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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi encontrar através da literatura pesquisada as ações do 
enfermeiro na atenção pré-natal inserida na atenção primária à saúde e discutir o 
cuidado de enfermagem como fundamental ao pré-natal adequado. Realizou-se 
busca nas bases de Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), identificados por meio da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e Manuais do Ministério da Saúde, no período de 1989 a 
2016. Utilizou-se os descritores Enfermeiro, Pré-natal e atenção primária à Saúde, 
visando identificar estudos com essa temática, propiciado pelas equipes de saúde 
da Atenção Primária. Foram encontrados 40 artigos, no entanto apenas 10 deles 
foram selecionados e 2 manuais do Ministério da Saúde, por remeterem ao tema. Os 
resultados mostraram que o enfermeiro desenvolve ações clínicas através da 
consulta de enfermagem; contribuem para a autonomia do cuidado por meio da 
educação em saúde e participam do acolhimento à mulher grávida e sua família, 
quesitos considerados essenciais para atenção qualificada ao pré-natal.  
 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Papel do profissional de enfermagem; 
Atenção ao pré-natal; Acolhimento. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 O interesse por esta temática deu-se entre os anos 2014/2016 na vivência 

prática de enfermeiro assistencial na atenção básica juntamente com o curso de 

Especialização em Gestão com ênfase em Epidemiologia - FAESP. Nestes anos foi 

possível vislumbrar a importância da assistência de enfermagem qualificada no 

combate à mortalidade materno-infantil.  

 Acredita-se que a formação dos enfermeiros tem como pressuposto a 

valorização da abordagem humanística e impulsiona a busca da compreensão da 

importância de formação profissional qualificada.  

 Para a saúde da mulher e neonatal é importante um pré-natal humanizado 

com qualidade, lembrando-se sempre do respeito aos direitos humanos que inclui 

direito reprodutivo e sexual.  

 

No Brasil, vem ocorrendo um aumento no número de consultas de pré-natal 
por mulher que realiza o parto no SUS, partindo de 1,2 consultas por parto 
em 1995 para 5,45 consultas por parto em 2005. Entretanto, esse indicador 
apresenta diferenças regionais significativas: em 2003, o percentual de 
nascidos de mães que fizeram sete ou mais consultas foi menor no Norte e 
Nordeste, independentemente da escolaridade da mãe. (FILHO, 2006). 

 

 O pré-natal nos últimos tempos vem ganhando muito espaço na saúde 

pública, principalmente na atenção básica. Sabe-se que o pré-natal é importante e 

que quando bem realizado pode trazer resultados benéficos ao trabalho de parto, 

puerpério e saúde da criança.  

 O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher  lançado no início dos 

anos 80, no Brasil, pelo Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais e municipais, 

deu ênfase aos cuidados básicos de saúde e destacou a importância das ações 

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

a outros programas. Com isso garantindo à universalidade e a equidade do acesso a 

mulher ao serviço de saúde, conforme prevê o Sistema Único de Saúde. A gravidez 

é uma experiência complexa com aspectos diferentes para cada mulher, com 

alterações biológica, emocionais, que envolve a sociedade, os serviços de saúde e a 

família, em que a mulher está inserida. Sendo assim, a assistência a mulher no pré- 
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natal vem sendo adotada como uma política de saúde para redução da morbi-

mortalidade materna e neonatal. (SANTOS, et al, 2010, p. 61). 

 O pré-natal é considerado, pelo Ministério da Saúde,  o período anterior ao 

nascimento da criança, em que um conjunto de ações é aplicado à saúde individual 

e coletiva das mulheres grávidas, que nesse período devem ser acompanhadas de 

forma que lhes seja possível, quando necessário, realizar exames clínico-

laboratoriais, receber orientações e tomar medicações profiláticas e/ou vacinas. 

Sendo assim, um fato importante que se ressalta é o estímulo à participação do 

enfermeiro nas ações de saúde da mulher, especialmente na assistência pré-natal. 

Com a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) vem-se contribuindo para 

melhorar os indicadores epidemiológicos, em todas as regiões brasileiras e a 

participação do Enfermeiro nas equipes do ESF tem sido de fundamental 

importância para o fortalecimento deste modelo assistencial. Neste contexto, a 

saúde da família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial que se propõe a desenvolver ações individuais e coletivas, de 

acompanhamento e promoção da saúde. Tendo em vista a característica da 

Estratégia Saúde da Família, espera-se que o enfermeiro ao realizar as ações 

inerentes a esta estratégia, particularmente, no que diz respeito ao pré-natal, seja 

capaz de identificar fatores ou condições relacionados aos riscos e agravos à saúde 

da mulher. (Ministério da Saúde, 2012, p. 51-156 ) 

 O profissional enfermeiro é considerado apto a realizar consultas de pré-natal, 

no acompanhamento de gestantes com baixo risco obstétrico, sendo atribuídas a ele 

inúmeras ações como: solicitações de exames; abertura do Sistema de Informação 

de Saúde (SIS); realização de exame obstétrico; encaminhamentos necessários; 

preparo para o parto; orientações sobre os cuidados com o recém-nascido e sobre a 

amamentação; vacinação; testagem rápida para HIV, sífilis e também a promoção 

de vínculo entre mãe e bebê (Ministério de Saúde, 2010, p. 47) . 

 O presente estudo teve como objetivo descrever as ações do enfermeiro na 

atenção pré-natal inserida na Estratégia Saúde da Família e discutir o cuidado de 

enfermagem como fundamental ao pré-natal adequado. O interesse pelo tema se 

originou da vivência da autora com o Programa Saúde da Mulher, especificamente 

voltada para a assistência ao pré-natal na atenção primária no município de Curitiba. 

 Espera-se com essa revisão literária, rever a importância da assistência pré-

natal para a díade mãe/filho, como também mostrar aos profissionais enfermeiros 
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sua contribuição nesse processo, sendo ele o responsável por acolher essa 

gestante, elucidando-lhe todas as suas dúvidas e inseguranças e contribuindo para 

uma gestação sem complicações, tanto para a mulher, quanto para a criança, por 

isso ele precisa ser capacitado para realizar esta atividade. 

   

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas 
décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade 
de queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz 
parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda 
ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações 
dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao 
recém-nascido. (Ministério da Saúde, 2010). 

 

 

 No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, vem ocorrendo um 

aumento no número de consultas pré-natal por mulher que realiza o parto no SUS, 

partindo de 1,2 consultas por parto em 1995 para 5,45 consultas por parto em 

2005. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, apesar da ampliação na 

cobertura, alguns dados demonstram comprometimento da qualidade dessa 

atenção, o que pode ser atestado pela alta incidência de Sífilis congênita, estimada 

em 12 casos/1000 nascidos vivos, no SUS (PN-DST/AIDS, 2002), pelo fato de a 

hipertensão arterial ainda ser a causa mais freqüente de morte materna no Brasil, e 

o fato de que somente pequena parcela das gestantes inscritas no Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) conseguem realizar o elenco 

mínimo das ações preconizadas. (BRASIL, 2010) 

 Os indicadores do SISPRENATAL (2002) demonstram que somente 9,43% 

das gestantes realizaram as seis consultas de pré-natal e a consulta puerperal. A 

atenção ao parto e nascimento é marcada pela intensa medicalização, pelas 

intervenções desnecessárias e pela prática abusiva da cesariana (BRASIL, 2010). 

 Segundo Cunha (2009), no mundo, a cada ano, ocorrem 120 milhões de 

gestações, entre as quais mais de meio milhão de mulheres morrem em 

conseqüência de complicações, durante a gravidez ou parto, e mais de 50 milhões 

sofrem enfermidades ou incapacidades sérias relacionadas à gravidez. As altas 
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taxas de morbimortalidade materna ainda permanecem como um desafio a vencer, e 

a atenção qualificada no pré-natal pode contribuir significativamente na redução 

dessas taxas e promover uma maternidade segura. (CUNHA et al, 2009, p.147).  

 O principal objetivo da atenção pré-natal deve ser o acolhimento holístico e 

humanizado da mulher desde o inicio da gravidez, assegurando o nascimento de 

uma criança saudável e garantindo o bem – estar materno e neonatal.  

 A atenção qualificada no pré-natal representa a possibilidade de redução da 

morbimortalidade materna, contribuindo de forma significativa com a redução destas 

taxas, promovendo uma maternidade segura. Porém, a assistência pré-natal 

qualificada esta atrelada à presença de profissionais qualificados e habilitados para 

tal.  

 Segundo o Manual Técnico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), uma 

atenção puerperal qualificada e humanizada se dá por meio de condutas 

acolhedoras e sem intervenções desnecessárias, de fácil acesso a serviços de 

saúde de qualidade e com ações que integrem todos os níveis da atenção.  

 

Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as 
mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de 
experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a 
compreensão do processo de gestação. (Ministério da Saúde, 2000).  

 

  As normas de atenção ao pré-natal do Ministério da Saúde têm o 

propósito de oferecer aos profissionais de saúde que prestam assistência à gestante 

a normatização de procedimentos e condutas a ser realizada em toda consulta pré-

natal. Os padrões e protocolos nacionais que definem o tipo de cuidado que se 

oferece em cada nível do sistema de saúde são essenciais para orientar e apoiar a 

prática da atenção de qualidade. 

 De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, o pré-natal de 

baixo risco pode ser acompanhado integralmente pela enfermeira (Ministério de 

Saúde, 2.000). A enfermeira possui embasamento teórico-científico e respaldo legal 

para prestar assistência pré-natal de baixo risco, e se esperam dela o 

acompanhamento e a assistência à população de gestantes. 
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2.1 O Acolhimento  

 Após a confirmação da gravidez se realiza o cadastro no SISPRENATAL para 

o início do acompanhamento da gestante. Ocorre o acolhimento da gestante 

iniciando as consultas visando evitar a ocorrência de algum tipo de problema para 

mãe e filho. Onde se realiza a promoção e prevenção da saúde além do diagnóstico 

e tratamento adequado, garantindo a saúde na gestação e um parto seguro. É 

através do pré-natal também que se esclarece dúvidas para as gestantes e 

familiares. O acolhimento, portanto, é uma ação que pressupõe a mudança da 

relação profissional/usuário(a). O acolhimento não é um espaço ou um local, mas 

uma postura ética e solidária. Desse modo, ele não se constitui como uma etapa do 

processo, mas como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da 

atenção à saúde. Quase na sua totalidade este atendimento é prestado pelo 

profissional Enfermeiro, aonde ocorre o estreitamento, vinculo, a ligação entre 

cliente x profissional. (FILHO, 2006). 

 É de suma importância o acolhimento, pois as gestantes depositam a 

confiança sobre o profissional que irá atendê-la durante todos os meses da gravidez. 

Sendo assim, a equipe de saúde deve escutar a história das gestantes aproximando 

tudo o que possa estar distante, levantando dados para melhor atendê-la, 

lembrando-se sempre que o acolhimento não é um processo único e mecânico, deve 

ser realizado durante todo o pré-natal e quando necessário, e incorporado como 

uma atenção à necessidade humana, pois acolher é receber e aceitar alguém. Os 

profissionais da saúde devem compreender os significados da gravidez tanto para a 

mulher quanto para sua família. 

 
Assim, a assistência pré-natal torna-se um momento privilegiado para 
discutir e esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu 
parceiro, aparecendo de forma individualizada, até mesmo para quem já 
teve outros filhos. (BRASIL, 2000).  

 

 O principal objetivo do atendimento no pré-natal é acolher a mulher nesse 

processo de mudanças físicas, mentais e sociais, conquistando com o isso a 

confiança da mulher a entregar aos cuidados da equipe de saúde o seu corpo e sua 

família, trazendo a ela a autonomia durante a gestação e o parto. A adesão das 

mulheres ao pré-natal está relacionada com a qualidade da assistência prestada 

pelo serviço e pelos profissionais de saúde, o que, em última análise, será essencial 
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para redução dos elevados índices de mortalidade materna e pré-natal verificados 

no Brasil. (BRASIL, 2000).  

 

2.1 A Atuação da Enfermeiro no Pré-Natal  

 A procura pelo enfermeiro da atenção básica de saúde ocorre por várias 

vezes após a confirmação com teste de gravidez ou pela suspeita de gravidez, e por 

sua vez o enfermeiro acolhe a mulher explicando a necessidade de um exame 

especifico após a confirmação.  A gestante procura novamente o enfermeiro que 

recebe a gestante realizando a primeira consulta de enfermagem (vinculação), este 

momento é importante para fortalecer o vinculo da enfermagem com a gestante para 

iniciar então um pré-natal qualificado.  

 
Um serviço de pré-natal bem estruturado deve ser capaz de captar 
precocemente a gestante na comunidade em que se insere, além de 
motivá-la a manter o seu acompanhamento pré-natal regular, constante, 
para que bons resultados possam ser alcançados. (VASQUES, 2006). 

 

 A gestante é o foco principal desse procedimento, mas lembrar sempre, que 

se possível, envolver a família para interagir nesse processo pode trazer mais 

confiança á mulher.  

 O pré-natal de baixo risco pode ser realizado por enfermeiro, obstetra ou não, 

respaldado pela Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, decreto nº 94.406/87; 

sendo respaldado pela lei 7.498/88. O enfermeiro pode realizar consultas de 

enfermagem, prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada através de protocolos pela instituição de saúde, 

realizar prescrição de enfermagem, prestar assistência a parturiente e realizar 

educação em saúde. Na primeira consulta o enfermeiro realiza uma anamnese 

abrangente, levando-se em consideração possíveis aspectos epidemiológicos, 

doenças sexuais, histórico familiar, obstétrico, pessoais entre outros; exame físico 

obstétrico para saber sobre a saúde da mãe e do filho; um levantamento do hábito 

alimentar, intestinal e urinário. A priori, as dúvidas e ansiedades da gestante deve 

ser esclarecidas para que assim ela se sinta mais segura com a gestação. As 

anotações e observações deverão ser realizadas tanto no prontuário da unidade 

quanto na carteira da gestante.  

 Em cada consulta, deve-se reavaliar e estratificar o risco obstétrico e 

perinatal. Para auxiliar nesse objetivo, deve-se observar a discriminação dos fatores 
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de risco no cartão de pré-natal, identificados pela cor amarela. A presença dessas 

anotações deverá ser interpretada pelos profissionais de saúde como sinal de alerta. 

(FILHO, 2006).  

 Uma estratégia para a qualidade do atendimento materno e infantil é a rede 

cegonha que assegura às mulheres o planejamento reprodutivo, atenção 

humanizada, parto e puerpério e às crianças o direito ao nascimento seguro, 

crescimento e desenvolvimento saudável; a rede cegonha tem como objetivo 

diminuir a mortalidade materna e neonatal e implementar um modelo de atenção ao 

parto e ao nascimento com base em evidências científicas e nos princípios da 

humanização. O ministério da saúde indica no mínimo seis consultas durante o pré-

natal, uma no 1º trimestre (até a 12ª semana), duas no 2º trimestre e três no 3º 

trimestre e um retorno puerperal. Para realizar um pré-natal qualificado e com 

segurança é necessário um conjunto de recursos, como: área física, equipamentos, 

material para registro, recursos humanos, apoio laboratorial, analise dos dados, 

medicamentos, instrumentos mínimos e  apoio familiar e apoio mutuo entre as 

gestantes, podendo ser por atividades em grupos.  (BRASIL, 2010) 

 

2.2 Educação em Saúde  

 Outra atuação do enfermeiro indispensável é a educação em saúde. A 

educação engloba o processo de ensinar e apreender no caso da educação em 

saúde é uma tarefa destinada a profissionais com habilidades para uma orientação 

onde se promove saúde e se previne doenças. Pereira (2003) ressalta que 

educação em saúde pressupõe uma combinação de oportunidades que favoreçam a 

manutenção da saúde e sua promoção, não entendida somente como transmissão 

de conteúdos, mas também como a adoção de práticas educativas que busquem a 

autonomia dos sujeitos na condução de sua vida, ou seja, educação em saúde nada 

mais é que o pleno exercício de construção da cidadania. Os profissionais de saúde 

possuem um papel importante, pois, eles têm a oportunidade de usar seu 

conhecimento para um bem-estar tanto da mãe quanto o do bebê oferecendo 

conforto, amenizando a dor, orientar, esclarecer, reconhecer momentos críticos da 

gravidez, entre vários outros papeis para a saúde.  

 

3  METODOLOGIA 
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 Estudo baseado em revisão bibliográfica da literatura registrada nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde Scientific 

(LILACS), Eletronic Library Online (SciELO), identificados por meio da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Manuais do Ministério da Saúde identificados pela 

pesquisa no Google. Os tipos de estudos incluídos nesta revisão foram pesquisa 

qualitativa, relato de experiência e de revisão bibliográfica da literatura com época 

de publicação entre 1998 a 2013, com temas adequados ao proposto neste trabalho. 

Os sujeitos destas pesquisas foram profissionais de saúde que atuavam na 

Estratégia Saúde da Família e atenção básica de saúde. Após consultar as bases de 

dados utilizando o descritor Pré-natal, Enfermeiro e Atenção Básica, chegou-se ao 

total de 40 trabalhos. Após esta etapa, fez-se o refinamento da pesquisa por texto 

completo, idioma em português e ano de publicação, resultando em 36 trabalhos, 

sendo que estes passaram pelos critérios de inclusão e exclusão. Após essa 

análise, restaram 10 trabalhos. Inicialmente 40 artigos adequaram-se aos critérios 

adotados para este estudo, mas destes apenas doze artigos e dois manuais 

relacionavam-se ao atendimento do pré-natal pelo enfermeiro. Os dez trabalhos 

serviram de base para este estudo, pois discutem o tema. Portanto, esta revisão foi 

baseada nos doze artigos encontrados na literatura que identificam a visão de 

diferentes pesquisadores quanto a participação dos Enfermeiros no Pré-natal e dois  

Manuais do Ministério da Saúde que também citam atribuições desse profissional. 

   

4  RESULTADOS  

 A revisão da literatura foi feita, considerando as 10 produções científicas que 

atenderam os critérios de inclusão. Assim, de acordo com o objetivo desta pesquisa, 

de caracterizar a produção do conhecimento científico no assunto, segue-se a 

Tabela 1, de para a amostra geram, foram considerados o número e a porcentagem 

de artigos em relação ao veículo de publicação.  

 

TABELA 1- Distribuição da amostra segundo o veículo de divulgação das 
produções científicas. 

 Número % 

LILACS (Literatura Latino Americana em 
Ciências da Saúde)  

20 50% 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online)  10 25% 
Ministério da saúde (biblioteca virtual em 10 25% 
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saúde)  
   
Total  40 100% 

 

 Observa-se que LILACS (Literatura Latino Americana em Ciência da Saúde, 

50% teve o maior número de publicações com (20), ao passo que foram 

encontrados 25% no SCIELO (10) e 25% no Ministério da Saúde  (BVS). 

 Outro fonte de pesquisa foi o Google acadêmico, aonde obtivemos 39 

documentos publicados. No entanto, não foram estudados.  

 Na Tabela 2 a distribuição da amostra estudada segundo o ano de publicação 

das produções cientificas. 

 

TABELA 2- Distribuição da amostra segundo o ano de publicação das 
produções científicas. 

Ano de publicação Número % 

1998 1 10% 

2005 1 10% 

2009 3 30% 

2010 2 20% 

2011 2 20% 

2013 1 10% 

Total 10 100% 

 

 No ano de 2009 foi observado o maior número de publicações, perfazendo 

um total de 30% (3), a segunda maior freqüência foram nos anos de 2010 e 2011 

com 20% cada (2). O ano de 1998, 2005 e 2013 apareceram com 10% (1) das 

publicações.  

 Já é esperado que a assistência ao pré-natal no Brasil, tenha uma 

contribuição importante, pois através do Enfermeiro, profissionais estes que  

realizam com satisfação do atendimento de gestantes e a saúde da mãe e do filho. 

O pré-natal no Brasil tem como uma estratégia de atendimento qualificado, podendo 

ser realizado de duas maneiras: domiciliar ou na unidade básica de saúde, onde se 

deve realizar um acolhimento adequado criando um vínculo entre o profissional e a 

cliente, com no mínimo de seis consultas e o retorno puerperal.  

 
A oferta de cuidados qualificados à gestante, à puérpera e ao recém 
nascido exige a definição de estratégias de atendimento que envolvam 
todas as pessoas que, direta ou indiretamente, desempenhem atividades 
nas unidades de saúde que compõem determinada rede regional de 
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atenção à saúde, em particular nas unidades básicas de saúde. Deve-se, 
nessas unidades, sempre buscar atender às necessidades das mulheres 
nesse momento de suas vidas, favorecendo uma relação ética entre as 
usuárias e os profissionais de saúde. (SESSP, 2010). 

 
 Conforme foi descrito nos diferentes artigos estudados, todos mencionam o 

papel do enfermeiro na consulta de pré-natal como de fundamental importância para 

uma melhor qualidade do programa de pré-natal. Destacam o enfermeiro como o 

vínculo existente entre a gestante e o seu acompanhamento de pré- natal, com a 

escuta qualificada, criação do vinculo profissional – gestante/família. Mostra a 

gestante com um ser biopsicossocial que precisa de um olhar mais amplo do 

enfermeiro, da família e da sociedade. O trabalho de educação em saúde também 

foi bastante citado sendo ele nas consultas de enfermagem como em trabalhos em 

grupo. Existem os protocolos com os quais o enfermeiro se guia para as consultas 

do enfermeiro que pontuam procedimentos como: imunização, exames laboratoriais, 

coleta de papanicolaou, exame físico, entre outros, mais foi a participação do 

enfermeiro como acolhedor à gestante. Mesmo com todo o referencial disponível, 

dificuldades foram apontadas pelos enfermeiros para a realização de um pré-natal 

qualificado, como estrutura física, dificuldade no processo de trabalho e conta com a 

participação efetiva da equipe de enfermagem. (RAMS, 2011, p. 27) 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou conclusão) 

 A limitação do estudo reside no fato de não ter sido esgotada a literatura a 

respeito das ações desenvolvidas pelos enfermeiros na atenção pré-natal, 

considerando que outras bases de dados não foram investigadas. Entretanto foi 

possível descrever as ações do enfermeiro na atenção pré-natal inserida na 

Estratégia Saúde da Família, servindo de referencial para que outros enfermeiros 

possam adotar a sistemática apontada nesse estudo. Muitos são os desafios para 

atenção qualificada ao pré-natal, especialmente pela dimensão do país que leva as 

diferenças entre as regiões, contudo o Ministério da Saúde padronizou as condutas 

para o manejo da atenção pré-natal às mulheres brasileiras e os profissionais 

contam com esse importante referencial no cotidiano. 

 Através da revisão da literatura nacional, pode-se perceber o quanto a 

assistência ao pré-natal no Brasil realizada com qualidade por enfermeiros vem 

aumentando, pois o enfermeiro ao sair da graduação está preparado para realizar 
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esse atendimento, e após adquire mais conhecimentos através de especializações e 

pós graduações. Atualmente, é possível constatar a satisfação das gestantes com o 

atendimento das enfermeiras nas unidades básicas de saúde. Essa estratégia leva o 

aumento da autoconfiança e faz a diferença para a mulher na gestação. E a 

enfermagem faz com que as gestantes aumentem essa confiança, através dos 

esclarecimentos das dúvidas, curiosidades e medos com essa nova etapa da vida. 

Infelizmente ainda encontramos uma minoria de profissionais que não realizam o 

atendimento com humanização respeitando os direitos e as escolhas da mulher e 

seus familiares, fazendo com isso o afastamento da cliente. Acredita-se que através 

dessa revisão os profissionais possam perceber o tamanho da importância que tem 

na vida das gestantes, pois essa pesquisa mostrou com clareza o quanto é 

essencial o pré-natal e como o enfermeiro, assim como outros profissionais de 

saúde envolvidos, tem que estar preparado para acolher a gestante, e assim realizar 

um trabalho correto, humanizado com respeito e satisfação, tendo como resultado 

uma nova vida, e a felicidade de uma família. 

 O enfermeiro deve acolher a gestante e sua família de forma a ouvir suas 

dúvidas e questionamentos, despido de quaisquer julgamentos ou preconceitos, 

criando um vínculo profissional de confiança, para que a mulher sinta-se a vontade 

para tirar suas dúvidas e fazer os questionamentos referentes às transformações 

pertinentes ao processo gestacional. 

 A consulta de enfermagem é também a oportunidade que o enfermeiro possui 

de promover a educação em saúde com relação aos temas ligados ao ciclo 

reprodutivo, como o planejamento familiar, sexualidade, DST´s, amamentação, 

nutrição e higiene, parto e puerpério. É o momento em que o profissional deve 

realizar ações de promoção à saúde e identificar precocemente riscos para a saúde 

da gestante e do concepto. 

 O acesso universal à saúde e o respeito às singularidades, sem qualquer tipo 

de discriminação, são direitos constitucionais e cabe aos profissionais de saúde 

ajudar a garantir esses direitos, visto que são pessoas que operacionalizam e dão 

sentido e qualidade às políticas de saúde (BRASIL, 2010).  

 É preciso que o enfermeiro seja visto e valorizado pela sociedade como um 

profissional apto e capaz de realizar o pré-natal de forma segura, acolhedora e 

eficaz. Assim como também é necessário que o enfermeiro seja capaz de 

conscientizar a sua clientela da importância das ações realizadas durante o ciclo 
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gestacional e consiga inserir suas gestantes e familiares de forma ativa e 

participativa nas ações desenvolvidas para prevenção de intercorrências assim 

como para promoção de uma gestação tranqüila e saudável para o concepto, mãe e 

parceiro. 

 São escassos ainda os estudos quanto à relevância do enfermeiro no 

processo gravídico-puerperal, assim como, são poucas as pesquisas de abordagem 

qualitativa relacionadas à importância do pré-natal para a futura família que está se 

formando, enfatizando uma abordagem humanizada e holística das transformações 

decorrentes da gestação. 
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