holística, pois seu objetivo é 

gerar uma conscientização nos usuários, em qualquer campo de especialidade em saúde.  

No caso da mulher/gestante, o foco deve ser a mudança no estilo de vida, levando em 

consideração que essa clientela não é obrigada a adotar uma nova postura, e que o importante 

é essa estratégia ser concretizada pelos profissionais, possibilitando que uma parte da 

sociedade, mesmo sem impacto inicial, adote atitudes mais conscientes em prol da qualidade 

no seu modo de viver.  A partir desta compreensão, a educação em saúde deve ser inserida na 

prática integradora do cuidar, o que constitui espaço de inclusão fundado em saberes técnicos, 

científicos e populares culturalmente significativos, capazes de provocar mudanças 

individuais. 
38

 

As gestantes inseridas em ambientes de ações e serviços educativos, pouco a pouco vão 

tornando suas atividades diárias mais cautelosas de modo a minimizar os riscos para sua 

saúde e a do concepto. Ações educativas durante o ciclo gravídico-puerperal são muito 

importantes, mas é no pré-natal que a gestante precisa ser mais bem orientada, inclusive 

quanto ao consumo de álcool, para que possa vivenciar o parto tranquilamente, ter menos 

riscos de complicações e mais sucesso na amamentação. 
1 

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para o intenso 

progresso na especialização na área da Saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente 

o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, 

contemplando simultaneamente a articulação das ações e dos saberes. 
25   

Possibilitando uma assistência profissional holística que a considere um ser 

biopsicossocial e espiritual, direcionando as intervenções para as necessidades sentidas e 

referidas, 
1, 19,  24

 sempre objetivando que as mulheres/gestantes se tornem conscientes dos 

malefícios da ingestão do álcool durante a gestação, para que possam evitar atitudes que 
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prejudiquem o desenvolvimento normal de seus filhos.   

 A propósito, seguem-se depoimentos: 

 

 

PS1 – Acho importante identificar e orientar a gestante e faço isso na 

anamnese, na medida em que se adquire confiança e acho muito 

importante para prevenção, o problema que nem sempre tenho 

sucesso, um trabalho em equipe teria uma repercussão melhor, um 

projeto pedagógico de repente incluir essa temática no grupo no 

grupo gestante. 

 

 

 

PS11 - É muito importante orientar a gestante quanto os malefícios 

do consumo de bebidas alcoólicas, eu tento faze - lá compreender que 

o consumo de álcool não é seguro, tento mostrar as repercussões que 

pode ocorrer utilizando fotos de livros, etc.  

 

 

Uma das grandes dificuldades de nosso País é a garantia de assistência com qualidade, 

visto que os programas implementados passam por dificuldade de infraestrutura, 

dimensionamento de tempo, quantitativo de profissionais, acesso por parte das usuárias, 

precária cobertura, resultando no desequilíbrio dos indicadores e na oscilação das taxas de 

morbimortalidade materna infantil e neonatal. 

Deste modo, em diversos estudos, falhas são apontadas: destacam-se o 

desconhecimento e o desrespeito ao direito à saúde da mulher, bem como a falta de percepção 

da mulher como sujeito, e tais características são manifestadas nas práticas dos profissionais 

de saúde que ainda se baseiam no modelo de atendimento tecnocrático e extremamente 

intervencionista. 

No cotidiano, essa situação é frequentemente encontrada nos serviços de saúde, e 

reflete a própria formação do profissional, que acaba por produzir a fragmentação nas práticas 

do cuidado em saúde, deixando de lado a holística no cuidado vinculado à atenção, lidando 

com os sujeitos como se eles fossem apenas portadores de doenças, e não como portadores de 

desejos, aspirações e sonhos. Os relatos são claros a esse respeito: 

 

 

PS2 - Muitas realizam essa prática, em festas com seus maridos ou 

em comemorações de fim de ano. Em minha opinião, importante é não 

se embriagar. Eu desaconselho eu pergunto e elas respondem, não sei 

se é verdade, mas a própria gestação as deixa com mais cautela, 

muitas até param de beber assim o próprio estado gestacional a 
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fazem parar.  

 

 

PS8- Se não ela verbalizar não orientamos, se ela não disser que usa 

álcool não orientamos, devemos classificar os ricos para a qualidade 

do pré-natal e isso ocorre na anamnese. 

 

 

 PS9 – Depois da primeira consulta não é uma coisa que faça parte 

de nossa lembrança e o próprio estado gestacional é fator de 

proteção, elas ficam preocupadas e não consomem. 

 

 

PS11- Eu faço pergunta direta na primeira consulta, responde sim ou 

não, explico, mas não é nada especifico e encontro muita dificuldade 

de explicar e saber se ela compreendeu mesmo. 

  

  

  

Refletindo na assistência pré-natal, a falta de humanização no atendimento  é apontada 

pelos profissionais e pelas gestantes  e hoje se constitui em um dos principais obstáculos a 

serem superados na Saúde, cabendo considerar que toda gestante tem direito à informação, e 

nesse contexto, quanto aos malefícios do consumo de bebidas alcoólicas, pois essa prática 

deve ser desencorajada na gestação devido aos agravos que essa associação causa. 

Mediante o exposto, se a gestante não for acolhida, acompanhada holisticamente, 

considerando sua totalidade, suas partes e inter-relações, o período gravídico pode ser 

prejudicado.  

Para tanto, a educação em saúde como parte da assistência, possui um significativo 

papel para o enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que bem informadas 

elas tendem a diminuir essa prática, e até mesmo a excluí-la de seu cotidiano.  

Os profissionais da saúde tem a obrigação de prevenir e/ou reconhecer as lesões que o 

álcool pode causar ao recém-nascido, identificando precocemente as mulheres consumidoras 

de bebidas alcoólicas e os neonatos atingidos em sua saúde pelo consumo. Para tanto, devem 

instituir na prática diária a avaliação do uso de álcool pelas gestantes, aconselhando-as quanto 

aos riscos a que estão submetidas e despertando sua responsabilidade para com a saúde do 

futuro filho. 
1
  

Confirma-se, portanto, que os serviços de saúde carecem de profissionais qualificados 

e sensibilizados para prestar assistência às gestantes usuárias de bebidas alcoólicas, fato que 

pode ser modificado com a inclusão da temática nas disciplinas da graduação, e com a 
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realização de treinamento dos profissionais dos diferentes serviços de saúde que lhes 

permitam identificar os fatores predisponentes ao consumo de álcool durante o período 

gestacional, considerando que é preciso realizar cotidianamente ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos por meio de um rastreamento seguro, um aconselhamento eficaz e uma 

conduta segura.  

 

 SEGUNDA CATEGORIA  

 

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO PARTE DA ASSISTÊNCIA À GESTANTE PARA 

O ENFRENTAMENTO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 

 

Para um pré-natal de qualidade, é necessário que haja humanização no atendimento, 

fator essencial para a assistência prestada à gestante; captação e aderência precoce da gestante 

para o acompanhamento pré-natal; estabelecimento de vínculo entre profissional e gestante; 

excelência nas técnicas para um atendimento qualificado e capacitado; acompanhamento 

periódico e contínuo da gestante classificando o risco gestacional na primeira consulta e nas 

subsequentes, e garantia de orientações e esclarecimentos necessários mediante a realização 

de ações educativas.  

Portanto, o pré-natal é o momento ideal para que o profissional dissipe mitos e visões 

através do desenvolvimento da educação em saúde. Tal perspectiva está vinculada às 

informações de que um cálice de vinho por dia perpetua por anos os benefícios à saúde, mas 

tal pratica não esta indicada à gestante, lembrando que apenas um copo de bebida alcoólica 

pode trazer repercussões graves ao binômio mãe/bebê. 

Alguns profissionais de saúde referiram-se à educação em saúde em seus 

depoimentos: 

 

 

 PS8 – A educação em saúde seria muito válida porque recebemos 

uma demanda muito grande no pré-natal e o tempo de consulta é 

muito pequena, essa abordagem poderia ser incluída em nosso grupo 

de gestante, exerceria um papel acolhedor nessa prática e também o 

estabelecimento de um protocolo de atuação teria resultado positivo. 

 

 

PS10 – Educação em saúde tem que ser primeiro para o médico e a 

equipe, só depois para as pacientes. Temos que nos capacitar e nos 

sensibilizar mais. 
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PS11 – Nunca realizamos uma capacitação volta para o atendimento 

a gestante que consome álcool ou drogas ilícitas e acho importante 

uma qualificação voltada para assistência a gestante que consome 

bebidas alcoólicas, assim estaríamos nos atualizando, odeio não 

saber e preciso orientar a gestante. 

 

 

PS12 – Nunca realizamos capacitação profissional voltado para o 

atendimento gestante que consome bebidas alcoólicas, adquiri 

experiência com a prática mesmo durante as consultas. 

 

 

PS14 – gostaria de me capacitar melhor para atender as gestantes 

que consomem bebidas alcoólicas, se tivesse alguma capacitação por 

aqui eu faria para ficar mais preparada. Acho que seria legal, com 

esse preparo saberíamos identificar, pois às vezes elas fazem uso, mas 

não percebemos. Muitas chegam aqui na consulta contando: - que 

saíram para se divertir e beberem mesmo, e ainda dizem que só 

porque estou grávida não vou ficar em casa o dia todo, nesse 

momento oriento, mas elas não sabem mesmo, não em informação de 

base nenhuma e ainda o tempo de consulta não ajuda nessas horas e 

eu acho que um trabalho de educação em saúde seria muito bem 

aplicado. 

 

Nos âmbitos hospitalares ou ambulatoriais, faz-se necessária uma estrutura 

organizacional mais horizontalizada para descentralizar o poder decisório, a fim de que as 

interações emancipatórias venham a acontecer entre gestante e profissional. Dessa forma, 

espera-se que os profissionais rompam com os princípios da administração clássica e reflitam 

sobre a possibilidade de reorientação da prática assistencial e gerencial, para compreender a 

cliente dentro de um processo coletivo e interdependente de trabalho, essencial ao processo de 

atenção à saúde.  

Desse modo, o encontro dos profissionais com as gestantes propiciará a criação de 

significações à situação existencial. A ênfase não se limitará ao tratamento, mas buscará a 

criação de um contexto ou ambiente onde a pessoa possa interagir, revendo, retificando suas 

ideias, e mesmo sendo influenciado em suas opiniões, favorecendo processos construtivos de 

sentido. 

 

 

PS1 – Eu considero o pré-natal muito limitado tornando minha 

participação limitada devido à demanda, uma equipe multidisciplinar, 

um programa de educação seria desejável para estarmos atuando de 

forma holística.  A integralização dos setores intra - hospitalar ou 
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ambulatorial poderia ajudar, e campanhas públicas também teria seu 

papel inovador para o enfrentamento do consumo de bebidas 

alcoólicas na gestação e de drogas ilícitas. 

 

 

 PS2 - A educação em saúde para o enfrentamento do consumo de 

bebidas alcoólicas na gestação teria beneficio total, pois o tempo de 

consulta é muito curto nem sem sempre consigo tirar todas as 

dúvidas, fico muito limitado. A interação de multiprofissionais 

competentes, capacitados seria boa, o estabelecimento de protocolo e 

o gerencia dessa atuação não poderia deixar a desejar então deveria 

eleger os atores para a construção deste processo. 

 

 

PS7 – A educação em saúde teria 100% beneficio quem não sabe das 

consequências vai continuar bebendo quem sabe com certeza vai 

tentar mudar, mas o povo não tem informação mesmo, muita coisa 

poderia ser evitada só com a informação, um trabalho pedagógico 

bem elaborado não só para o consumo de bebidas alcoólicas, mas 

para drogas ilícitas também teria seu efeito valorativo e não podemos 

esquecer-nos da participação das esferas do governo promovendo 

campanhas educativas, acho engraçado temos campanas para 

dengue, para lei seca, mas para o consumo de bebidas alcoólicas e 

drogas ilícitas na gestação não fazem nada. 

 

A escuta é considerada um fator essencial quando se fala em troca de saberes, em 

compreensão de mundo e de linguagem, para que se possa entender e ser entendido. Dito isto, 

a participação em grupos de gestantes é considerada muito eficaz para uma assistência 

individualizada e integral das necessidades da gestante, de seu parceiro e demais pessoas 

envolvidas.  

A importância da realização de atividades educativas durante o acompanhamento pré-

natal tem sido enfatizada em diversos estudos e, partindo desse princípio, de fato, gestantes 

informadas terão atitudes mais conscientes, o que pode reduzir as situações que colocaria em 

risco seus bebês. 
1, 2, 21, 24, 31

 Em estudo realizado com 702 puérperas, de acordo com os 

autores, 57% das entrevistadas negaram ter recebido informações de caráter educativo durante 

a gravidez. 
1 

Além disto, apenas 43% confirmaram ter participado de atividades do tipo “grupos de 

gestantes” durante o pré-natal, enquanto 86,1%, das pacientes entrevistadas confirmaram ter 

recebido alguma orientação acerca do trabalho de parto e parto e das situações em que 

deveriam dirigir-se ao hospital mais próximo. 
1,  20 

Toda a patogênese relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas pode ser evitada 
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através de um trabalho preventivo, contudo, a promoção da Saúde caracterizou-se como 

marco norteador da Saúde Pública a partir dos anos 70, e desde então vem evoluindo como 

um modelo das ações de saúde visando mudanças de hábitos em prol da qualidade da saúde. 

De acordo com essa abordagem, a Organização Mundial da Saúde, com a consolidação 

da Carta de Ottawa (1986), considera a Promoção da Saúde como estratégia de reformulação 

de ações e serviços para o processo de capacitação da comunidade, atuando na melhoria da 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. 
53

  

A partir deste contexto incorporam na sua prática valores como solidariedade, 

equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, que caracteriza 

uma combinação de estratégias, envolvendo vários atores: Estado, comunidade, família e 

indivíduo. 
54, 55  

Todos os profissionais que trabalham com o Ser humano devem adquirir uma visão 

holística, seja na produção do conhecimento ou na prestação de serviços, de modo a resgatar a 

construção da vida. 
1 

Vale ressaltar que quanto mais conscientizados, capacitados e 

sensibilizados os profissionais se tornem, mais preparados estarão para desvelar a realidade, 

procurando rever mitos e alcançar a realização do trabalho humano holístico com ações de 

transformação da realidade para a libertação das pessoas. 
1, 24  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O estudo possibilitou a construção do conhecimento para o enfrentamento do consumo 

de bebidas alcoólicas por gestantes na ótica dos profissionais da saúde do referido 

ambulatório de pré-natal e demonstrou a insatisfação com o dimensionamento de profissional 

e tempo de consultas apontando um déficit a qualidade da assistência materno-infantil.  

As interfaces para a construção da assistência ao enfrentamento do consumo de 

bebidas alcoólicas, tais como, a falta de recursos materiais e de estrutura foi elucidada ao 

longo das entrevistas, com os profissionais, tendo sido mais bem compreendidas quando 

levantada a perspectiva da atuação transdisciplinar, que vai muito além, pois uma integração 

entre as especialidades institucionais: médicos obstetras e ginecologistas, enfermeiros 

obstetras e ginecologistas, médicos pediatras, enfermeiros pediatras, médicos neonatologistas, 

enfermeiros neonatologistas, nutricionistas, técnicos em enfermagem, psicólogos, psiquiatras, 

fonoaudiologistas, fisioterapeutas, endocrinologistas, etc. sustentariam uma assistência 
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integralizada na perspectiva institucional promovendo uma comunicação entre os setores para 

enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas na gestação garantindo os direitos 

constitucionais da gestante e do nascituro. 

Após a união de dados, coletados nas entrevistas foi possível perceber que a 

qualificação e capacitação profissional como iniciativa valorativa das ações de educação em 

saúde para o enfretamento do consumo alcoólico na gestação promoveu o esclarecimento das 

principais características dessa assistência.  

Foi possível de fato, evidenciar, num primeiro momento, que a estrutura assistencial 

da instituição de referência ocorre, essencialmente, baseada em três aspectos: identificação 

das características e das variáveis facilitadoras; avaliação da paciente, baseada apenas no 

relato verbal; e, finalmente, o cuidado baseado em dificuldades.  

Para tal a implementação e inclusão de folders e cartazes de caráter educativo no 

ambiente de atendimento as gestantes caracteriza a iniciativa para o enfretamento do consumo 

alcoólico pela clientela referenciada.  

A estrutura gerencial do serviço foi identificada, considerando-se aspectos favoráveis e 

desfavoráveis.  

Percebeu-se que a instituição, apesar de ser considerada de referência, mostrou um 

atendimento fragilizado, em que os profissionais até conseguem visualizar as facilidades e 

dificuldades encontradas no cotidiano para atender gestantes que consomem bebidas 

alcoólicas, no entanto realizam um cuidado informal, baseado em percepções individuais, não 

fazendo uso de modelos preconizados como o uso de escalas ou instrumentos destinados à 

avaliação mais acurada.   

Nesse sentido, o rastreamento constante deve ser realizado pelo profissional de saúde, 

evidenciando a necessidade de aplicação de um instrumento específico nas consultas de pré-

natal, tendo em vista que o consumo de álcool vem se tornando um hábito constante entre as 

mulheres. A propósito, o questionário Tolerance, Annoyed, Cut down e Eye-opener (T-ACE) 

mostrou maior eficiência, especificidade e sensibilidade na literatura,  podendo ser utilizado 

naquelas consultas para identificar o problema. 
1   

 

Constataram-se, como principais fatores impeditivos a adequada assistência: a 

demanda elevada de pacientes, a inexistência de um atendimento específico/protocolos para 

gerenciar as gestantes que consomem bebidas alcoólicas bem como as frequentes falhas 

interinstitucionais quanto à referência e contra referência, pois na maioria das vezes as 

gestantes não recebem orientações e nem participam de alguma atividade educativa em prol 

do enfretamento alcoólico na gestação.  
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Durante as entrevistas ficou muito clara a constatação e validação da educação em 

saúde como parte dessa assistência promovedora de esclarecimentos dos hábitos de  que 

comprometem a evolução saudável da gestação, nessa perspectiva, indagar a respeito do 

consumo de bebidas alcoólica, expondo os fatores comprometedores deste hábito 

independente dela manifestar interesse, pois a literatura transpassa que a pessoa adquire com 

o tempo hábitos de rotina mais viáveis possível, e promover grupos de gestantes com 

direcionamento do enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas nas atividades 

educativas, promover educação em saúde para o enfretamento do consumo de drogas lícitas e 

ilícitas, campanhas públicas e reformulação das políticas de saúde  possui significativo papel 

para a garantia dos diretos do grupo atingido. 

Desta forma o estudo propõe novas formas de relacionamento entre profissionais, 

gestores, governo e usuárias dos serviços de saúde e de ensino, pois educação em saúde para o 

enfrentamento do consumo alcoólico para as adolescentes / gestantes, mulheres /gestantes, 

mulheres em idade reprodutiva, em idade escolar proverá novos paradigmas e reconhecimento 

dos direitos das crianças e adolescentes instituídos, no estatuto da criança e do adolescente 

não deixando a cargo apenas aos profissionais da saúde a competência dessa temática. 

 Para atuar em escolas o profissional da saúde deve ser capacitado e qualificado 

necessitando de toda estrutura física gerencial pertinente ao cuidado, tal sentido propõe uma 

atenção integralizada, reconhecendo a mulher / gestante / adolescente como cidadã dotada de 

direitos e como uma pessoa inteira, onde a história do seu corpo e de sua vida tem 

importância fundamental, para que ela possa expressar o que senti e, a partir deste 

fundamento, possa ser ouvida e compreendida nas suas necessidades. Assegurar a mulher / 

gestante / adolescente o conhecimento necessário para que tenha um maior controle sobre sua 

saúde.  

Sobre tudo as ações de educação em saúde ambulatorial devem ser valorizadas, 

estruturadas e qualificadas na perspectiva de enfrentamento alcoólico por com garantia de 

desenvolvimento e nascimento saudável, essas ações necessita de uma perspectiva dialógica, 

emancipatória, participativa, criativa e que contribua para a autonomia da usuária, no que diz 

respeito a sua condição de vida e para transformar as situações que limitam o viver com o 

máximo de qualidade de vida com potencialidades de provocar mudanças na sensibilização 

profissional. 

Essa perspectiva paradigmática institucional e a integralização do sistema de 

referência e contra referência necessita de profissionais, gestores e governantes sensibilizados 

e qualificados para atuar nessa dimensão que institui essa problemática, pois as interfaces do 
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manejo gerencial para a construção dessa assistência trasndisplicinar e as ações de educação 

para o enfretamento do consumo alcoólico necessita de atenção devido a eleva prevalência e 

consequência dessa associação 
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APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE)  

 

O/A Sr./Sra.
 
 está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A educação 

em saúde à mulher/gestante no enfrentamento do consumo de bebidas alcoólicas: a ótica 

dos profissionais de saúde que atuam no pré-natal,” sob a orientação do pesquisador 

Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves  da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

UFF, tendo por objetivo geral “Compreender a educação em saúde na assistência às 

mulheres/gestantes que consomem bebidas alcoólicas, a ótica dos profissionais de saúde 

que atuam no pré-natal” . 

Para a realização deste trabalho, usaremos na coleta de dados um roteiro de 

entrevista semiestrutural individual. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua 

participação é voluntária, isto é, a qualquer momento o(a) sr(a) poderá negar-se a 

responder a qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição que você realizou sua consulta. 

O/A sr(a) receberá orientações acerca do estudo, e as informações que prestar 

durante a entrevista, além de serem importantes, contribuirão para que o pesquisador 

possa compreender e analisar o seu conteúdo. 

Esclarecemos que a coleta será utilizada com a garantia de privacidade e 

anonimato em qualquer fase do estudo, isto porque quando for necessário usar como 

exemplo uma situação, sua privacidade será preservada por meio de um nome falso 

escolhido pelo pesquisador. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de questionário, que serão gravadas em aparelho digital, com a 

sua autorização, possibilitando a sua posterior cópia em escrito. Você não terá nenhuma 

despesa financeira.  

Sua participação é de extrema relevância para a ampliação do conhecimento na 

área da Saúde da Mulher, possibilitando identificar as diversas práticas dos profissionais 

de saúde no pré-natal, com ênfase no problema da ingestão alcoólica durante a gestação. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde constam o telefone/e-mail e o 

endereço do pesquisador responsável e dos demais membros da equipe, podendo utilizá-

los para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Eu, ____________________________________, RG n°_________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2014.  

 

 

Daniele Ribeiro Dias                                                          Valdecyr Herdy Alves 

Mestranda do MEPS-MI/UFF                                              Prof. Dr. Titular do                                  

MEP/EEAAC/UFF                                                               EEAAC\UFF 

dani_tkd_sc@yahoo.com.br                                                 

herdyalves@yahoo.com.br 

Tel.: (21) 97229-6328                                                                 Tel.: (21) 2629-

9456 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

  

 

 

o Dados dos profissionais- PARTE I 

 

 

1) Idade? 

 

 

2) Sexo? 

 

 

3) Formação? 

 

 

 

 

4) Tempo? 

 

 

 

 

 

5) Especialização/Residência? 

 

 

 

 

6) Período? 

 

 

7) Tempo de atuação na área (formação)? 

 

 

 

 

 

8) Tempo de atuação no serviço de pré-natal? 
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Abordagem à mulher gestante e o consumo de álcool - PARTE II 

 

 

1) O Pré-natal é celebrado um ambiente de humanização onde se oportuniza a escuta 

ativa, esclarecimentos do processo gravídico-puerperal. Como você aborda as 

mulheres\gestantes a respeito do consumo de álcool? 

 

 

2) Você busca durante suas abordagens, identificar uma mulher\gestante que consome 

bebida alcoólica?  

 

 

a. Sim. Qual é a importância? 

 

b. Não. Por qual motivo? 

 

3) Sua unidade promove alguma modalidade de atendimento à mulher\gestante que 

consome bebidas alcoólicas? 

 

a. Sim. Qual (is)? 

 

b. Não. Você considera importante ter? Por quê? 

 

c. Não sei. 

 

 

4) Em sua unidade existe algum protocolo de atendimento à mulher\gestante que 

consome bebida alcoólica?  

 

a. Sim. Qual (is)? 

 

b. Não. Você considera importante ter? Por quê? 

 

 

c. Não sei. 
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5) Você recebeu algum tipo de capacitação para identificar e orientar mulher/gestante que 

consome bebidas alcoólicas? 

a. (  ) Não  

b. (  ) Não sabe informar     

c. (  ) Sim.  Qual(is)? Foi o suficiente? 

 

 

6) Você orienta a mulher\gestante em relação às consequências do consumo de álcool 

durante a gestação?  

 

a. Sim. O que observa quanto à aderência da usuária? Acha importante? Por quê? 

 

b. Não. Por qual motivo? 

 

7) Quais são (podem ser) suas orientações às mulheres\gestantes em relação às 

consequências do consumo de álcool durante a gestação?  

 

 

8) Você utiliza alguma técnica ou tecnologia para identificar as mulheres/gestantes que 

consomem bebidas alcoólicas? Você conhece algum? Qual? 

 

 

9) Você atua ou já atuou em algum projeto pedagógico (atividade de educação em grupo 

ou individual) para o enfrentamento do consumo de álcool na gestação? 

 

a. Sim. Relate sua experiência. 

 

b. Não. Acha importante ter? Gostaria de participar? Por quê? 

 

 

10) Já encontrou alguma dificuldade para identificar ou abordar alguma mulher/gestante 

que consome bebidas alcoólicas? 

 

a. Sim. Cite: 

 

b. Não. 

 

c. Não sabe informar. 

 

11) Em sua opinião, você considera suficientes as informações oferecidas na educação em 

saúde das mulheres/gestantes sobre o consumo de álcool na gestação? Por quê? 
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12) Quais os benefícios da educação em saúde sobre o uso de álcool durante a gestação? 

 

13) Como você avalia a sua participação no processo de educação em saúde às 

mulheres/gestantes? 

 

A Educação em Saúde e as Condutas profissionais- PARTE III 

 

 

1)Descreva seu papel no preparo da mulher gestante para o parto e nascimento? 

 

 

 

 

2)O Ministério da Saúde aponta o pré-natal como um indicador de qualidade de assistência 

materno-infantil. Descreva como ocorre essa abordagem. 

 

 

 

3) Você julga suficiente sua formação/especialização para atendimento às mulheres gestantes? 

 

 

 

4) Quais recursos (estrutura física/institucional/laboratorial/capacitações/incentivos) você 

possui para as consultas do pré-natal? 

 

 

 

5) No manual Pré-natal e Puerpério para a primeira consulta é preconizado  um levantamento 

dos antecedentes familiar, de saúde... Quais são as situações mais comuns encontradas 

(enumerando-as em ordem de achados)? 

 

 

a. Hipertensão arterial e/ou Diabetes  

 

b. Consumo de drogas ilícitas (especificar)______________________________ 

 

 

c. Uso abusivo ou ‘social’ do álcool (especificamente) 

 

d. DST/AIDS 

 

  

e. Outros:__________________________________________ 
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6) A instituição apresenta protocolos/normas/rotinas escritas? 

 

 (    ) Sim. Qual importância em ter? Justifique. 

 

 

 (    ) Não. Em sua opinião, facilitariam seu trabalho? Por Quê? 

 

 

 

7) A Educação em saúde é um método que aproxima o profissional de saúde das usuárias e 

família, quanto a sua condição de saúde. Como observa na sua prática, a educação em saúde 

durante o pré-natal? Descreva as principais condutas. Você se considera apto? Quais são 

suas dificuldades? 
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