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ARAÚJO, Alane da Silva Clemente. A atuação do Enfermeiro no pré-natal de 
risco habitual. 2017. 33. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Enfermagem) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

O pré-natal de risco habitual é a assistência prestada à mulher gestante que tem 
como finalidade promover um acompanhamento integral e de qualidade, que busca 
atender as necessidades que surgem durante o período gestacional como forma de 
evitar que possíveis patologias e intercorrências se desenvolvam. A questão 
norteadora definida foi quais são as competências do enfermeiro na assistência do 
pré-natal de risco habitual para garantir uma assistência integral e de qualidade. 
Este estudo tem como objetivo compreender o exercício profissional do enfermeiro 
no acompanhamento de pré-natal de risco habitual. Caracteriza-se como uma 
revisão bibliográfica, na qual a coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a 
setembro de 2017, com recorte temporal de 10 anos, realizadas nas bases de dados 
que compõem a Biblioteca Virtual de Saúde, artigos do google acadêmico, manuais 
e livros, que depois da leitura na íntegra, procedeu-se a análise descritiva, o que 
contribuiu na compreensão das competências do enfermeiro na assistência de pré-
natal de risco habitual. A assistência prestada pelo enfermeiro no pré-natal de risco 
habitual deve integrar todos os níveis de atenção com enfoque na promoção da 
saúde da gestante e a prevenção de doenças e agravos que podem manifestar-se 
no decorrer da gestação. Desse modo, quando ocorre a busca pela qualidade e 
integralidade no pré-natal a gestação e o parto se tornam saudáveis. Portanto é de 
grande relevância que o Enfermeiro seja qualificado para promover uma assistência 
pré-natal adequada. 
 

Palavras-chave: Enfermagem; Cuidado pré-natal; Saúde da Mulher. 

 

 

 

  



 

 

ARAÚJO, Alane da Silva Clemente. The performance of nurses in prenatal care 
at usual risk. 2017. 33. Course Completion (Degree in Nursing) – Anhanguera, 
Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The normal risk of a prenatal is the assistance of the pregnnant woman who have to 
be observed since the beginning of pregnancy with quality, to atend her necessities 
during this period of life to prevent possibles pathologies or diseases that can be 
developed in this period. The main purpose is to know what are the competences 
and roles of a nurse in a prenatal assistance to guarantee an integral assistance with 
quality. This work try to show the competence of a nurse professionalin a prenatal. It 
is a bibliography review collecting data between february to september of this year, 
2017. In a temporal cut of ten years, realized in facts related on a virtual library an on 
google’s articles and books, that after integral reading become a since study that 
contributes to the comprehension of a nursery competence in a prenatal assistance 
with normal and habitual risks. The nursery assistance have to be wovied with the 
pregnant woman’s health and prevent diseases and damages that can be shwed 
during the pregnancy. This way, when engaged in a prenatal with quality the 
pregnany and birthdate will be healthy. However is very important that the nurse stay 
prepared to deal with this quality prenatal assistance. 

 

Key-words: nursing; Prenatal care; Women’s health. 
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INTRODUÇÃO  

A assistência ao pré-natal deve ser de qualidade, de forma que consiga 

identificar e atender as necessidades das gestantes, pois é no momento do pré-natal 

que é possível detectar possíveis patologias tanto maternas quanto fetais, 

possibilitando um parto saudável. O pré-natal de risco habitual é o acompanhamento 

realizado pelo enfermeiro à mulher gestante que não apresenta complicações 

durante o período gestacional que possam interferir no decorrer da gestação. 

(BRASIL, 2012)  

O presente estudo justifica-se através da necessidade de ampliação do 

conhecimento cientifico relacionado à assistência de enfermagem no 

acompanhamento de pré-natal de risco habitual, visto que o pré-natal muitas vezes é 

executado de forma inadequada. 

O pré-natal quando executado de forma efetiva favorece na redução do índice 

de morbimortalidade materna e promove à mulher gestante uma assistência de 

qualidade. Neste sentido, a questão norteadora deste estudo é: quais são as 

competências do enfermeiro na assistência de pré-natal de risco habitual para 

garantir a gestante uma assistência integral e de qualidade? 

Objetivou-se por meio do levantamento bibliográfico, compreender o exercício 

profissional do enfermeiro no acompanhamento de pré-natal de risco habitual; 

identificar na literatura as ações do enfermeiro na consulta de enfermagem no 

acompanhamento de pré-natal de risco habitual; abordar a importância do 

enfermeiro no acompanhamento pré-natal de risco habitual; e, destacar a 

importância da realização do pré-natal durante a gestação. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica com base na pesquisa de artigos 

científicos publicados entre 2007 a 2017, na qual a coleta de dados ocorreu no 

período de fevereiro a setembro de 2017, utilizando as palavras chaves: 

Enfermagem, Cuidado pré-natal, Saúde da mulher. Nos critérios de inclusão foram 

utilizadas publicações disponíveis na íntegra, artigos publicados em português. Nos 

critérios de exclusão eliminaram-se as publicações que não condizem com a 

temática e artigos em duplicatas nas bases de dados. As bases de dados utilizadas 

foram U. S. National Library of Medicine (Medline), Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências de Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Foi utilizada uma literatura do ano de 
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2006, pois o mesmo possui relevância para a elaboração da pesquisa, como 

também foram utilizados manuais e protocolos do Ministério da Saúde e artigos 

pesquisados no google acadêmico. 
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1 A ABORDAGEM DO ENFERMEIRO À GESTANTE NA CONSULTA DE PRÉ-

NATAL DE RISCO HABITUAL 

 

O enfermeiro na assistência ao pré-natal deve realizar uma série de ações 

importantes para a mulher durante a gestação, pois o enfermeiro deve assistir à 

mulher e à criança; deve informar a gestante sobre a gestação, parto, puerpério e 

cuidados a serem realizados com o recém-nascido, promovendo assim a adaptação 

dessa mulher que passará da condição de gestante para condição de mãe. 

(RODRIGUES, NASCIMENTO e ARAUJO, 2011) 

A atuação do enfermeiro na consulta de pré-natal de risco habitual é 

respaldada pela Lei n° 7498 (Lei do Exercício Profissional), que garante ao 

enfermeiro o direito de atuar na consulta de pré-natal de gestante de risco habitual, 

como também na consulta puerperal. Porém, quando a gestação for classificada 

como gestação de alto risco, é necessário que a gestante seja encaminhada para o 

acompanhamento pré-natal pelo profissional médico. (BRASIL, 1986) 

 Dentre as principais atribuições do enfermeiro na assistência pré-natal pode-

se destacar: a solicitação de exames conforme protocolo estabelecido, a realização 

de práticas educativas para as gestantes e seus familiares; fornecer o cartão da 

gestante à mulher grávida e mantê-lo sempre atualizado de acordo com as consultas 

realizadas; identificar e encaminhar a mulher de gestação de alto risco para o 

acompanhamento médico; entre outras. (FERNANDES, ANDRADE e RIBEIRO, 

2011) 

O acompanhamento do pré-natal deve ser realizado por profissional 

qualificado de forma que a assistência prestada seja de qualidade e adequada, pois 

a mulher gestante precisa ser acolhida, e para que isto seja alcançado faz-se 

necessário que o profissional que a acompanha consiga obter informações 

importantes, como os fatores socioeconômicos, emocionais e físicos que esta 

mulher vivencia. (PEIXOTO et al., 2011) 

 

1.1 AS CONSULTAS 

O pré-natal deve ser uma assistência humanizada à mulher desde o inicio do 

período gestacional, de forma que a gestante seja ouvida e compreendida acerca de 
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suas preocupações, medos e descobertas, mesmo porque, é neste período que 

ocorrerá mudanças físicas e emocionais significativas. (COSTA, SOUZA, 2010) 

A participação do companheiro durante as consultas de pré-natal deve ser 

incentivada como forma de humanizar a assistência, pois possibilita o protagonismo 

familiar como também favorece na continuidade do cuidado à gestante. (BARRETO 

et al, 2015) 

De acordo com o Ministério da Saúde o número de consultas de pré-natal 

deve ser no mínimo seis, que deve ser iniciada de preferência no primeiro trimestre 

da gestação, sendo que as consultas devem ser realizadas de forma alternada entre 

o profissional enfermeiro e o profissional médico. Outro aspecto que o Ministério da 

Saúde ressalta é o acolhimento que a mulher deve receber desde o início da 

gestação para que a gestante consiga criar vínculo com os profissionais envolvidos 

na assistência ao pré-natal. (BRASIL, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

 

 

Figura 1- Fluxograma de pré-natal 

 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Na figura 1, pode-se observar como é a atenção à mulher com suspeita de 

gravidez até o momento da assistência ao pré-natal que pode ser classificado como 

Pré-natal de alto risco ou Pré-natal de Baixo risco (também denominado de pré-natal 

de risco habitual). (BRASIL, 2012) 

 

1.2 O ROTEIRO DAS CONSULTAS 

As consultas de pré-natal devem seguir um calendário que tem como 

finalidade garantir a gestante uma assistência integral, de modo que o Cartão da 

Gestante e a Ficha de Pré-natal sejam preenchidos. Quando possível essas 

consultas são realizadas seguindo um cronograma, estabelecendo que até a 28° 

semana de gestação as consultas serão realizadas mensalmente, da 28° semana 

até a 36° semana as consultas serão realizadas quinzenalmente, e a partir da 36° 

semana até a 41° semana as consultas serão semanalmente. Importante ressaltar 

que, caso a gestação ultrapasse a 41° semana a gestante deve ser encaminhada 

para uma avaliação do bem-estar fetal, onde será avaliado o índice do líquido 

amniótico e monitoramento cardíaco fetal. Um aspecto importante é que antes do 

parto a gestante não pode receber alta do pré-natal. (PEREIRA et al, 2017) 

Na primeira consulta de pré-natal é o momento em que a gestante será 

acolhida pelo profissional enfermeiro, e que serão obtidas informações importantes e 

necessárias sobre a gestante. Inicialmente o enfermeiro ira realizar a anamnese com 

a gestante, ou seja, irá obter informações socioepidemiológicas como: a 

identificação (nome completo, idade, naturalidade, endereço, número do cartão 

nacional de saúde, entre outros); os dados socioeconômicos (estado civil, profissão, 

numero e idade de dependentes, renda familiar, condições de moradia e 

saneamento básico, entre outros). (SÃO PAULO, 2010) 

Na coleta de dados sobre os antecedentes familiares é necessário questionar 

se há casos de familiares que apresenta ou apresentou hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, mal formações congênitas, gemelaridade, se o parceiro sexual é 

portador de infecção pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana), entre outras 

informações; em relação aos antecedentes ginecológicos perguntar quando iniciou a 

atividade sexual, se há prática sexual na gestação atual ou se realizou em 
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gestações anteriores, qual o número de parceiros da gestante, e se faz uso de 

algum tipo de preservativo, entre outras informações. (BRASIL, 2016) 

Nas informações sobre os antecedentes obstétricos, deve-se questionar 

acerca do número de gestações, partos e abortamentos, o número de filhos vivos, a 

idade em que engravidou pela primeira vez, qual foi o intervalo entre as gestações, 

se apresenta isoimunização Rh, se a gestante apresentou alguma complicação ou 

intercorrência nas gestações ou puerpérios anteriores, se amamentou o(s) filho(s) 

anteriormente; com relação a gestação atual é importante perguntar a gestante a 

DUM (data da última menstruação), se apresenta sinais e sintomas característicos 

da gestação, se faz uso de medicamentos, se apresenta hábitos (como uso de fumo, 

álcool e outras drogas ilícitas), qual a ocupação da gestante (se realiza esforços 

físicos), se a gravidez foi planejada ou não (se foi aceita pela mulher, parceiro e 

familiares). O enfermeiro deve avaliar o peso e a altura da gestante, e calcular a 

idade gestacional e a data provável do parto. (MINAS GERAIS, 2006) 

Quando finalizada a anamnese, deve-se iniciar o exame físico geral e em 

seguida o exame físico gineco-obstétrico. No exame físico geral, deve ser feita a 

inspeção da pele e mucosas; aferição dos sinais vitais (pulso, temperatura axilar, 

frequência cardíaca e respiratória, pulso, pressão arterial sistêmica); realização da 

palpação da tireóide, e região cervical, supra clavicular e axilar; realização da 

ausculta pulmonar, exame do abdome e dos membros inferiores; verificar peso e 

altura, e calcular o IMC (índice de massa corporal), para que seja feita uma 

avaliação do estado nutricional e ganho de peso da gestante; e observar se há 

presença de edemas nas regiões da face, membros, tronco e sacra. (ARAUJO et al., 

2013) 

 No exame gineco-obstétrico o enfermeiro deve fazer a palpação obstétrica; 

medir e avaliar a altura uterina (após a 12° semana de gestação); auscultar BCF 

(batimentos cardiofetais, que é possível a partir da 10°-12° semana com o sonar-

doppler); registrar os movimentos fetais; realizar o Teste de estímulo sonoro 

simplificado (Tess); fazer o exame clínico das mamas e ginecológico (que é 

composto pela inspeção das genitais externos, exame especular, a coleta de 

material para o exame colpocitopatológico e o toque vaginal). (BRASIL, 2016) 

A solicitação dos exames laboratoriais deve ser feita de acordo com o período 

gestacional, neste caso ainda na primeira consulta (primeiro trimestre) os exames a 
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serem solicitados são: o hemograma, o tipo sanguíneo e fator Rh, no caso do fator 

Rh ser negativo deve-se solicitar o coombs indireto, a glicemia de jejum, teste rápido 

para sífilis e/ou VDRL/RPR, o teste rápido diagnóstico anti-HIV, anti-HIV, Sorologia 

para hepatire B, toxoplasmose IgM e IgG, urocultura, citopatológico de colo de útero 

(caso seja necessário), e quando houver indicação médica solicitar o exame de 

secreção vaginal e o parasitológico de fezes, além da ultrassonografia obstétrica que 

é solicitada. No segundo trimestre o teste de tolerância para glicose com 75 g e o 

coombs indireto são solicitados, porém no caso do resultado do teste de tolerância a 

glicose estiver acima de 85g é necessário que este seja realizado de preferência 

entre a 24° e a 28° semana. E no terceiro trimestre entre os exames a serem 

solicitados estão: o hemograma, a glicemia de jejum, o anti-HIV, o coombs indireto, 

deve ser repetido o exame de toxoplasmose no caso do IgG ser reagente, sorologia 

de hepatite B, urocultura, e por fim a bacterioscopia de secreção vaginal(que deve 

ser realizado a partir da 37° semana de gestação. (PEREIRA et al, 2017) 

Durante a consulta de pré-natal, é necessário que o enfermeiro oriente a 

gestante sobre a alimentação que deve ser adequada, a importância do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses, e os sinais de risco que a gestante deve se 

atentar. Além disto, há algumas condutas gerais que devem ser realizadas pelo 

profissional enfermeiro que acompanha a gestante, são elas: fornecer informações 

sobre as mudanças decorrentes da gestação e responder as indagações da mulher 

que surgirem no decorrer das consultas. Além de prescrever a suplementação de 

sulfato ferroso (30-60 mg de ferro elementar/ dia) e ácido fólico ( 400 µg (0,4 

mg)/dia) como forma de evitar a deficiência de ferro, a anemia materna e o risco de 

baixo peso no nascimento. (ARAUJO et al., 2013; DIRETRIZ, 2013) 

Outro aspecto importante e que o enfermeiro deve se atentar é quanto a 

vacinação durante a gestação, pois a imunização em gestantes visa a proteção tanto 

dela quanto do feto. As vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde no período 

gestacional são a dTpa que é indicada para a proteção contra difteria, tétano e 

coqueluche ( 1 dose a cada gestação em um período superior a 20 semanas de 

gestação ou 45 dias após o parto); a hepatite B, cuja recomendação é de 3 doses, 

porém caso a gestante já tenha o esquema vacinal completo, não é necessário 

vaciná-la; e a vacina da influenza (fracionada) que é disponibilizada as gestantes no 

período de campanha nacional. (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017) 
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Nas demais consultas são realizadas a avaliação do peso da gestante e a 

mensuração da pressão arterial, a medição da altura uterina, auscultar os 

batimentos cardiofetais como também investigar se há presença de anemia e 

presença de edema. O mamilo da gestante deve ser avaliado com o intuito de 

identificar sinais para lactação. No entanto, é em torno da 36° semana a definição da 

apresentação fetal pode ser identificada. As informações obtidas durante a consulta 

pré-natal devem ser anotadas na Ficha Clínica de Pré-natal, na Ficha de 

cadastramento da gestante (SisPreNatal), e no Cartão da Gestante, e as 

informações precisam ser atualizadas a cada consulta. (OLIVEIRA, BARBOSA e 

MELO, 2016) 
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2 A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NA ATENÇÃO À SAÚDE 

DA MULHER NO PERÍODO GESTACIONAL  

 

Na década de 80 foi introduzido no Brasil o Programa Nacional de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) que teve como finalidade ampliar as ações de 

saúde à mulher, ressaltando a assistência ao pré-natal por ter grande influência nos 

resultados perinatais. Desta forma, estimulou também à participação do enfermeiro 

na assistência a saúde da mulher e na assistência ao pré-natal de risco habitual. 

(BRASIL, 2004) 

A atuação do enfermeiro no acompanhamento pré-natal está respaldado pela 

Lei do Exercício Profissional n° 7498/86, que estabelece a enfermeira entre outras 

atividades, prestar assistência de enfermagem tanto a gestante quanto a parturiente 

e a puérpera, assim como promover atividades de educação em saúde. Além desta 

lei, o Ministério da Saúde através do Decreto n° 94.406/87 respalda o enfermeiro no 

acompanhamento integral no pré-natal de risco habitual. (BRANDÃO, GODEIRO e 

MONTEIRO, 2012) 

O enfermeiro tem como principais atribuições no pré-natal: a realização da 

consulta de risco habitual, solicitação de exames considerados de rotina conforme o 

protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, a recomendação e solicitação de 

vitaminas e vacinas, no prontuário e no cartão da gestante o profissional deverá 

registrar seu atendimento mantendo-os atualizados no decorrer das consultas, 

realizar a avaliação de risco de forma permanente (todas as consultas) e quando a 

mulher gestante estiver classificada como de risco deverá ser encaminhada para 

consulta com o médico, fazer a coleta do exame colpocitopatológico, como promover 

atividades educativas para a gestante seus familiares, assim como realizar visitar 

domiciliares conforme a rotina da unidade. (SÃO PAULO, 2010) 

No Brasil, a grande maioria de atenção ao pré-natal de risco habitual 

realizado por enfermeiros são realizados em Unidades de atenção Básica, ou seja, 

no Programa de Saúde da Família (PSF) como também nas Unidades de Saúde da 

Família (USF), unidades estas que procuram realizar buscas ativas de gestantes 

com o objetivo que estas mulheres iniciem o pré-natal ainda no primeiro trimestre da 

gravidez. (ARAÚJO et al, 2013) 
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A partir do momento que ocorre a confirmação da gestação, deve-se iniciar o 

pré-natal, e o profissional que vai acompanhar esta gestante necessita promover o 

acolhimento no primeiro contato com esta mulher. (BRASIL, 2012) 

 

Figura 2- Fluxograma do diagnóstico da Gravidez 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2012. 

 

Na figura 2, pode-se observar como a mulher com suspeita de gravidez obtém 

o resultado positivo e que após a confirmação da gravidez esta deve ser 

encaminhada para o pré-natal, ou se a mulher obtiver o resultado negativo após o 

teste para gravidez e esta persistir com amnorréia o indicado é que esta mulher seja 

encaminhada para uma avaliação com o ginecologista. (SÃO PAULO, 2010) 

O pré-natal de risco habitual realizado pelo enfermeiro tem como objetivo 

acompanhar a gestante que não apresenta nenhum tipo de complicação ou 

intercorrência durante o período gestacional. No entanto, o enfermeiro deve 

identificar as gestantes de alto risco, ou seja, que apresentam potencial para 

desenvolverem algum tipo de complicação no decorrer da gestação, pois estas 

devem ser encaminhadas para a assistência pré-natal de alto risco com o médico-

ginecologista. (SOUZA, MENDONÇA e TORRES, 2012) 
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A atenção qualificada pode ser assegurada através da utilização de normas e 

protocolos pelo profissional enfermeiro, pois estes são capazes de promover o 

direcionamento da assistência prestada pelos profissionais. Além disso, para que o 

pré-natal obtenha a qualidade e seja eficaz no acompanhamento da gestante, o 

enfermeiro deverá prestar a assistência sempre utilizando como critérios a 

responsabilidade e o compromisso profissional. (DUARTE, MAMEDEM, 2013) 

Durante as consultas de pré-natal apenas o conhecimento técnico e cientifico 

do enfermeiro não é suficiente para suprir as necessidades apresentadas pela 

gestante. Portanto é necessária a demonstração de atitudes afetivas e de 

sensibilidade como a escuta qualificada, a oferta de apoio e a observação da mulher 

grávida, que são atitudes indispensáveis para o estabelecimento do vínculo 

profissional-paciente. (GUERREIRO, 2012; DUARTE, 2014) 

Quando o enfermeiro valoriza os sentimentos e as experiências referentes à 

gestação, desenvolve a assistência pré-natal com respeito, empatia, e com 

disponibilidade de ouvir a gestante sem julgamentos, o profissional promove o 

cuidado tanto na qualidade dos sentimentos demonstrados pela mulher como 

também promove a adaptação desta ao seu papel materno. (MELO et al, 2011) 

O pré-natal quando humanizado e executado com qualidade contribui para o 

acesso e a adesão da gestante às atividades recomendadas no pré-natal e, é nesse 

período que o papel do enfermeiro como facilitador do acesso e atualização das 

informações pertinentes a gestante é fundamental. (RIOS, VIEIRA, 2011) 

A atuação do enfermeiro para a prevenção com enfoque na assistência pré-

natal foi proveniente dos altos índices de mortalidade infantil e materna. A partir 

desse contexto inclui-se no pré-natal a consulta de enfermagem e as práticas de 

educação em saúde através de palestras dirigidas às mulheres grávidas. 

(RIVEMALES, NASCIMENTO e PAIVA, 2008) 

A consulta de enfermagem no pré-natal é um instrumento de grande 

relevância e deve ser valorizada nas Unidades de Atenção Primária de Saúde 

(principal porta de entrada de mulheres grávidas), já que é durante a consulta que o 

enfermeiro é capaz de estabelecer vínculo de confiança a partir do diálogo com a 

paciente. Além da consulta ser o espaço em que são obtidas informações acerca da 

gestação, é nesse momento que o profissional enfermeiro deve proporcionar o 

autoconhecimento e a redução de algumas preocupações e medos da gestante. 
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Ainda na consulta, o profissional deve ser capaz de identificar as reais necessidades 

de cada gestante através de um olhar amplo e individualizado. (SILVA et al, 2016) 

O profissional enfermeiro deverá fornecer informações e orientações 

necessárias e que estão relacionadas ao pré-natal, como por exemplo, o número e 

os intervalos das consultas, as visitas domiciliares que a gestante irá receber e as 

reuniões educativas que as mulheres grávidas devem assistir. Entretanto, o 

enfermeiro deverá fornecer à gestante o cartão da gestante que deverá estar 

devidamente preenchido, contendo informações como o número do SISPRENATAL, 

o calendário das vacinas da gestante, a solicitação de exames e as prescrições de 

medicamentos preconizados a este grupo, como também deve ser disponibilizado o 

calendário das reuniões educativas. (SOUZA, MENDONÇA e TORRES, 2012) 

A persistência das ações educativas pelo enfermeiro torna-se fundamental e 

deve ser assegurada com o objetivo de melhorar a qualidade do pré-natal, uma vez 

que a educação em saúde abrange a troca de saberes e a interação entre as 

gestantes, além de promover um impacto positivo na saúde mental, emocional, e 

física da mulher no ciclo gravídico-puerperal. (RODRIGUES, 2013; GUELBER, 2014) 

Na atenção pré-natal além do enfermeiro exercer a função de orientador, este 

profissional deve acompanhar a gestação de risco habitual, na qual durante as 

consultas deve realizar a avaliação e medição da altura uterina, verificar o peso e a 

altura da gestante, como também realizar a ausculta dos batimentos cardiofetais. 

(MARTINS et al, 2012) 

A consulta pré-natal tem que ser completa para que o enfermeiro seja capaz 

de classificar os riscos e exercer atividades efetivas para a gestante. Porém para ser 

completa, a consulta deve ser constituída pela anamnese, seguida o exame físico 

geral e o exame gineco-obstétrico. (SÃO PAULO, 2010) 

A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na 

consulta de pré-natal auxilia o enfermeiro na realização do diagnóstico de 

enfermagem, no planejamento da assistência, na prescrição e implementação de 

cuidados de acordo com as necessidades de cada gestante, como também 

proporciona maior autonomia ao profissional enfermeiro. Ainda que aplicar a SAE na 

consulta pré-natal seja uma dificuldade, é de grande importância a utilização da SAE 

como forma de proporcionar a otimização do tempo e o aperfeiçoamento do 
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raciocínio clínico do enfermeiro frente aos diagnósticos, prescrição e intervenções de 

enfermagem. (GUELBER, 2014) 

Quando a anamnese é realizada, o profissional enfermeiro consegue obter 

informações essenciais relacionadas à saúde pregressa da gestante, para então ser 

capaz de estabelecer quais as condutas de enfermagem a ser realizada e as 

orientações que devem ser transmitidas a cada gestante, favorecendo uma melhor 

qualidade de vida a gestante e assegurando uma vida saudável ao bebê. (MELO et 

al, 2011) 

A contribuição efetiva do profissional enfermeiro mesmo sendo perceptível 

para a eficácia da assistência pré-natal, ainda há obstáculos que dificultam a 

qualidade da assistência pré-natal. Alguns dos obstáculos que podem ser 

destacados estão: a infraestrutura insatisfatória das unidades de saúde, a escassez 

de materiais e instrumentos indispensáveis para o atendimento, o déficit de recursos 

humanos e a sobrecarga de funções assistenciais e administrativas realizadas pelo 

enfermeiro. Acrescenta-se a esses obstáculos o desconhecimento técnico e de 

questões éticas e legais dos profissionais envolvidos na assistência à mulher 

durante o período gestacional, ocasionando a omissão de cuidados. (GUERREIRO, 

2012; MELO et al, 2011) 

Portanto, na assistência pré-natal é de suma importância que o enfermeiro 

informe à população que o acompanhamento da gestação abrangendo a promoção 

da saúde, prevenção e o tratamento de distúrbios são indispensáveis para a mulher 

gestante. (BARBOSA, GOMES e DIAS, 2011) 
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3 PRÉ-NATAL: A BUSCA PELA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À GESTANTE 

 

A assistência ao pré-natal deve ser de qualidade, de forma que consiga 

atender as necessidades das gestantes através de conhecimentos técnico-científicos 

e da utilização de recursos adequados e disponíveis na unidade que acompanha a 

estas mulheres. Mesmo porque é no momento do pré-natal que é possível detectar 

possíveis patologias tanto maternas quanto fetais, possibilitando um parto saudável, 

assim como, evitar futuras mortes materno-fetais. (BRASIL, 2012) 

As consultas de pré-natal devem ser realizadas a partir da concepção até o 

início do trabalho de parto, que tem como objetivos proporcionar uma boa saúde a 

mulher grávida e um bom desenvolvimento ao feto; prevenir, detectar e controlar 

anormalidades maternas ou fetais; diminuir os índices de morbidade e mortalidade 

materna e fetal; fornecer informações sobre a gravidez, o parto e os cuidados com o 

bebê. (RODRIGUES, NASCIMENTO e ARAÚJO, 2011) 

O pré-natal deve integrar todos os níveis de atenção, ou seja, a promoção da 

saúde, a prevenção de doenças e agravos e a assistência qualificada à gestante e 

ao recém-nascido, além do acolhimento que é primordial para que o pré-natal se 

torne qualificado e humanizado. (BRANDÃO, GODEIRO e MONTEIRO, 2012) 

Quando o pré-natal não é realizado adequadamente, a gestação pode se 

tornar de alto risco devido a estados patológicos que podem se desenvolver e afetar 

a mãe e o feto, por isso que é indispensável promover a gestante uma atenção 

integral e de qualidade que evita o surgimento de problemas ser acarretados no 

período gestacional até o pós-parto. (MARTINS et al, 2012) 

O acompanhamento pré-natal de acordo com o Ministério da Saúde é a 

assistência prestada às mulheres gestantes, que abrange a realização de exames 

clínicos e laboratoriais, o recebimento de medicamentos e vacinas indicadas, e 

orientações relacionadas à gestação e ao bebê. (DUARTE e ALMEIDA, 2014) 

Desse modo, no pré-natal de risco habitual ocorre um acompanhamento da 

gestante sem nenhuma intercorrência obstétrica em unidade básica de saúde, 

enquanto no pré-natal de alto risco, ocorrem fatores de risco como eclampsia; 

diabetes gestacional, HIV; dentro outros. Assim, sendo necessário um cuidado 

especializado e integrador em serviços de atenção secundária para a saúde materna 

e infantil. (ALVES et al, 2017) 
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A classificação de risco gestacional faz-se necessária o mais precocemente 

possível, ou seja, no acolhimento da primeira consulta, pois através desta é possível 

alcançar a redução do índice de morbimortalidade materna e infantil, além de 

direcionar o atendimento e o cuidado às necessidades das gestantes. Porém, é 

imprescindível que em toda consulta seja realizada a avaliação de risco, mesmo 

porque algumas doenças agudas graves podem se desenvolver ao decorrer da 

gestação, por exemplo, uma síndrome hipertensiva. As consultas do pré-natal serão 

de acordo com o risco apresentado pela gestante que poderá ser uma gestação de 

risco habitual ou uma gestação de alto risco. (SOUZA, MENDONÇA e TORRES, 

2012) 

As consultas de pré-natal de risco habitual são realizadas com mulheres 

gestantes que não desenvolvem complicações durante a gestação. Enquanto as 

consultas de pré-natal de alto risco são realizadas com mulheres gestantes que 

apresentam fatores de risco e/ou complicações para a mãe e para o feto na 

gestação. (BRASIL, 2012) 

As políticas de saúde direcionadas à mulher foram elaboradas a partir da 

necessidade de promover educação em saúde para este público. E tais políticas 

vêm enfatizando a promoção e prevenção de mulheres durante o ciclo gravídico-

puerperal por se tratar de um processo repleto de transformações físicas e 

emocionais que ocorrem na vida da gestante. (RODRIGUES et al, 2013) 

O Ministério da Saúde (MS) elaborou através do Programa Nacional de 

Atenção a Saúde da Mulher (PNAISM) uma abordagem diferenciada com relação à 

assistência prestada à mulher, visando uma atenção integral e o aperfeiçoamento do 

controle do pré-natal, parto e puerpério. (BRASIL, 2004) 

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) criado pelo 

MS por meio da Portaria/GM n°569 de 01 de junho de 2000, cuja finalidade é 

resgatar a atenção obstétrica, favorecendo a ampliação da cobertura e uma melhor 

qualidade do acompanhamento pré-natal de forma que este seja integrado e 

humanizado, incluindo assim o envolvimento dos estados, municípios e unidades de 

saúde na elaboração das ações, além de confirmar que o profissional enfermeiro 

está habilitado para a realização da consulta pré-natal. (BRASIL, 2000; HASS, 

TEIXEIRA e BEGHETTO, 2013) 
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 Foi instituído também o SISPRENATAL (Sistema de Informação do Programa 

de Humanização do Pré-Natal e Nascimento) que se trata de um sistema de 

informação online de informação do DATASUS, que tem como finalidade cadastrar a 

gestante, monitorar e avaliar a atenção ao pré-natal e puerpério.  (BRASIL, 2000)  

A Portaria n°1.459, de 24 de Junho de 2011 institui a Rede Cegonha no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo é assegurar o direito à 

mulher no que diz respeito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada 

durante a gravidez, parto e puerpério, como também assegurar à criança o direito ao 

nascimento, crescimento e desenvolvimento saudável. (BRASIL, 2011) 

A Rede Cegonha estabeleceu algumas ações que devem ser asseguradas 

para melhorar a qualidade da atenção pré-natal como: o acolhimento e a 

classificação de risco durante o pré-natal e nas maternidades, a vinculação dos 

serviços de atenção básica com o nível de atenção secundária (maternidades), a 

implantação de transporte e avaliação das gestantes em ambiente domiciliar, e a 

garantia de um acompanhante durante o pré-natal, parto e puerpério. (PEREIRA, 

2017) 

A atenção ao pré-natal quando realizada com qualidade favorece para a 

redução do índice de mortalidade materna e neonatal, por isso que os profissionais 

de saúde devem promover e garantir a assistência integral e qualificada às 

gestantes atendendo as suas reais necessidades sociais, culturais, emocionais e 

intelectuais.  (MELO, 2011; MOURA 2015) 

De acordo com o Manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012, p. 38) 

existem 10 passos para garantir a qualidade do Pré-natal natal na Atenção Básica:  

 

1° PASSO: Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª 
semana de gestação (captação precoce); 2° PASSO: Garantir os recursos 
humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal; 3° 
PASSO: Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e 
avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no 
atendimento pré-natal; 4° PASSO: 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"; 5° PASSO: Garantir o transporte público gratuito da gestante 
para o atendimento pré-natal, quando necessário; 6° PASSO: 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)"; 7° PASSO: Garantir o acesso à unidade de referência 
especializada, caso seja necessário; 8° PASSO: Estimular e informar sobre 
os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do "Plano de 
Parto"; 9° PASSO: Toda gestante tem direito de conhecer e visitar 
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previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz (vinculação) e 10° 
PASSO: As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por 
lei no período gravídico-puerperal. 
 

 

Quando o acolhimento é realizado e intervenções desnecessárias são 

evitadas à gestante, além do fácil acesso desta aos serviços de saúde em todos os 

níveis de saúde (desde a promoção até o atendimento hospitalar para alto risco) os 

objetivos principais do pré-natal são alcançados e a assistência se torna eficaz. 

(RODRIGUES, NASCIMENTO e ARAÚJO, 2011) 

Garantir a gestante o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

atenção providos de recursos humanos, métodos diagnósticos e terapêuticos 

apropriados, como também ao acesso aos registros e ao sistema de referência e 

contra referência, são medidas primordiais para a promoção de uma assistência pré-

natal qualificada, acarretando assim, a redução tanto da morbimortalidade materna e 

neonatal como também a redução do índice de mortes intrauterinas. (COSTA, 2013; 

GOMES, 2017) 

Uma das formas de promover uma assistência pré-natal de qualidade é 

promovendo ações educativas à gestante, pois é a partir dessas ações que a mulher 

aprende sobre o autocuidado durante a gestação, esta é melhor preparada para o 

momento do parto, está menos propensa a riscos e complicações no puerpério e 

obtém mais sucesso na amamentação. No entanto o profissional responsável por 

promover as ações educativas às gestante deve compartilhar informações de forma 

que seja devolvida a mulher sua autoconfiança para vivenciar a gestação, o parto e 

o puerpério. (RIOS, VIEIRA, 2007) 

O pré-natal deve ser adequado e direcionado para a mulher gestante, por 

isso, as ações e procedimentos devem ser planejados e implementados de acordo 

com a fase específica em que a mulher se encontra, ou seja, o período gestacional. 

Essas ações e procedimentos precisam ser conforme as diretrizes estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde e pela International Confederation of Midwives(ICM) e 

recomendadas pela Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas e Obstetrizes-

ABENFO. (DUARTE, MAMEDEM, 2013) 

A assistência pré-natal para ser considerado de qualidade e humanizado, é 

preciso prover de alguns aspectos primordiais como: os profissionais envolvidos na 

assistência precisam ser devidamente capacitados e atentos às necessidades da 
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mulher grávida, deve-se haver organização dos serviços de saúde, as unidades de 

saúde precisam disponibilizar tecnologias que facilitem na obtenção de resultados 

de exames nas consultas de pré-natal, assim como, deve ser proporcionado o 

cuidado integral e holístico à gestante. (SILVA et al, 2016) 

Desta forma, todos os profissionais envolvidos na assistência pré-natal devem 

buscar melhorar a atenção prestada a gestante, tendo em vista que a mulher grávida 

apresenta necessidades específicas da gestação, assim sendo a promoção da 

saúde e a melhoria da qualidade de vida da gestante deve ser garantido. (PEREIRA 

et al, 2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do pré-natal é de suma importância, pois é através das consultas 

de pré-natal que a gestante recebe uma assistência direcionada, que objetiva 

atender a mulher durante o período gestacional atendendo as suas necessidades, 

além de influenciar na redução de complicações e intercorrências que podem ocorrer 

durante a gestação, e consequentemente reduzir o índice de morbimortalidade 

materna e fetal. 

 A assistência ao pré-natal de risco habitual adequada realizada pelo 

profissional enfermeiro deve ser baseada no roteiro de consultas preconizado pelo 

Ministério da Saúde, no qual se inicia com o acolhimento à gestante, seguido pela 

anamnese, exame físico geral, exame físico obstétrico e a solicitação de exames 

laboratoriais, além da orientação que o profissional deve realizar à gestante de forma 

que suas dúvidas sejam sanadas. 

A atuação do Enfermeiro nas consultas de pré-natal é respaldada por lei, na 

qual assegura ao profissional assistir a mulher quando classificada gestante de risco 

habitual. Para promover um acompanhamento de qualidade e integral é primordial 

que o enfermeiro realize a consulta de enfermagem utilizando como instrumento de 

trabalho a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que tem como 

objetivo direcionar as ações de enfermagem para a gestante. 

A qualidade do pré-natal é assegurada quando o profissional enfermeiro é 

qualificado e atua com responsabilidade. E como forma de promover qualidade e a 

integralidade da assistência foram criados os Programas e as Políticas de saúde que 

são fundamentais, mas torna-se necessário que o profissional os implemente na 

prática assistencial. 

Sendo assim, a assistência pré-natal de qualidade é indispensável para a 

gestante, pois é durante as consultas de pré-natal que o profissional proporciona à 

mulher gestante a integralidade da gestante possibilitando uma gestação e parto 

saudáveis. 
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