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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, exploratória, através da análise documental do 

cartão das gestantes de Unidade Básica de Saúde (UBS) do Rio de Janeiro Alice Toledo 

Tibiriçá cujo tema central foi a qualidade da assistência pré-natal, fundamental para um 

período gravídico saudável livre de agravos culminando em parto e recém-nascido sadios. 

Como objetivos estabeleceu-se: verificar os registros contidos no cartão da gestante em 

relação à associação com assistência de qualidade preconizada pelo Ministério da Saúde 

(MS); identificar a incidência das inadequações principais oriundas do preenchimento do 

cartão da gestante pela equipe de saúde da UBS; descrever a relação da implicação dessa 

incidência na perspectiva da qualidade da assistência pré-natal com as informações contidas 

no cartão e analisar, através de dados coletados, a significância da necessidade de registros da 

consulta. A coleta de dados foi realizada através de formulário check list composto com os 

itens do atual cartão da gestante. Os resultados confirmaram a hipótese de que registros de 

dados do cartão do pré-natal não permitem expressar o acompanhamento da cliente e dessa 

forma distorcem os indicadores de qualidade do serviço de enfermagem prestado e estes ficam 

prejudicados, com destaque para ausência de 100% agendamento da gestante, do item cor, da 

não identificação do agente comunitário de saúde; registro do índice de líquido amniótico e 

posição da placenta; não avaliam a pelve da mulher e em mais de 90% os exames de 

laboratório também não são valorizados, principalmente VDRL, Ht e Hb, tipagem sanguínea e 

fator Rh. Conclui-se que os registros realizados durante a assistência são de suma importância 

para a continuidade do serviço e para o alcance da qualidade da assistência, cabe aos 

profissionais extrema atenção ao transcrever as informações de forma correta e buscar 

conhecimento sobre cada instrumento utilizado no dia-a-dia do cuidado, avaliando o impacto 

da qualidade assistencial. 

 

Palavras-chave: Saúde da mulher; Pré-natal; Qualidade da assistência; Cartão da gestante.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

It is a exploratory and quantitative research, through documentary analysis of the card of the 

pregnant women of a Basic Health Unit (BHU) of Rio de Janeiro Alice Toledo Tibiriçá whose 

central theme was the quality of prenatal care, fundamental to a pregnancy healthy free of 

diseases culminating in healthy delivery and newborn. As objectives established: check the 

records contained in pregnancy card in relation to the association with quality assistance 

recommended by the Ministry of Health (MOH); identify the incidence of inadequacies main 

from completing the pregnancy card by the health team of UBS. Describe the relationship of 

the implication of such incidence in the perspective of the quality of prenatal care with the 

information contained in the card and analyze, through data collected, the significance of the 

need for records in the consult. The data collection was performed by means of checklist form 

composed with the items of the current pregnancy card. The results confirmed the hypothesis 

that records of card data of the pre-delivery does not allow to express the monitoring of 

customer and thus distort the quality indicators of the nursing service provided and these are 

harmed, with emphasis on lack of 100% schedule of pregnant women, the item color, the non-

identification of community health agent; record of amniotic fluid and position of placental; 

do not assess the pelvis of women and more than 90 percent of the laboratory tests are also 

not valued, especially VDRL, Ht and Hb, blood typing and Rh factor. It is concluded that the 

records made during the service are of the utmost importance for the continuity of the service 

and to the range of quality of care, the professionals must have extreme attention to transcribe 

the information correctly and seek knowledge on each instrument used in day-to-day care, 

evaluating the impact of health care quality. 

 

Keywords: women's Health; prenatal care; Quality of care; pregnancy Card. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A mulher é, desde sua criação, uma personagem de grande importância na história da 

construção de uma sociedade e, a cada século, vem conquistando seu espaço na área 

profissional, política, social e nas diferentes formas de agregação familiar em construção 

social. Uma das fases mais delicadas e desejadas pela maioria das mulheres inclui a gestação, 

por ser um período de grandes transformações fisiológicas e psicológicas que devem ser 

acompanhadas de perto pela família na qual se faz fundamental o suporte da equipe 

multiprofissional de saúde. 

 O suporte básico de atendimento que os serviços de saúde oferecem é a assistência 

pré-natal e esta consiste em atendimento de saúde desenvolvido para atender de forma integral 

e humanizada a mulher no período gestacional, através de equipe multidisciplinar, visando 

uma gestação tranqüila, livre de agravos e parto bem sucedido com recém-nascido saudável. 

 Como experiência de prática, através da reflexão, durante a formação acadêmica, no 

curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, quando estagiei na 

disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher I, no 5° período, o campo teórico-prático foi 

realizado em uma Unidade Básica de Saúde de Niterói (UBS), na qual se permitiu um contato 

mais próximo com a mulher em sua totalidade e com o período gravídico no pré-natal, sendo 

este realizado por um enfermeiro.  

No desenvolvimento da atividade pude observar a importância do registro das 

informações colhidas referentes à saúde da gestante para oferecimento de uma atenção de 

qualidade, estando o profissional ciente de todas as etapas da realização da assistência 

orientadas e descritas pelo Ministério da Saúde, nos manuais que preconizam as ações a serem 

desenvolvidas durante a assistência pré-natal. 

Na prática percebeu-se o quanto é essencial os registros da atenção ofertada à gestante 

e das informações obtidas no cuidado a ela e sua família para promoção de parto bem 
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sucedido e gravidez sob controle biológico, já que é de grande valia um planejamento de 

ações de saúde na perspectiva de evitar complicações e diminuir riscos latentes. 

 Contudo, ao observar, ainda que empiricamente, os tipos de registro utilizados pelos 

profissionais de saúde durante a assistência oferecida no pré-natal, o cartão da gestante se 

torna foco principal da transcrição das informações essenciais para um acompanhamento 

gestacional de qualidade, sendo este o elo de comunicação entre profissionais de saúde e 

equipes assistenciais a respeito do estado situacional de saúde da usuária em período 

gestacional. Nesta perspectiva, essa necessidade de interlocução e registro, acrescida da 

aplicabilidade de maneira adequada é indispensável, por parte da equipe de saúde, o 

preenchimento adequado do documento de acordo com o que é estabelecido pelas autoridades 

de saúde, cabendo ao profissional conhecimento necessário para a efetivação do mesmo.  

 Entende-se por registro: 

  

O registro representa a comunicação escrita dos fatores essenciais, de forma a 
manter uma história contínua dos acontecimentos ocorridos durante um certo 
período. Assim, o registro é um instrumento de comunicação importante na 
interligação entre os serviços, ou seja, é a constituição de uma memória (DUGAS1 
1984 apud TAVARES; OBA 1998). 

 

  Um programa com o objetivo de atenção à saúde da mulher em suas necessidades 

totais foi criado pelo Ministério da Saúde em 1984, o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) que preconiza: 

 

Assistir as necessidades globais de saúde da mulher, nos aspectos clínico-
ginecológicos e educativos, voltados ao aperfeiçoamento do controle pré-natal, do 
parto e puerpério; direciona a abordagem dos problemas presentes desde a 
adolescência até a terceira idade; busca o controle das doenças transmitidas 
sexualmente, do câncer cérvico-uterino e mamário e abrange a assistência para a 
concepção e contracepção (OSIS2, 1998 apud GONÇALVES et al 2008). 

 
 Porém, a assistência oferecida tratava a mulher como um corpo biológico sem a 

percepção de ser humano indissociável, que por movimentos sociais e políticos demandou 

para si reflexão da atitude dos profissionais, sendo necessário o estabelecimento de padrões 

assistenciais que privilegiavam o indivíduo e não a patologia que o mesmo portava.  

                                                           
1
 DUGAS, B.W. Enfermagem prática. Rio de Janeiro: Interamericana, 1984. 

2
 OSIS, MJMD. Paism: um marco na abordagem da saúde reprodutiva no Brasil. Caderno de saúde pública. 

1998. 



13 

 

 Após a criação, em 1988, do Sistema Único de Saúde (SUS), houve a necessidade de 

humanizar o cuidado e assim se estabeleceu um movimento político culminando com o 

Programa “Humaniza SUS” em 2003, nos quais a humanização é vista como processo político 

que deve estar presente em todos os níveis de atenção.  

Na UBS o Programa de Humanização têm como parâmetro para acompanhamento da 

implementação:  

 

Elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede 
social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde; incentivo 
às práticas promocionais de saúde; formas de acolhimento e inclusão do usuário que 
promovam à otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o 
acesso aos demais níveis do sistema efetivadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, 
p. 25). 

 

 Mas, dentro do movimento de humanização, surge o Programa de Humanização No 

Pré-Natal (PHPN), criado pelo Ministério da Saúde através da Portaria/GM n° 569 de 

1/06/2000 que tem por objetivo garantir acesso, a cobertura e a qualidade do 

acompanhamento pré-natal e assistência ao parto e puerpério, às gestantes e ao recém-

nascido, de acordo com o direito e a cidadania.  

Para o PHN um pré-natal de qualidade deve contemplar as seguintes atividades: 

Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4° mês de gestação; Realização de, no mínimo, 

seis consultas de acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre; realização de exames 

laboratoriais (ABO-Rh; VDRL; Urina; Glicemia de jejum; HB/Ht); Oferta de testagem anti-

HIV, com exame na primeira consulta, naqueles municípios com população acima de 

cinquenta mil habitantes; Aplicação de vacina antitetânica dose imunizante, segunda, do 

esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já imunizadas; Realização de 

atividades educativas; Classificação de risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e 

nas consultas subseqüentes; Garantir às gestantes classificadas como de risco, atendimento ou 

acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar à gestação de 

alto risco (BRASIL, 2002, p.6). 

 Na aplicação do PHPN no desenvolvimento do serviço evidencia-se a qualidade da 

assistência, sendo essa uma das condições para garantir a efetividade dos cuidados à gestante. 

A clientela precisa confiar no serviço e nos profissionais, deve compreender o fluxo de 

atenção que irá receber, deve conhecer as possibilidades que lhe são postas e desenvolver um 

vínculo com os profissionais que assiste. 



14 

 

“A investigação da qualidade pré-natal pode ser concretizada por intermédio de 

entrevista com as pacientes, da auditoria dos prontuários e da auditoria do cartão da gestante, 

contemplando os cuidados efetivamente oferecidos e recebidos na assistência” (ZANCHI et al 

2013, p.1). 

 Diante do atendimento oferecido pelo enfermeiro e vivenciado na graduação, durante 

o campo teórico-prático, destaquei o cartão da gestante como peça indiscutível para uma 

atenção em saúde adequada, o que permite a coleta de dados epidemiológicos, análise de 

exames realizados, acompanhamento vacinal da gestante, registro de dados de gestações e 

partos anteriores, além de direcionar a mulher em período gravídico para maternidade de 

referência.  

 Os registros das atividades realizadas junto a gestante passam a ser um meio de 

comunicação entre a equipe, promovendo a interação de ações e planejamento da intervenção, 

antecipadamente, para prevenir complicações que possam levar agravos à saúde da mulher e 

do recém-nascido.  

 A mulher deve ser esclarecida acerca da importância do cartão, do conteúdo, pois 

dessa forma, os profissionais envolvidos na assistência pré-natal podem receber informações 

sobre seu estado de saúde e gestação de forma íntegra e completa. 

 Os profissionais precisam estar cientes e treinados, segundo as exigências do 

Ministério da Saúde (MS) do correto preenchimento do documento em questão, a fim de 

assegurar a integralidade das ações e fornecer subsídios para os indicadores sócio-biológicos e 

de saúde. 

Perante a indispensável transcrição dos dados colhidos durante as consultas 

determinadas pelo MS, de acompanhamento da gestação, se estabelece condições promotoras 

de parto saudável e sem complicações para o bebê e para a mulher. Porém, ao observar, ainda 

que empiricamente, alguns cartões de gestantes assistidas quando estava no estágio, percebi 

que faltavam informações e anotações. Então, surge a problemática em questão: O cartão da 

gestante é preenchido, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde, pelos profissionais durante a assistência pré-natal? 

Tem-se como hipótese que os registros de dados do cartão do pré-natal não permitem 

expressar o acompanhamento da cliente e dessa forma distorcem os indicadores de qualidade 

do serviço de enfermagem prestado ficam prejudicados 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Com essa proposta a presente pesquisa tem como objetivo: verificar os registros 

contidos no cartão da gestante em relação à associação com a qualidade da assistência 

preconizada pelo MS. 

 

1.1.2 Específicos 

 

Pensa-se ser necessário identificar a incidência das inadequações principais oriundas 

do preenchimento do cartão da gestante pela equipe de enfermagem das UBS do Município 

do Rio de Janeiro; descrever a relação da implicação dessa incidência na perspectiva da 

qualidade da assistência pré-natal com as informações contidas no cartão e analisar, através de 

dados coletados, a significância da necessidade de registros da consulta.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Esta proposta de estudo poderá contribuir para a agregação de conhecimentos aos 

profissionais de saúde na condução da consulta à gestante, em relação à importância do 

registro para uma atenção em saúde pautada na qualidade.  

Sua relevância depreende da descontinuidade da assistência oferecida e não registrada 

à gestante, cuja identificação de inadequações de registros comuns no preenchimento do 

cartão, favorecerá a elaboração, por parte das organizações de saúde de processos de educação 

permanente profissional, gerando evidências científicas sobre a maneira como a assistência 

está sendo conduzida, para permitir que gestores possam planejar medidas de intervenção do 

problema a fim de resolvê-lo. 

Para a enfermagem permitirá a compreensão da aplicação do cartão da gestante na 

assistência pré-natal, importância do registro para a execução do cuidado à mulher no parto e 

puerpério pelas equipes de saúde e a aquisição de novos conhecimentos para a vida 

profissional. 

 Este estudo vem contribuir também para a aproximação com a temática, reforçando a 

necessidade de estar sendo abordado ainda na graduação, devido seus diversos aspectos 
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influenciadores na saúde da mulher. Para que, enquanto Enfermeiros, seja possível a 

compreensão do mesmo, tornando-nos profissionais mais reflexivos e capazes de preparar a 

mulher para o parto, tornando a relação profissional e a mulher mais simétrica e efetiva. 

Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir de ações de 

enfermagem gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo, permite-se uma 

formação profissional de qualidade propiciando uma assistência sistematizada e mais digna para a 

mulher no sentido de promover ações que ofereçam qualidade de serviços de enfermagem na 

assistência pré-natal. 

Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde 

Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa de no 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, 

nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e no Grupo de Pesquisa/CNPq relativo à Saúde da Mulher 

e do Recém nato, liderado pela orientadora da pesquisa, Dra Helen Campos Ferreira. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 
 Devido às questões de gênero, em algumas sociedades, a mulher tem sido um dos 

focos dos gestores públicos, no que tange às organizações e estabelecimento de políticas de 

atenção à saúde que englobam a sua existência quanto ser humano em sua totalidade. No 

século XX houve a necessidade de planejamento e medidas que levassem a intervenção do 

Estado na assistência à mulher e a criança, devido ao aumento das taxas de mortalidade na 

época em questão, resultando em ações que contemplavam a gestante em todo seu período 

gravídico e, posteriormente, relacionada ao crescimento e desenvolvimento infantil.  

 No Brasil foram criados modelos de assistência que acompanham com um olhar atento 

as particularidades sociais, culturais e econômicas e que são pautadas no atendimento das 

necessidades da mulher durante o ciclo gravídico puerperal, com ênfase na gestação, parto e 

nascimento. 

Em 1983 surgem, através do Ministério da Saúde, as bases programáticas que iriam 

culminar no Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), lançado em 1984 

com o objetivo da assistência integral, que difere do modelo anterior que centralizava o 

atendimento nas questões relacionadas com a reprodução, com perspectiva de atenção à saúde 

da mulher fora do período reprodutivo. 

  As diretrizes gerais do PAISM incluíam de acordo com Osis (1988, p. 27): 

 
 

Previam a capacitação do sistema de saúde para atender as necessidades da 
população feminina, enfatizando as ações dirigidas ao controle das patologias mais 
prevalentes nesse grupo; estabeleciam também a exigência de uma nova postura de 
trabalho da equipe de saúde em face do conceito de integralidade do atendimento; 
pressupunham uma prática educativa permeando todas as atividades a serem 
desenvolvidas, de forma que a clientela pudesse apropriar-se dos conhecimentos 
necessários a um maior controle sobre sua saúde. 
 

 
 Entre os temas abordados pelo PAISM através dos conteúdos programáticos 

estabelecidos, que tinham por objetivo a elaboração e execução de um conjunto de ações que 



18 

 

visavam atingir a melhoria dos níveis de saúde da população feminina, destaca-se a 

determinação da assistência pré-natal. Dentre as atividades incluía-se procedimentos clínicos 

e educativos, de maneira a garantir à saúde da gestante e a detecção precoce de agravos e 

afecções que podiam interferir no crescimento e desenvolvimento saudável do feto e a saúde 

materna. 

Assim, as ações que devem ser executadas incluem a consulta inicial com anamnese e 

exame físico clínico-obstétrico a fim de identificar e controlar riscos que possam 

comprometer a gestação e seu desfecho favorável com recém-nascido saudável; 

acompanhamento da gestação através do pré-natal de maneira ordenada e periódica, de acordo 

com os níveis de risco, focalizando a identificação e prevenção de problemas que no futuro 

comprometam a amamentação; realização de atividades educativas que tenham como eixo a 

prática do aleitamento materno, esclarecendo as dúvidas e transmitindo conhecimento sobre 

técnicas de amamentação, além de orientações sobre contracepção. 

 Em 2000 foi criado o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), 

que é fundamentado na humanização da assistência obstétrica neonatal, que consiste em um 

atendimento acolhedor tanto para a mulher quanto para os seus familiares, prestado de forma 

integral, baseado na ética por parte da equipe de saúde, recebendo com dignidade a mulher no 

ambiente do cuidado. Outra medida abordada pelo PHPN é o acompanhamento do parto e do 

puerpério de forma a não adoção de procedimentos intervencionistas desnecessários, que 

mesmo que sejam realizados não traz benefícios à mulher nem ao bebê, e que possam 

acarretar em riscos. 

 O PHPN tem como princípio que toda gestante tem direito ao acesso digno e de 

qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério; a ser referenciada e ter assegurado à 

maternidade onde será realizado o parto; a um atendimento humanizado de acordo com as 

condições definidas na prática médica; direito ao atendimento humanizado e seguro do 

neonato. No ano 2000 com o surgimento do Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), que garante o acesso universal das gestantes aos serviços de saúde, 

garantindo uma assistência de qualidade, de forma a assegurar gestação e parto livre de 

agravos, reduzindo assim a morbimortalidade materna e perinatal. 

 Possui como prioridade: 

 

Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbimortalidade 
materna, Peri e neonatal registradas no país; adotar medidas que assegurem a 
melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da 
assistência ao parto, puerpério e neonatal; ampliar as ações já adotadas pelo 
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Ministério da Saúde na área de atenção à gestante, como os investimentos nas redes 
estaduais de assistência à gestação de alto risco, o incremento do custeio de 
procedimentos específicos, e outras ações como a Maternidade Segura, o Projeto de 
Capacitação de Parteiras Tradicionais, além da destinação de recursos para 
treinamento e capacitação de profissionais diretamente ligados a esta área de 
atenção, e a realização de investimentos nas unidades hospitalares integrantes destas 
redes (BRASIL, 2002, p.5). 

 

 

   Estabeleceu-se que a assistência pré-natal tem por objetivo o atendimento à mulher 

desde o início da gravidez, durante todo o período gravídico, de maneira a assegurar uma 

gestação livre de danos, garantindo um parto sem intercorrências com recém-nascido sadio. 

 A assistência obstétrica e neonatal deve ser pautada em uma atenção que possua 

essencialmente qualidade e humanização, considerando os sujeitos em sua complexidade, de 

forma que se sinta acolhido pelos profissionais, estabelecendo vínculos para que se obtenha 

uma relação de confiança, com a consciência que o indivíduo possui direitos que devem ser 

respeitados. 

  Segundo Brasil (2006, p. 9) considera-se Humanização: 

 
 
A valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde 
usuários (as), trabalhadores (as) e gestores (as); fomento de autonomia e 
protagonismo desses sujeitos; a corresponsabilidade entre eles; o estabelecimento de 
vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão; identificação 
das necessidades sociais de saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão; 
compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de 
atendimento. 

 

 

 No modelo assistencial brasileiro algumas ações foram dividas em responsabilidades 

dos níveis de gestão: local, estadual e federal. Para tal, parâmetros devem ser seguidos durante 

a assistência pré-natal com resolutividade através Estado e Município e operacionalização em 

suas unidades de saúde como a identificação das gestantes de maneira precoce para que a 

primeira consulta seja realizada até os 120 primeiros dias da gestação; Mínimo de seis 

consultas, sendo uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro 

trimestre de gestação; elaboração e execução de atividades educativas durante a atenção pré-

natal; estimular ao parto normal; exame físico da gestante e anamnese; exames laboratoriais; 

imunização antitetânica; avaliar o estado nutricional e monitorar através do Sistema de 

vigilância alimentar nutricional (SISVAN); prevenir e tratar distúrbios nutricionais; prevenção 

e diagnóstico de câncer de colo uterino e mama; tratar intercorrências da gestação; realizar em 

todas as consultas a avaliação de risco gestacional; atendimento as comorbidades garantindo 
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acesso a hospitais de referência; registro em prontuário e no cartão da gestante das urgências 

que necessitem avaliação hospitalar e internação; atender a mulher e o recém-nascido até o 

42° dia pós-parto. 

 Para que a atenção pré-natal possa ser monitorada de forma organizada foi criado um 

sistema informatizado através do DATASUS chamado SISPRENATAL, sistema de 

monitoramento e avaliação no pré-natal e nascimento, de uso obrigatório em todas as 

unidades, que possibilita a avaliação do atendimento a partir de dados do acompanhamento da 

gestante. 

 O diagnóstico de gravidez é realizado através do exame físico, laboratoriais e na 

história de sinais e sintomas da mulher. Faz-se o Teste Imunológico da Gravidez (TIG) na 

própria unidade de saúde para as mulheres que apresentam atraso menstrual menor que 16 

semanas. Para aquelas que apresentam atraso maior que 16 semanas ou que já sabem que 

estarem grávidas o teste TIG é dispensável. Deve-se atentar para os sinais apresentados e 

avaliar o ciclo menstrual, a data da última menstruação e atividade sexual. Se a mulher 

apresentar TIG negativo repetir o exame após 15 dias, para resultado de TIG positivo com 

gravidez confirmada iniciar o acompanhamento imediato da mulher para não se perder a 

oportunidade de captação precoce da gestante e início do pré-natal. 

 Após a confirmação realizada em consulta médica e de enfermagem essa nova 

gestante dá início ao seguimento do pré-natal, e deve receber orientações sobre as consultas, 

visitas domiciliares e reuniões onde são realizadas atividades educativas. Deverá ser fornecido 

à mulher o cartão da gestante devidamente preenchido com o hospital de referência para o 

parto e número do SISPRENATAL, o cartão de vacinação juntamente com as orientações 

sobre a vacina antitetânica, orientações sobre as práticas educativas realizadas na unidade de 

saúde.  

O Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal (SISPRENATAL) consiste em 

um sistema onde as informações da gestação durante a atenção ao pré-natal são registradas 

permitindo uma avaliação do atendimento prestado, detectando falhas e acertos, mas 

principalmente é importante para a elaboração de soluções que possam resolver os problemas 

identificados utilizando os recursos possíveis através dos níveis de ações estabelecidos. 

 Na consulta pré-natal é realizado a anamnese da gestante levantando aspectos 

epidemiológicos, antecedentes familiares, ginecológicos, informações atuais da gestação e 

exame físico completo. Serão captadas as queixas da mulher, dúvidas e deve ser elaboradas 

perguntas sobre o bem-estar materno e fetal, seus hábitos nutricionais, intestinal, os 

movimentos fetais e a presença de corrimentos ou perdas vaginais. 
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 Vários métodos podem ser utilizados para avaliar a qualidade da assistência pré-natal, 

essa atividade pode ser realizada através do prontuário, entrevista com a gestante e cartão da 

gestante. 

 O cartão da gestante é uma ficha utilizada em todas as unidades que realizam o pré-

natal e seu uso é fixo sendo necessário por parte do profissional de saúde realizar o registro de 

todas as informações advindas da consulta gestacional. Ele deve ser preenchido no primeiro 

atendimento e deverá conter os dados pessoais da gestante e o hospital de referência para o 

parto. Deve se orientada a necessidade de que em todas as consultas o cartão é de extrema 

importância e deve estar todo o tempo com a grávida. 

 Os registros devem ser realizados pela equipe de saúde, principalmente por 

Enfermeiros e médicos e serve como um meio de comunicação e troca de informações entre 

os níveis de saúde, pois há o histórico de gestações, possíveis agravos e a vitalidade do recém-

nascido anterior ao novo período gravídico. 

 “As informações registradas podem expressar o perfil epidemiológico do atendimento, 

a incidência e prevalência de determinados tipos de agravos na saúde, sendo material de 

referência e aperfeiçoamento para o ensino e pesquisa” (DUGAS 1984 apud OBA; 

TAVARES 1998). 

  O decreto n° 94.406 de 1987 regulamenta a lei n° 7.498 de 1986 versa sobre o 

Exercício Profissional da Enfermagem, definindo as atividades privativas ao enfermeiro, entre 

as quais ressalto a consulta de enfermagem e a prestação de assistência de enfermagem à 

gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido. 

 O enfermeiro no momento da consulta à gestante deve preencher o cartão de acordo 

com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, procurar coletar todas as informações que 

possam contribuir para a detecção precoce de riscos. Estes devem ser avaliados em todas as 

consultas, de modo a prestar uma assistência de qualidade, visando um desfecho gestacional 

saudável. 

 A qualidade da assistência é o foco de qualquer atendimento em saúde, a atenção 

prestada de maneira a trazer benefícios ao usuário, de forma organizada, com a equipe 

trabalhando em união e, com os recursos materiais necessários para a realização das 

atividades. 

 Segundo CASTRO; MOURA; SILVA 2010, p.77, considera: 

 
 
Que a assistência pré--natal de qualidade certamente contribui para o parto e 
nascimento, pois possibilita o monitoramento da gestante, o acompanhamento do 
desenvolvimento fetal e a identificação de problemas de saúde durante a gravidez. 
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Dessa forma, podemos reafirmar a valiosa contribuição dessa assistência em está 
proporcionando o diagnóstico precoce de situações de risco materno e fetal. Este é o 
momento em que a gestante precisa ser vista em todo o contexto biopsicossocial no 
qual se insere, onde suas necessidades devem ser ouvidas e atendidas através de 
orientações e ações educativas, numa perspectiva de prevenção de doenças e promo-
ção da saúde, considerando suas reais condições e qualidade de vida. 
 

 
 O PHPN descreve o pré-natal de qualidade como aquele que cumpre seis consultas de 

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

terceiro trimestre; realizar uma consulta de puerpério em até 42 dias após o nascimento; 

realizar exames laboratoriais, sendo ABO-RH e HB/Ht na primeira consulta; VDRL, urina e 

glicemia de jejum na primeira consulta e outro na trigésima semana de gestação; testagem 

anti-HIV; vacina antitetânica dose imunizante, segunda dose do calendário ou reforço em 

clientes já imunizados; realização de atividades educativas que contemplem assuntos como 

amamentação e contracepção; classificar o risco gestacional em todas as consultas; garantir as 

gestantes de alto risco hospital de referência para atendimento de gestação de alto risco 

(BRASIL, 2006, p 10). 

 Além destes itens alguns procedimentos devem ser realizados em todas as consultas de 

pré-natal como: verificação do peso e altura: índice de massa corporal (IMC) e avaliação da 

situação nutricional da gestante; verificação da pressão arterial, ausculta dos batimentos 

cardíacos fetais (BCF), altura uterina, idade gestacional (IG) de acordo com a última data 

menstrual (DUM); controle dos movimentos fetais. Todos esses dados devem ser registrados 

no cartão da gestante e no prontuário em todas as consultas (BRASIL, 2006, p 28). 

 

 

2.1  REGISTROS DE ENFERMAGEM 

 

 Durante a prática dos serviços de saúde há a necessidade da transcrição das 

informações pertinentes ao atendimento prestado e a evolução diária no quadro patológico do 

cliente, os registros formam um meio de comunicação entre as equipes de maneira que é 

indispensável a sua correta realização por parte dos profissionais que prestam a assistência. 

 

 

 
A comunicação representa uma troca de informação e compreensão entre as pessoas, 
com o objetivo de transmitir fatos, pensamentos e valores. É um processo humano 
de emissão e recepção de mensagens, no qual existem dois meios de transmissão: o 
verbal e o não verbal. O verbal contempla a linguagem falada e escrita, enquanto os 
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gestos, as expressões corporais e o toque fazem parte da forma não verbal 
(3OLIVEIRA et al 2005 apud MATSUDA et al 2006).  
 

  

 Os registros permitem o acompanhamento do progresso do resultado das ações 

planejadas e executadas de forma a recuperação da saúde. Eles constituem documento que 

garante que o atendimento foi realizado de forma adequada e o cliente e sua família possuem 

acesso sob o mesmo. 

 De acordo com Potter e Perry (1999, p.166): “O registro é um aspecto vital da prática 

de enfermagem. Ao longo do tempo, a forma e a qualidade do registro evoluíram, porém o 

foco continua a ser o impacto positivo do cuidado sobre o cliente”. 

 Durante o pré-natal todo o atendimento e ações realizadas com a gestante são 

transcritas, o principal meio para tal é o cartão da gestante peça fundamental, servindo como 

meio de troca de informações entre a unidade básica e a unidade hospitalar onde ocorrerá o 

parto. Faz-se necessário então, que este preenchimento seja extremamente cuidadoso, 

garantindo a todos os profissionais que tenham acesso a este cartão compreender e analisar 

como a gestação evoluiu durante o pré-natal. 

 

 

O enfermeiro deve zelar pela forma e conteúdo dos seus registros, procurando 
sempre a eficiência das comunicações e assumindo sua posição de líder na equipe de 
enfermagem. E que a função do enfermeiro é planejar a assistência ao cliente, a qual 
deve ser avaliada e revista em decorrência das mudanças no estado de saúde, para 
promover a continuidade do cuidado (4OCHOA et al 2003 apud SCHAUN 2005). 
 

 

 Na resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 429/2012 que dispõe sobre 

o registro das ações profissionais no prontuário do cliente e em outros documentos próprios 

da enfermagem, independente do meio de suporte (tradicional ou eletrônico) descreve que: 

 

Art.1º- É responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar, no 
prontuário do cliente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de 
suporte tradicional ou eletrônico, a informação inerente ao processo de cuidar e ao 
gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade 
e a qualidade da assistência. 

                                                           
3
 OLIVEIRA, P.S. et al. Comunicação terapêutica em enfermagem revelada nos depoimentos de clientes 

internados em centro de terapia intensiva. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2005. 
4
 OCHOA et al. Análise retrospectiva dos registros de enfermagem em uma unidade especializada. Revista 

Latino Americana de Enfermagem, 2003. 
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Art.2º- Relativo ao processo de cuidar, e em atenção ao disposto na resolução 
358/2009, deve ser registrado no prontuário do cliente: 
a) Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde-doença. 
 
 

Os registros são na realidade a fonte de dados dos processos de produção de saúde 

que se estabelecem junto aos usuários, sem eles não se pode avaliar a qualidade do que se 

realiza e nem se ter controle sobre a integralidade das ações efetuadas. 

 

2.1.1 Cartão da gestante 

O cartão da gestante é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde utilizado na 

assistência na UBS e nele são registradas as informações essenciais a um pré-natal de 

qualidade, deve estar em posse da gestante e levado por ela em todas as consultas. 

As informações contidas no cartão são necessárias para a continuidade do cuidado no 

ambiente hospitalar onde ocorrerá o parto, deve estar preenchido adequadamente, pois serve 

como elo de comunicação entre o serviço de saúde primário e o hospital de referência. 

 

O cartão da gestante tem sido utilizado como um instrumento da assistência pré-
natal; entretanto, para a eficácia de seu uso, o registro de todas as avaliações de 
forma abrangente e racional é importante por facilitar a comunicação de informações 
no período do parto. É um elo de comunicação entre as equipes de assistência 
ambulatorial e hospitalar, visto que os profissionais envolvidos nessa assistência 
nem sempre são os mesmos. Além disso, trata-se de um instrumento para avaliação 
e evolução da gravidez (CARVALHO et al 2004). 
 

  

Os dados principais analisados durante a gestação são registrados no cartão, como os 

dados pessoais, os exames laboratoriais; idade gestacional pela ultrassonografia e pela data da 

última menstruação; avaliação nutricional; evolução de partos anteriores; antecedentes 

familiares, ginecológicos e pessoais; hospital de referência para o parto; dados da gestação 

atual como peso, altura, altura uterina, BCF, apresentação fetal e pressão arterial, movimentos 

fetais, intercorrências durante om pré-natal. 

 

2.1.2. Sistema de monitoramento e avaliação do pré-natal  

O Sistema de Monitoramento e avaliação do pré-natal (SISPRENATAL) é uma 

ferramenta criada pelo ministério da saúde, através do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), para o cadastro e registro do acompanhamento à mulher em período gravídico 
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desde a primeira consulta na UBS até o hospital de alto risco, além do atendimento no 

puerpério e ao recém-nascido.  

A qualidade da assistência pré-natal avaliada através do SISPRENATAL utiliza de 

recursos chamados indicadores, que são divididos por processo, período e localidade. Os 

indicadores de processo estão destinados a medir a porcentagem de consultas realizadas pela 

gestante e a relação com exame laboratorial, consulta de puerpério e a vacinação antitetânica. 

 Os indicadores de resultado é a proporção da relação de nascidos vivos de baixo peso 

e recém-nascidos vivos prematuros com o número de nascidos vivos no município. Os 

indicadores de impacto mensura a incidência de Sífilis e Tétano comparado com o ano 

interior, e o coeficiente de mortalidade neonatal precoce, tardia e total no município 

comparado com o ano anterior. 

 A gestante deve ser cadastrada no SISPRENATAL na primeira consulta suas 

informações são registradas pelo profissional a cada atendimento, permitindo a avaliação de 

risco e a qualidade dessa assistência. 

 

 

O SISPRENATAL é um software desenvolvido pelo Departamento de Informática 
do SUS (DATASUS), com a finalidade de acompanhar adequadamente as gestantes 
inseridas no PHPN. Esse acompanhamento inclui o cadastro da gestante, realização 
de consultas em intervalos predefinidos, solicitação de exames segundo protocolos 
específicos e verificação do estado vacinal da gestante (FERRAZ et al 2013).  

 

 
 O SISPRENATAL permite acesso em tempo real aos dados da gestante, acessar o 

histórico de consultas anteriores, a captação precoce da gestante da UBS, acompanha a idade 

gestacional, garante a vinculação da mulher à maternidade de referência para o parto, 

acompanhamento para gestação de alto risco, acompanhamento do calendário vacinal, 

acompanhamento odontológico e o acesso aos exames realizados (BRASIL, 2012, p. 45). 

 

2.1.3. Prontuário Eletrônico do cliente  

 Além dos cuidados prestados ao cliente baseado na qualidade, é necessário o registro 

de todas as ações prestadas a ele, de maneira a transmitir informações a outros profissionais e 

instituições, no caso da gestante, garantindo assim a continuidade da assistência. 
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 O registro é realizado no pré-natal de baixo risco nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) através do cartão da gestante, SISPRENATAL e do prontuário, seja este um impresso 

da unidade de saúde ou prontuário eletrônico do cliente (PEP). 

 Entende-se que o prontuário eletrônico “é um meio físico, um repositório onde todas 

as informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um indivíduo estão 

armazenadas” (MASSAD et al 2003, p.6). 

 O PEP é um instrumento que permite além do registro das informações o 

compartilhamento das mesmas com a equipe multiprofissional. Através dele também se pode 

avaliar a qualidade da assistência, fazer o levantamento de dados epidemiológicos, identificar 

efeitos adversos de medicamentos, elaborar ações de saúde mais precisas, fonte para 

elaboração de pesquisas e de reciclagem da equipe. 

 Diante dos avanços da tecnologia, o prontuário eletrônico vem sendo utilizado no 

ambiente da saúde como meio de registro das informações referentes ao atendimento prestado 

ao cliente, de maneira a trazer benefícios à assistência, como: acesso rápido aos problemas de 

saúde e intervenções atuais; acesso a conhecimento científico atualizado com consequente 

melhoria do processo de tomada de decisão; melhoria de efetividade do cuidado, o que por 

certo contribuiria para obtenção de melhores resultados dos tratamentos realizados e 

atendimento aos clientes; possível redução de custos, com otimização dos recursos 

(MASSAD et al 2003, p.6). 

 O registro eletrônico permite a otimização do tempo utilizado para a descrição dos 

dados, assim como elimina a dificuldade de legibilidade e entendimento das informações, 

permite que dados referentes a exames e medicamentos utilizados anteriormente sejam 

acessados pelo profissional, os dados estão sempre atualizados, podem ser organizados de 

forma cronológica de atendimento, podem ser acessados por todos os profissionais que 

possuírem login e senha, pode ser impresso e apresentado ao usuário em diversas formas, 

através do PEP há maior segurança dos dados. 

 Sobre as desvantagens do seu uso:  

 
 
Manutenção dos prontuários em papel para fins jurídicos, em virtude da indefinição 
legal dos documentos eletrônicos; necessidade de grande investimento em 
hardware, software e treinamento; resistência a mudanças; demora na sua 
implantação, Falhas na tecnologia, falhas no sistema de fornecimento de energia 
elétrica (PINTO, 2006). 
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 O Vitacare® consiste em um prontuário eletrônico, utilizado nos Programas de Saúde 

da Família no município do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil, nas consultas aos 

clientes, incluindo o pré-natal. Através deste são registrados os dados pertinentes às ações 

desenvolvidas, permitindo o acompanhamento do caso e desenvolvimento de intervenções. 

 

  
A aplicação VITACARE tem como pressuposto base o conceito de processo único, 
ou seja, centrado no utente. Isto significa que todos os registros feitos no processo 
clínico eletrônico, independentemente de quem o fez, estão associados ao doente, 
com identificação de quem e quando foi feito, permitindo a visualização, em tempo 
real, da totalidade da informação, tendo como única condicionante o perfil do 
profissional (TOMÉ et al 2008). 
 
 

Assim, atualmente há necessidade de habilidades para manipular os sistemas de 

informações e mais do que isso informar de forma adequada para que os indicadores de 

qualidade fiquem estabelecidos e possam ser capturados a qualquer tempo dos registros 

produzidos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 A pesquisa foi do tipo exploratória, pois teve a intenção de identificar as principais 

inadequações dos registros do cartão que refletem a assistência pré-natal oferecida à 

população, de maneira a analisar os fatos e criar possibilidades de educação permanente para 

os profissionais  de saúde. Segundo Gil (2002, p.41) entende-se que pesquisa exploratória: 

 
 
Têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 
têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. 
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
 

 Este estudo pretendeu através da coleta de dados e de sua análise, fornecer 

informações com a identificação de principais inadequações dos registros da assistência à 

gestante, e a implicação que estas trazem na qualidade da assistência pré-natal oferecida, o 

que levou à reflexão de processos educativos na capacitação e qualificação dos profissionais 

envolvidos no cuidado à gestante. 

 

3.2 MÉTODO 

 Como método elegido a análise documental, que de acordo com Gil (2002, p. 45), “A 

pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. 

 Este tipo de estudo se assemelha a pesquisa bibliográfica, porém na bibliográfica são 

consultados na sua maioria materiais impressos e na documental há a diversidade de materiais 

classificados como de “primeira mão”, que incluem documentos que não receberam nenhuma 
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análise, e os de “segunda mão” este incluem arquivos de órgãos públicos e instituições 

privadas, ambos são fontes de consulta e através do qual se permite elaborar o projeto. 

Gil (2002, p. 46), afirma que: “Primeiramente, há que se considerar que os 

documentos constituem fonte rica e estável de dados. Como os documentos subsistem ao 

longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de 

natureza histórica”. Segundo este autor, uma amostra intencional também é usada quando um 

grupo muito incomum está sendo estudado (...). Neste caso, o pesquisador descreveria as 

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

sujeitos de pesquisa na amostra. 

Este autor esclarece que há vantagens neste tipo de pesquisa, como: os documentos 

constituem-se fonte rica e estável de dados; baixo custo, pois exige praticamente apenas 

disponibilidade de tempo do pesquisador e não exige contato com os sujeitos da pesquisa.  

Sabe-se que a pesquisa documental também apresenta limitações. Entre elas Gil (2007, 

p.46) destaca que:  

 

As criticas mais freqüentes a esse tipo de pesquisa referem-se a não-
representatividade e à subjetividade dos documentos. (...) Para garantir 
representatividade, alguns pesquisadores consideram um grande número de 
documentos e selecionam certo número pelo critério de aleatoriedade. O problema 
da objetividade é o mais crítico; (...) Por isso é importante que o pesquisador 
considere as mais diversas implicações relativas aos documentos antes de formular 
uma conclusão definitiva. 

 

Ainda em relação a esses problemas, convém lembrar que algumas pesquisas 

elaboradas com base em documentos são de grande importância não porque respondem 

definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visão deste problema ou, 

então hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios. Neste estudo não se 

pretende fazer generalizações, mas sim permitir um olhar atento à possibilidade de registros 

de ações de enfermagem que conduzam à praticidade de atestar a atuação da mesma em pré-

natal 

 A pesquisa documental possui a vantagem de ter menor custo, já que necessita apenas 

do tempo do pesquisador para analisar os materiais e não há contato com o sujeito, que muitas 

vezes apresenta-se impossível. 

 A análise do cartão da gestante permite levantar dados que irão traduzir a assistência 

prestada em determinada unidade de saúde, se os profissionais que manuseiam tais 
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documentos seguem o recomendado pelo Ministério da Saúde, e a importância de cada 

registro para o seguimento de uma gestação saudável. 

  

3.3 ABORDAGEM 

  

 A abordagem utilizada na pesquisa é quantitativa. Entende-se por pesquisa 

quantitativa: “Considera o que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 25). 

Segundo Chizzotti (1991, p.52) as pesquisas quantitativas “prevê a mensuração de 

variáveis preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras 

variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e correlações estatísticas. O 

pesquisador descreve, explica e prediz”.  

Tem-se como hipótese que os registros de dados do cartão do pré-natal não permitem 

expressar o acompanhamento da cliente e dessa forma distorcem os indicadores de qualidade 

do serviço de enfermagem prestado ficam prejudicados. 

 

3.4 CENÁRIO E POPULAÇÃO ALVO 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Básica de Saúde Alice Toledo Tibiriçá, 

localizada no Bairro de Irajá, Rio de Janeiro, pertencente a CAP 3.3. A coleta de dados foi 

realizada através da análise do cartão espelho da gestante, documento anexado ao prontuário 

da paciente, permitindo livre acesso dos profissionais as informações, já que o instrumento 

original oferecido pelo ministério da saúde fica em posse da gestante. 

 Como critério de inclusão, foram selecionadas gestantes de baixo risco, que iniciaram 

o pré-natal pelo menos no 4° mês de gestação, sendo primíparas ou multíparas, com a faixa 

etária de 20 a 45 anos de idade, que concluíram o período gravídico no último trimestre com 

recém-nascido vivo livre de agravos durante o parto. Como critério de exclusão, gestantes que 

não concluíram o pré-natal na unidade. 
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3.5. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada através de um formulário, do tipo checklist, contendo 

itens do cartão do pré-natal que atendem ao objetivo do estudo (apêndice 2), sendo observado 

seu preenchimento a cada item e verificado se está completo, incompleto ou ausência das 

informações. Cada formulário checklist corresponde a um cartão da gestante, não havendo a 

necessidade de identificação pessoal da mesma e sim decodificação para efeito de análise 

posterior. 

 Lakatos e Marconi (2003, p.165) sobre coleta de dados: “Etapa da pesquisa em que se 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar 

a coleta dos dados previstos”. Todos os itens foram considerados como variáveis 

independentes e as intervenientes emergiram da análise dos dados. 

 

3.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 A análise foi realizada através de métodos estatísticos descritivos com n=12 que 

quantificaram as principais inadequações de registros, permitindo o fornecimento de 

informações que possam gerar mudanças futuras através dos números de casos de 

inadequações e das porcentagens observadas que impactam a qualidade da assistência 

realizada. 

 Entende-se por análise de dados:  

 
 
É a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros 
fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas propriedades 
relacionais de causa-feito, produtor-produto, de correlações, de análise de conteúdo 
etc (TRUJILLO 1974 apud LAKATOS; MARCONI 2001). 

  

 Através da análise o pesquisador responde as suas dúvidas e perguntas de pesquisa, já 

a interpretação segundo Lakatos e Marconi (2002, p.167): 

 

É a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, 
vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a 
exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos 
objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas 
também faz ilações mais amplas dos dados discutidos. 
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 Foi selecionados o número de consultas pré-natal realizadas no período de maio a 

outubro de 2014 na Unidade básica, esta cobre 6 áreas da região do bairro de Irajá no estado 

do Rio de Janeiro, porém foram escolhidas duas áreas para a coleta. Nesta busca foram 

selecionadas 33 consultas pré-natais, destas 12 gestantes se encaixaram nos critérios de 

inclusão estabelecidos. 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 A presente pesquisa seguiu os critérios éticos da RS 466/12, submetida ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, recebendo aprovação, 

parecer nº 872.708 de 13 de Novembro de 2014. 
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4  DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

 Apenas para efeito didático optou-se por apresentar os resultados e sua respectiva 

análise a seguir no texto, para melhor compreensão do que se deseja apontar para reflexão. 

Contudo ao coletar 33 cartões espelhos de gestantes consultadas, 21 delas evoluíram com 

quadros patológicos, ou eventos que nos fizeram as excluir do estudo. Tal aspecto aponta o 

quanto à população está doente e se tratando de mulheres grávidas as mesmas evoluem 

processos mórbidos que se sobrepõem às patologias pré-existentes por vezes só detectadas 

durante o pré-natal. 

 

 Tabela 1- Distribuição do percentual de inadequações relativas ao dado de 

identificação das gestantes na UBS 

 

Dados da gestante Completo Incompleto Ausente 

 Fo % Fo % Fo % 

Nome  12 100 0 0 0 0 

Endereço da gestante 12 100 0 0 0 0 

CEP 11 91,6 0 0 1 8,3 

Telefone da gestante 12 100 0 0 0 0 

Clínica da família 12 100 0 0 0 0 

Telefone da clínica 8 66,6 0 0 4 33,3 

Equipe 12 100 0 0 0 0 
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Observa-se na tabela 1 que o nome, o endereço, o telefone da gestante, endereço da 

maternidade, nome da equipe que dela cuida, e a clínica da família são registrados de maneira 

completa (100%) e efetivos, enquanto as informações sobre o agendamento encontram-se 

83,3% incompletas. Atenta-se à ausência (100%) do registro da cor de pele da gestante. Sabe-

se que é item autodeclarado, mas como compor estatísticas de prevalência e incidência de 

patologias se este dado não é registrado? 

 A identificação de quem é o agente comunitário de saúde (ACS) responsável pela área 

onde se inclui a gestante, pode levar a dificuldade de acompanhamento da procura de 

informações referentes ao pré-natal e as atividades realizadas na UBS. 

Caso haja evento mórbido, como referenciar ao AC a busca ativa para controle da 

gestante? Tal questão nos remete a promoção de vinculo do AC com a gestante e sua família, 

o que facilitaria sobremodo ações de saúde eficazes. Sem o vinculo há limitações de atenção à 

saúde, pois se desconhece a realidade da moradia e das relações de apoio que podem ser 

criadas para ela. 

 Foram encontrados 83,3% registros incompletos no agendamento, este deve conter 

data, horário, sala e profissional de saúde que irá realizar a consulta, de maneira que a falta de 

um dos itens pode gerar dúvidas para a gestante. 

 O atendimento à mulher em período gravídico deve ser realizado de forma integral, e a 

captação precoce da mulher deve ser realizada pela UBS. O serviço deve oferecer ações que 

contemplam a saúde materno-infantil, mesmo que não haja mulheres gestantes, mas que 

queiram planejar a gravidez e aquelas que estão em idade fértil. Com a captação precoce e a 

inclusão do parceiro sexual da mulher nas atividades oferecidas aumentam o vínculo do casal 

Micro área 11 91,6 1 8,3 0 0 

ACS 0 0 0 0 12 100 

Cadastro SIS 12 100 0 0 0 0 

Agendamento 2 16,6 10 83,3 0 0 

Endereço da maternidade 12 100 0 0 0 0 

Bairro e telefone  11 91,6 1 8,3 0 0 

Alfabetizada 12 100 0 0 0 0 

Cor 0 0 0 0 12 100 

Escolaridade 100 12 0 0 0 0 
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com a equipe, o que permite aconselhamento pré-concepcionais e a confiança e procura pelo 

pré-natal. 

 A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante 

no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, 

inclusive proporcionando um acompanhamento (BRASIL, 2012, p.38). 

 

Tabela 2- Distribuição do percentual de inadequações relativas aos dados de exames 

laboratoriais das gestantes na UBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os exames laboratoriais solicitados às gestantes no pré-natal são fundamentais para 

uma gestação livre de agravos com recém-nascido sadio. Assim como tal controle promove 

puerpério tranquilo, toda gestante tem o direito à solicitação, realização e avaliação destes, 

que devem ser pedidos na primeira consulta de acompanhamento e nos trimestres 

subsequentes. 

 Segundo o Ministério da Saúde no manual Pré-natal e Puerpério (2006, p.11), a 

assistência à mulher em período gravídico deve assegurar o controle biológico através dos 

seguintes exames: ABO Rh, hematócrito e hemoglobina, urina tipo 1, HBsAg (sorologia para 

Hepatite), VDRL (Sífilis), Testagem anti-HIV, glicemia de jejum e sorologia para 

toxoplasmose. 

Dados da gestante Completo Incompleto Ausente 

 Fo % Fo % Fo % 

ABO-RH 2 16,6 10 83,3 0 0 

Hb/Ht 1 8,3 11 91,6 0 0 

Glicemia de jejum 1 8,3 11 91,6 0 0 

VDRL 2 16,6 10 83,3 0 0 

Urina 4 33,3 8 66,6 0 0 

Anti Hiv 0 0 8 66,6 4 33,3 

HBsAG 6 50 5 41,6 0 0 

Combs. indireto 12 100 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 12 100 
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 Quanto aos valores dos resultados do exame presentes no cartão foi encontrada 

porcentagem diferenciada quanto à presença registrada de maneira completa e incompleta: 

os exames ABO-Rh e VDRL 83,3%  estavam incompletos, cabendo destaque para tipagem 

sanguínea e a fator sanguíneo sem confirmação básica, o que exigirá tal solicitação em caso 

de reposição de hemoderivados. 

O rastreamento dos casos de sífilis na gestação indicado pelo Ministério da Saúde, por 

ser doença infecciosa que atravessa a barreira transplacentária podendo atingir o feto e gerar a 

sífilis congênita. A identificação precoce de casos permite o tratamento da mulher e do 

parceiro, evitando assim complicações perinatais. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, o exame VDRL deve ser realizado na primeira 

consulta e outro próximo a 30º semana de gestação (BRASIL, 2006, p.11). 

 O monitoramento da atenção pré-natal e puerpério são emitidos através do 

SISPRENATAL a partir das informações cadastradas pelo profissional de saúde, é dividida 

por indicadores de processo, localidade e período sendo um instrumento necessário para a 

organização da assistência. A sífilis está inclusa no indicador de impacto, é monitorado o 

coeficiente de incidência de sífilis congênita no município comparado ao ano anterior, que 

deve ser <1 caso em 1000 nascidos vivos, salientando a importância de se realizar o exame 

VDRL no pré-natal identificando precocemente a doença, que será tratada prontamente 

evitando agravos posteriores ao parto. 

 Com 91,6 % de registros incompletos estavam o controle da hemoglobina e do 

hematócrito (Hb/Ht) e a glicemia de jejum. Isto nos permite inferir que a questão das anemias 

tão corriqueiras nos processos de gestação, ou não estão sendo observados, ou não se valoriza 

tal dado tendo em vista a cobertura e uso da medicalização de ferro e ácido fólico na gestação. 

Mas como saber se esta anemia se agrava ou não? Em relação à glicemia em jejum, os 

transtornos metabólicos na gestação são de suma importância para o acompanhamento da 

cliente que chega a apresentar quadros de hipo ou de hiperglicemia durante alguns períodos 

no primeiro trimestre e podendo desenvolver diabetes gestacional no decorrer do terceiro 

trimestre.  

 Interessante a percentagem de 100% dos resultados de pesquisa de Coombs indireto, 

exame de total importância para diagnosticar a incompatibilidade sanguínea, triagem de 

anemias hemolíticas e provas pré-transfusicionais durante a gestação, prevenindo a 

Eritoblastose fetal. Contudo, qual o tipo sanguíneo materno e seu fator Rh? Sabe-se que a 

indicação de pesquisa de Coombs Indireto é essencial para mulheres que são Rh negativas e 

desconhecem o fator Rh do parceiro. 
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 Outro dado importante foi os 66,6% incompletos relativos ao exame de urina. Sabe-se 

que é muito comum as mulheres desenvolverem infecções do trato urinário, chegando a 

abortos e partos prematuros na gestação. Esse item associa-se a hipertensão e anemia levando 

a mulher à perda fetal. Por esse motivo é demarcador quando elementos anormais e 

sedimentos aparecem nos resultados, dando pistas que quadros mórbidos estão por vir. Mas 

quando não é valorizado? Como saber em qual idade gestacional ela teve a infecção urinária e 

por quanto tempo? Foi curada? Por vezes as gestantes desenvolvem quadros de pielonefrite na 

gestação que só exacerba quadros patológicos instalados anteriormente no organismo dela. 

 Além dos exames solicitados no momento da consulta, durante todo o 

acompanhamento da gestação, é necessário que o profissional realize o exame físico da 

gestante, atentando para a situação nutricional bem como seu histórico de saúde anterior e 

avaliação da atividade física, do sono repouso, hábitos de saúde e de hidratação. 

 

Tabela 3- Distribuição do percentual de inadequações relativas aos dados de exames de 

imagens das gestantes na UBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verifica-se que a solicitação de imagem decorre da necessidade de se avaliar a idade 

gestacional da cliente quando da primeira consulta dela. Todos preenchem a DUM, porém a 

resposta da USG 75% deixam incompleta tal informação. Isso faz com que a gestante fique 

carregando sempre seu ultrassom para mostrar aos profissionais que dela cuidam. 

Dados da gestante Completo Incompleto Ausente 

ULTRASSONOGRAFIAS Fo % Fo % Fo % 

IG crono/Ecográfica 0 0 0 0 12 100 

IG DUM 12 100 0 0 0 0 

IG USG 3 25 9 75 0 0 

Peso fetal 0 0 4 33,3 8 66,6 

Placenta 0 0 0 0 12 100 

Líquido 0 0 0 0 12 100 

Outros 0 0 0 0 12 100 
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 Os dados relativos ao feto, seu peso estimado 66% deixam ausente este dado, a 

inserção da placenta, seu grau de maturidade e o índice de líquido amniótico são 

negligenciados, ou desvalorizados. Estes seriam valorizados e comparados quando se realiza 

nova USG perto do parto. Parece que estudos de desenvolvimento e crescimento fetal ficam 

sem subsídios por parte desses registros e não há anotação sobre a prega nucal ou variações de 

crescimento fetal em relação ao crescimento uterino.  

Tabela 4- Distribuição do percentual de inadequações relativas aos dados obstétricos das 

gestantes na UBS 

 

Dados da gestante Completo Incompleto Ausente 

 Fo % Fo % Fo % 

PA (mmHg) 2 16,6 10 83,3 0 0 

Peso Kg/Edema  0 0 12 100 0 0 

Altura Uterina 2 16,6 9 75 1 8,3 

Apresentação fetal 0 0 1 8,3 11 91,6 

BCF/Mov.fetal 1 8,3 11 91,6 0 0 

Assinatura do Profissional. 12 100 0 0 0 0 

Antecedentes Obstétricos 12 100 0 0 0 0 

Antecedentes familiares 12 100 0 0 0 0 

Antecedentes Pessoais 11 91,6 1 8,3 0 0 

Peso anterior 12 100 0 0 0 0 

Estatura 0 0 12 100 0 0 

Ex clínico das mamas 0 0 12 100 0 0 

Pélvis normal 0 0 0 0 12 100 

Hospitalização na gravidez 1 8,3 3 25 8 66,6 

Fuma 4 33,3 1 8,3 7 58,3 

Nº de cigarros/dia 0 0 2 16,6 10 83,3 

Transfusão (dia/mês/ano) 0 0 0 0 12 100 

Falha no método de 0 0 0 0 12 100 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dados referentes à avaliação materna e fetal durante a gestação, realizadas na 

consulta pré-natal, podemos encontrar o registro completo (100%) dos antecedentes 

obstétricos, pessoais e familiares, assim como a data da última menstruação (DUM) e a data 

provável do parto (DPP). 

 Cabe observar o registro incompleto da idade gestacional (IG), peso/edema, estatura, 

exame clínico das mamas e exame odontológico, do total da amostra, 100%. É encontrada 

ausência de informações referentes à falha no método contraceptivo, gravidez planejada, 

pélvis normal e transfusão (dia/mês/ano) em 100% da amostra.  

 Em relação à preparação da mulher para amamentação, exame das mamas e achados 

clínicos estão desvalorizados. Bem como o aspecto emocional, uma gravidez planejada indica 

disponibilidade da mulher no que tange a dedicação e atenção ao seu autocuidado. Mesmo a 

unidade possuindo atendimento odontológico a macro inspeção oral não é feita? Este é um 

item que deve ser observado, pois desencadeia dores durante a gestação e há um mito de não 

cuidado odontológico durante a gestação. 

 Dados significativos também são encontrados no registro da pressão arterial (PA), 

vacina antitetânica, Papanicolau normal os quais 83,3% são registrados de forma incompleta. 

Se estiver incompleto como detectar que os níveis pressóricos estão alterados? As síndromes 

hipertensivas acometem as gestantes no Brasil e, é a maior causa de morte materna.  

Destaca-se também o batimento cardíaco fetal (BCF), o registro da movimentação 

fetal, o exame clínico normal e colposcopia normal apresentando 91,6% incompleto e a 

contracepção 

Data da última menstruação 12 100 0 0 0 0 

Antitetânica prévia (1º, 2º e 3º). 0 0 10 83,3 2 16,6 

Ex clínico normal 1 8,3 11 91,6 0 0 

Papanicolau normal 2 16,6 10 83,3 0 0 

RN com < ou> peso 3 25 9 75 0 0 

DPP (dia, mês e ano). 12 100 0 0 0 0 

Ex. odontológico 0 0 12 100 0 0 

Colposcopia normal 1 8,3 11 91,6 0 0 

Gravidez planejada 0 0 0 0 12 100 
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apresentação fetal cujo registro ausente em 91,6%. Significa que não se consegue observar a 

posição, a situação e a apresentação fetal? Penso que sim, mas porque não se registra? A 

vitabilidade fetal e sua postura uterina revelam por vezes sua condição de nascimento. 

 Os dados transcritos de forma incompleta ou a ausência deles dificulta a continuidade 

da assistência, já que estes são necessários em toda a evolução da gestação, desde a UBS ao 

atendimento hospitalar e até mesmo no período puerperal. Cabe ao profissional estar ciente de 

que esses registros devem ser realizados de maneira completa e adequados, atentando para a 

legibilidade dos mesmos, além das orientações à gestante no momento da consulta. 

 De acordo com o Ministério da saúde um pré-natal de qualidade pode ser alcançado se 

realizar os 10 seguintes passos: 1º Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª 

semana de gestação (captação precoce); 2º Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e 

técnicos necessários à atenção pré-natal; 3º Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, 

realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no 

atendimento pré-natal; 4º Promover a escuta ativa da gestante e de seus (suas) 

acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não 

somente um cuidado biológico: "rodas de gestantes"; 5º Garantir o transporte público gratuito 

da gestante para o atendimento pré-natal, quando necessário; 6º É direito do (a) parceiro (a) 

ser cuidado (realização de consultas, exames e ter acesso a informações) antes, durante e 

depois da gestação: "pré-natal do (a) parceiro (a)”; 7º Garantir o acesso à unidade de 

referência especializada, caso seja necessário; 8º Estimular e informar sobre os benefícios do 

parto fisiológico, incluindo a elaboração do "Plano de Parto"; 9º Toda gestante tem direito de 

conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz (vinculação); 10º As 

mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico-

puerperal (BRASIL, 2012, p.38).  

 A realização dos 10 passos garante uma assistência pré-natal pautada na qualidade, 

deve o profissional de saúde estar ciente das orientações sobre a atenção ao pré-natal 

oferecida pelo Ministério da Saúde. 

 Durante todo o pré-natal a mulher é avaliada no seu aspecto físico e psicológico, desde 

as transformações resultantes das ações de hormônios da gravidez a mudanças de 

comportamento como ansiedade, medo, insegurança. Durante o acompanhamento da gestação 

as dúvidas e aflições são eliminadas com orientações corretas, o profissional deve salientar a 

gestante a importância de se realizar o pré-natal, comparecendo a todas as consultas, munida 

do cartão da gestante, este deve estar, a todo o momento, com a paciente, um documento que 
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traz e traduz as ações realizadas, permitindo uma comunicação do profissional que realizou a 

consulta com o sujeito ou serviço de saúde que entre em contato com o cartão. 

 As informações advindas do atendimento à saúde do sujeito que busca os serviços 

também fazem parte de um atendimento de qualidade, as informações descritas se tornam um 

meio de comunicação entre a equipe, permite a busca de dados referentes a ações anteriores e 

essas informações podem ser armazenadas formando um histórico de saúde daquele paciente. 

 
 

Os registros de enfermagem, quando são escassos e inadequados, comprometem a 
assistência prestada ao paciente, bem como à instituição e à equipe de enfermagem. 
Há um comprometimento da segurança e do cuidado ao paciente, dificultando a 
mensuração dos resultados assistenciais advindos da prática do enfermeiro. A 
ausência de registros pode implicar, entre outras coisas, na duplicação de 
procedimentos executados, na dificuldade de acompanhamento dos cuidados 
prestados, e até na não execução de determinada atividade, o que pode colocar em 
risco a própria recuperação do usuário (FRANÇOLIRT et al 2012). 

   

 

 A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante 

no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, 

inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente 

durante a gravidez (BRASIL, 2012, p.38). 

 Para um bom acompanhamento pré-natal, é necessário que a equipe de saúde efetue os 

procedimentos técnicos de forma correta e uniforme durante a realização dos exames 

complementares, assim como quando da realização dos exames clínico e obstétrico. Do 

contrário, ocorrerão diferenças significativas, prejudicando a interpretação dos dados e a 

comparação entre eles. Cabe aos profissionais de formação universitária promover a 

capacitação dos demais membros da equipe, a fim de garantir que todos os dados colhidos 

sejam fidedignos (BRASIL, 2012, p.69). 

 O pré-natal de baixo risco pode ser realizado integralmente pelo enfermeiro, além do 

enfermeiro a equipe prestadora de serviços na UBS é composta por técnicos de enfermagem, 

agente comunitário de saúde e a equipe multiprofissional. Ao enfermeiro atuante no pré-natal 

cabe: Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação 

e da vacinação; Realizar o cadastramento da gestante no SISPRENATAL e fornecer o Cartão 

da Gestante devidamente preenchido (o cartão deve ser verificado e atualizado a cada 

consulta); Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a 

presença do (a) médico (a); Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local 

de pré-natal; Realizar testes rápidos; Prescrever medicamentos padronizados para o programa 
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de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico, além de medicamentos padronizados para 

tratamento das DST, conforme protocolo da abordagem sindrômica); Orientar a vacinação das 

gestantes (contra tétano e hepatite B); Identificar as gestantes com algum sinal de alarme e/ou 

identificadas como de alto risco e encaminhá-las para consulta médica. Caso seja classificada 

como de alto risco e houver dificuldade para agendar a consulta médica (ou demora 

significativa para este atendimento), a gestante deve ser encaminhada diretamente ao serviço 

de referência; Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo 

do útero; Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos ou atividades 

de sala de espera); Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à 

vulnerabilidade; Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca 

ativa das gestantes faltosas; Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e 

puerperal, acompanhar o processo de aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre 

o planejamento familiar (BRASIL, 2012, p. 48). 

 Ressalta-se que o preenchimento do cartão, deve se manter atualizado, novas 

informações são adicionadas e assim o instrumento se torna o mais completo possível, 

devendo o profissional registrar de maneira legível, obedecendo aos itens do cartão e 

acrescentando observações necessárias. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 Os registros são elementos essenciais no cotidiano dos serviços de saúde, tão 

importante quanto utilizá-los é preenchê-los de forma correta e completa, são instrumentos de 

comunicação entre a equipe, entre a equipe e o paciente, e entre a equipe e outras instituições 

de saúde, de maneira a permitir o acesso às informações referentes à assistência prestada, 

identificação de complicações e riscos atuais e anteriores e a história de saúde-doença do 

paciente. 

 Aos profissionais, o conhecimento dos registros, necessários para cada atendimento, 

sua função e como preenchê-los é indispensável, as informações contidas neste irão guiar as 

ações futuras a ser prestada, peça chave para a qualidade da assistência. 

 A instituição deve estar atenta aos instrumentos utilizados em cada atendimento 

específico, sua legibilidade e sua correta aplicação. No pré-natal a gestante está munida do 

cartão em todo o período gravídico, de forma a ser um meio de acompanhar a evolução da 

gestação para aqueles que tiverem contato, uma informação incompleta ou ausente rompe a 

comunicação completa, deixando-a fragilizada e duvidosa.   

 Pode-se observar, através dos dados coletados, a necessidade de se reforçar, em todos 

os níveis de atenção à saúde, a importância da utilização correta dos impressos e programas 

informatizados de registro. 

 A hipótese que os registros de dados do cartão do pré-natal não permitem expressar o 

acompanhamento da cliente e dessa forma distorcem os indicadores de qualidade do serviço 

de enfermagem prestado ficam prejudicados foi comprovada. 

Ao verificar os registros contidos no cartão da gestante em relação à associação com a 

qualidade da assistência preconizada pelo MS afirmamos que há comprometimento tanto em 

indicadores de processo como de qualidade. O que remete à sugestão de treinamento dos 

profissionais para das inadequações, o esclarecimento de dúvidas e o real entendimento do 

indispensável ato de se registrar as informações e então analisar os registros contidos no 
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cartão da gestante em relação à associação com a qualidade da assistência preconizada pelo 

MS. 

Ao identificar a incidência das inadequações principais oriundas do preenchimento do 

cartão da gestante pela equipe de enfermagem da UBS cenário deste estudo, tem-se que os 

achados laboratoriais são negligenciados na proporção de 83,3 % o agendamento, o quesito 

cor 100%, a vitabilidade fetal, a tipagem sanguínea e o fator Rh, e em relação ao aspecto 

emocional 100% não registram se a gestação foi planejada ou não. A relação da implicação 

dessa incidência na perspectiva da qualidade da assistência pré-natal com as informações 

contidas no cartão está altamente comprometida, pois não se poderá avaliar a qualidade da 

atenção que se dá nas consultas de pré-natal. 

A significância da necessidade de registros da consulta, propondo ações de 

enfermagem para melhoria da assistência prestada está posta nos ditames das autoridades de 

saúde, porém não são observadas em sua totalidade. Por esse motivo sugerimos que estudos 

sejam realizados constantes que identifiquem as falhas mais frequentes, permitindo assim que 

ações efetivas sejam elaboradas e realizadas juntamente a equipe. 

 Para uma gestação bem sucedida, livre de danos e com recém-nascido sadio o pré-

natal de qualidade é fundamental, a captação precoce da mulher, ações educativas que 

acrescentem conhecimentos, exame clínico e laboratorial para certificar a ausência de riscos, 

porém, não só a realização se torna fundamental como os resultados registrados no prontuário, 

seja eletrônico ou convencional de papel), no SISPRENATAL e no cartão da gestante. 

 O profissional de saúde responsável em realizar o pré-natal deve estar consciente das 

alterações típicas da gravidez, oferecendo suporte e garantindo uma assistência completa, 

favorecendo a escuta ativa da paciente e de seus familiares, permitindo que a mulher participe 

da escolha das ações a serem desenvolvidas, resultando em um pré-natal agradável e o 

estabelecimento de vínculo e confiança para com a equipe de saúde. 

 Através da pesquisa pude observar a ausência dos registros durante a consulta pré-

natal, esta de grande importância para uma gestação livre de agravos à saúde da mulher e do 

bebê, o que gera falhas na comunicação e a possível repetição de ações já realizadas nessa 

paciente. É de grande importância ressaltar a presença dos registros no cotidiano das práticas 

de saúde, o conhecimento dos gestores e profissionais dos impressos utilizados em cada 

atendimento.  
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7  APÊNDICES 
 
7.1 FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
CHECK LIST CARTÃO DA GESTANTE                  
Dados da gestante:                                            
DADOS completos incompletos Ausente observação 
Nome completo     
Endereço da gestante     
CEP     
Telefone da gestante     
Clínica da família     
Telefone da Clínica     
Equipe     
Microárea     

ACS     
Cadastro SIS      
Agendamento (data, hora, nome 
do profissional, sala) 

    

Hospital de referência para o 
parto 

    

Endereço da Maternidade     
Bairro e Telefone     
Alfabetizada     
Cor     
Escolaridade     

       
Exames solicitados: 
DADOS completos incompletos Ausente observação 
ABO-RH     
Hb/Ht     
Glicemia de jejum     
VDRL     
Urina     
Anti-HIV     
HBsAG     
Combs. Indireto (se RH-)     
Outros     
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Ultra-Sonografia: 

       
 

Outros 
IG crono/Ecográfica     
PA (mmHg)     
Peso (Kg)/ 
Edema (+a++++) 

    

Altura uterina (cm)     

Apresentação (Cef/Pélvico)     

BCF/ Mov.Fetal     

Assinatura profissional     

Antecedentes Obstétricos     

Antecedentes Familiares     

Antecedentes Pessoais     

Peso anterior     

Estatura     

Ex. clínico das mamas     

Pélvis normal     

Hospitalização na gravidez     

Fuma     

Nº de cigarros por dia     

Transfusão 
Dia/Mês/Ano 

    

Falha no método contraceptivo     

Data da última menstruação     

Antitetânica 
Prévia 1ª 2ª 3ª 

    

Ex. clínico normal     

Papanicolau normal     

VDRL + Ou -     

RN com menor ou maior peso     
DPP (Dia, mês e ano)     
Ex odontológico     
Colposcopia normal     
Grupo RH + Ou -     
Gravidez planejada     

 

 
 
DECODIFICAÇÂO:________________________________________________________ 

DADOS completos incompletos Ausente observação 
IG DUM     
IG USG     

Peso fetal     
Placenta     
Líquido     
Outros     
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8 ANEXOS 

8.1 CARTÃO DA GESTANTE 
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