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RESUMO 

 
Quanto à qualidade da atenção dedicada ao pré-natal, estima-se o não-cumprimento 
das normas e rotinas por parte dos profissionais. Haja vista que dentro do ciclo vital 
da mulher, a gravidez é um dos períodos críticos de transição, que demanda 
mudanças no papel social, reajustamentos pessoais e variadas adaptações físicas e 
emocionais, por isso depreende-se a necessidade, por meio da promoção e da 
educação para a saúde, de um processo sistematizado e normalizado de assistência 
pré-natal. Este estudo tem como objetivo Identificar junto as gestantes se as 
orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde estão sendo repassadas pelos 
profissionais durante o pré-natal, acompanhadas por dois Modulo do Programa de 
Saúde da Família localizados na zona urbana do município de Parnaíba-PI e inscrita 
no programa SIS Pré-Natal. Foram entrevistadas 20 gestantes buscando mensurar 
quais profissionais repassaram as gestantes às orientações preconizadas pelo 
Ministério da Saúde, entre as entrevistadas houve um predomínio de gestantes na 
fase adulta (80%), todas alfabetizadas, possuindo em sua maioria o ensino 
fundamental completo (40%) e em sua grande quantidade nascidas na cidade de 
Parnaíba (50%). A verificação das orientações repassadas foi caracterizada 
segundo o profissional que acompanhou o pré-natal. Pelos resultados obtidos nesse 
estudo pode-se concluir que o objetivo foi alcançado, revelando que as gestantes 
que foram acompanhadas por dois profissionais no seu pré-natal foram mais 
esclarecidas sobre as orientações no pré-natal.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher, Assistência Pré-Natal. 
 
 

ABSTRACT 
 
How much to the quality of the dedicated attention to the prenatal one, one esteem 
the not-fulfilment of the norms and routines on the part of the professionals. It has 
seen that inside of the vital cycle of the woman, the pregnancy is one of the critical 
periods of transistion, that demand changes in the social paper, readjustments 
personal and varied physical and emotional adaptations, therefore it infers necessity, 
by means of the and promotion of the education for the health, of a process 
systemize and normalized of prenatal assistance. This study it has the objective to 
identify together the pregnant women if the guidelines praised for the health 
department are being repassed for the professionals during the prenatal one, for two 
folloied Module of the Program of Health of the Family located in the urban zone of 
the city of enrolled Parnaíba-IP and in Prenatal program SIS. 20 pregnant women 
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interviewed had been searching to measure which professionals had repassed the 
pregnant women to the guidelines praised for the health department, between the 
ones interviewed hear a predominance of women in the adult phase (80%), all 
literate, possessing in its majority complete basic education (40%) and in its great 
amount been born in the city of Parnaíba (50%). The verification of the guidelines 
was repassed characterized according to professional folloied that the prenatal one. 
For the results gotten in this study it can be concluded that the objective was 
reached, disclosing that the pregnant women that had been folloied by two 
professionals in its prenatal one more had been clarified on the guidelines in the 
prenatal one. 
 
KEYWORDS: Health of the Woman, Prenatal Assistance. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A gestação é o período de tempo em que se desenvolve o embrião no útero 
materno, desde a fecundação até o nascimento, e esta é uma etapa normal do ciclo 
de vida da mulher encarada muitas das vezes com alegria; a gravidez para a mulher 
é uma coisa intrínseca; desta forma FREITAS (2006) afirma ser “a gestação um 
fenômeno fisiológico, por isso mesmo, sua evolução se dá na maioria dos casos, 
sem intercorrências [...]”, porém é um período muito delicado, pois além de se estar 
gerando uma vida o corpo da mulher passa por inúmeras modificações que dão 
origem a alguns desconfortos e sintomas. 

FREITAS (2006) mostra que dentro do ciclo vital da mulher, a gravidez é um 
dos períodos críticos de transição, que demanda mudanças no papel social, 
reajustamentos pessoais e variadas adaptações físicas e emocionais. 

A suspeita de gravidez existe quando a mulher apresenta um leque de 
manifestações clínicas como náuseas e vômitos, vertigens, sonolência, mudança de 
apetite, aumento da salivação e da freqüência urinária, saída de colostro dos 
mamilos, aumento e dolorimento das mamas com presença dos tubérculos de 
Montgomery e etc., unindo-se a estas manifestações uma presença de amenorréia, 
deve-se desconfiar de uma possível gravidez. 

 
Tradicionalmente os sinais de gravidez são classificados sob três rubricas: 
sintoma se sinais presuntivos, sinais de probabilidade e sinais de certeza. 
Os sinais de certeza absoluta não podem ser percebidos antes de 16 a 20 
semanas de gestação, os sinais de probabilidade usualmente são 
encontrados mais cedo e os sinais presuntivos são encontrados em 
ocasiões variadas (CRANLEY, 1986, p, 164). 

 
Dentro do conceito de saúde determinado pela Organização Mundial de 

Saúde-OMS, são estabelecidos os princípios básicos de equilíbrio e bem estar físico 
e mental e social do ser humano que são: a saúde orgânica, como perfeito 
funcionamento dos órgãos do corpo humano; a saúde psíquica, como o perfeito 
equilíbrio racional – emocional; a saúde social, como o perfeito comportamento ante 
si mesmo e a sociedade. 

Há muitos anos se tem observado a relação entre mulher e saúde 
principalmente sobre as políticas públicas de saúde; em particular, as políticas de 
saúde voltadas para a mulher. Segundo SANTOS (1997) “as mulheres 
desconhecem as políticas públicas direcionadas a promoção e recuperação da 
saúde feminina e seus direitos como cidadãs”.  
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Todas as medidas para melhorar a qualidade de vida das mulheres devem 
estar relacionadas com “as necessidades fundamentais do desenvolvimento 
do homem no sentido de alcançar a plenitude da condição humana que são: 
o pensar o agir e o amor” (SANTOS apud HELLER 1997, p, 10). 

 
Para dar mais apóio e cuidados a mulher, criou-se a assistência pré-natal, 

com o objetivo de garantir andamento das gestações de baixo risco, orientar e 
também, identificar adequada e precocemente quais pacientes tem mais chance de 
apresentar uma evolução desfavorável. 

Segundo  BRASIL (2006) uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e 
humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal e, para sua 
humanização e qualificação, faz-se necessário: construir um novo olhar sobre o 
processo saúde/doença, que compreenda a pessoa de forma holística e considere o 
contexto sócio-econômico, cultural e físico que se encere; estabelecer novas 
diretrizes para a dinâmica entre os indivíduos na produção de saúde – profissionais 
de saúde, usuários (as) e gestores; e a construção de uma cultura de respeito aos 
direitos humanos, entre os quais estão incluídos os direitos sexuais e os direitos 
reprodutivos, sem desvalorizar os aspectos subjetivos envolvidos na atenção. 

Para MENDONÇA  (2000) no contexto da assistência à saúde da mulher, o 
pré-natal deve ser organizado a fim de atender as reais necessidades da população 
de gestantes, através dos conhecimentos técnico-científico existentes e dos meios e 
recursos mais adequados e disponíveis. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) defende que a assistência à 
maternidade tem objetivo salvaguardar a saúde das mulheres durante a gravidez e o 
aleitamento, ensinar os cuidados a serem dispensados as crianças, permitindo parto 
normal e dar a luz filho sadio. 

A assistência pré-natal consiste no exame físico da gestação, investigação 
dos antecedentes gineco-obstétricos história de co-morbidades, dados 
socioeconômicos juntamente com as orientações repassadas, pois é através das 
orientações que os profissionais trabalham a parte educativa ajudando essas 
mulheres a esclarecer suas duvidas e derrubar mitos, a sentir-se mais segura e 
confiante e preparar-se melhor durante a gestação. 

 
Embora o ensino e o aconselhamento sejam distribuídos através de todas 
as visitas de pré-natal, em geral é útil reservar algum tempo durante cada 
consulta para que a cliente e o (a) enfermeiro (a) se sentem juntos (as) em 
conferencia [...], perguntas e preocupações que requeiram mais do que 
alguns minutos para serem solucionadas devem ser discutidas nessa 
ocasião [...], o profissional deverá antecipar junto com a própria gestante as 
alterações físicas e emocionais que poderão ocorrer, a preparação das 
crianças de mais idade para o novo bebê, os encargos dependentes da 
alteração do seu próprio papel de mulher e muitos outro tópicos 
(CRANLEY,1986,p,178-179). 

 
Visto que as orientações trabalhadas junto as gestantes são de fundamental 

importância para o desenvolvimento de uma boa gestação deparou-se com a 
seguinte problemática: as orientações do pré-natal que devem ser repassadas as 
gestantes estão sendo trabalhadas pelos profissionais.   

 
• Quais são as orientações recebidas pelas gestantes durante a consulta de 

pré-natal? 
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• As orientações recebidas pelas gestantes durante a consulta de pré-natal 
seguem o protocolo do Ministério da Saúde? 

• Qual é a opinião da gestante a respeito das orientações recebidas pelos 
profissionais durante a consulta de pré-natal? 

 
O Ministério da Saúde preconiza a atenção qualificada e humanizada no 

pré-natal e puerpério como uma das políticas de saúde voltadas para a mulher 
sendo que; dentro a assistência pré-natal os profissionais devem repassar a essas 
gestantes uma gama de orientações visando um melhor entendimento sobre a 
gestação. 

Na sua grande maioria as gestações evoluem sem problema, porém 10% 
das gestações começam apresentando complicações ou estas aparecem no 
decorrer da gravidez, contudo, independente do tipo de gestação se de baixo ou de 
alto risco ambas as gestantes devem ser orientadas sobre as possíveis 
complicações ou sobre como se cuidar melhor. 

O devido estudo teve sua relevância, pois pudemos pesquisar se as 
orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde estavam sendo trabalhadas 
entre as gestantes que fizeram o pré-natal, podendo assim vir a contribuir para que 
os profissionais façam uma auto-avaliação, e a partir do resultado deste, possam 
melhorar a qualidade do atendimento prestado. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo geral  
 

Identificar junto as gestantes se as orientações preconizadas pelo Ministério 
da Saúde estão sendo repassadas pelos profissionais durante o pré-natal. 

 
Objetivos específicos  
 

- Identificar as orientações recebidas pela gestante durante a consulta de pré-
natal. 

- Comparar se as orientações recebidas pela gestante seguem o protocolo do 
Ministério da Saúde. 

- Investigar a opinião da gestante a respeito das orientações recebidas pelos 
profissionais durante a consulta de pré-natal. 

 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
O DESENVOLVIMENTO. 

 
Para dar início a este capítulo faz-se necessário antes de tudo falar sobre o 

desenvolvimento embrionário, que se principia com a fecundação, quando o 
espermatozóide se funde com o óvulo para dar origem ao ovo, célula que representa 
o início do novo ser, o desenvolvimento dar-se da seguinte forma (REZENDE, 1999): 

 
1ª SEMANA. 
 

À medida que o ovo passa pela trompa, em direção ao útero, sofre rápidas 
divisões mitóticas, segmentação, responsável pela formação dos blastômeros. No 
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3.ºdia após a fertilização, o ovo com 16 ou mais blastômeros é denominado mórula e 
penetra na cavidade uterina. 

No 4.ºdia uma cavidade se forma na mórula, que se converte em blástula ou 
blastocisto,sendo que ainda no 4.º e no 5.º dias o blastocisto apresenta-se livre. No 
5.ºdia a zona pelúcia se degenera e acaba por desaparecer. 

As células do trofoblasto começam de invadir o epitélio do endométrio no 
7.ºdia, quando se inicia sua diferenciação em duas camadas: uma interna, o 
citotrofoblasto ou célula de Langhans e outra externa, o sinciotrofoblasto, formado 
por massa protoplasmáticas multinucleadas,nos quais faltam os limites nucleares. 
Penetram elas no epitélio do endométrio e invadem-lhe o estroma. 

Concomitantemente com a implantação do blastocisto, o embrioblasto inicia 
a formação do endoderma embrionário, na sua superfície ventral, constituindo-se na 
primeira das três camadas germinativas primárias do embrião. No fim da 1.ª 
semana, o blastocisto esta superficialmente implantado no endotélio. 

 
 2ª SEMANA. 
 

No trofoblasto, ocorrem rápidas transformações como intuito de dar origem 
aos anexos embrionários e a circulação uteroplacentária primária; a estas várias 
alterações endometriais resultante das adaptações dos tecidos maternos à 
implantação são conhecidas como reação decidual. 

 
3ª SEMANA. 
 

Período de rápido desenvolvimento, coincidindo com a época da primeira 
menstruação frustrada. A parada do sangramento menstrual é o primeiro sinal de 
gravidez, conquanto possam ocorrer, eventualmente, perdas hemorrágicas 
provenientes do sítio de implantação. 

Nesse período ocorre o aparecimento de mesoderma intra-embrionário e a 
formação de notocórdio e do tubo neural, a constituição dos somitos, originados do 
mesoderma intra-embrionário, surgimento do celoma intra-embrionárioe origem dos 
vasos sangüíneos e do sangue. 

 
4ª A 7ª SEMANA. 
 

Logo após inicia-se a 4.º semana o embrião que antes era um disco 
achatado toma forma de um cilindro em forma de “c” onde os três folhetos 
germinativos primários se diferenciam nos vários tecidos e órgãos. No fim da 7.ª 
semana quase todos os sistemas do organismo já estão formados. 

 
8ª SEMANA AO NASCIMENTO. 
 

Em torno da 8ª semana, tendo o embrião já aparência humana, inicia-se o 
período fetal. A organogênese esta quase completa, e o desenvolvimento 
fundamental voltado para o crescimento e maturação dos tecidos e órgão formados 
na fase embrionária, vez que poucas estruturas novas surgem durante o período 
fetal. 

Porém eis alguns fatos que devem ser salientados no período fetal, durante 
a 8ª a 12ª semana. Há uma relativa diminuição do crescimento da cabeça em 
relação ao corpo e as genitálias estabelecem sua maturação na 12ª semana 
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havendo diferenciação entre homem e mulher; na 13ª a 16ª semana acontece um 
crescimento muito rápido do corpo e o aparecimento dos centros de ossificação aos 
raios x inicia-se na 16ª semana; da 16ª a 20ª semana, a mãe começa a perceber os 
movimentos fetais que se originam entre a 8ª e 12ª semanas. Ao início da 20ª 
semana surgem lanugem, cabelos e pele está coberta de verniz caseoso e por fim 
entre a 22ª e 24ª semanas, embora todos os órgãos estejam desenvolvidos, o feto é 
incapaz de existência extra-uterina, principalmente pela imaturidade do sistema 
respiratório. 

REZENDE (1999) divide o desenvolvimento fetal em dois estágios: o 
embrionário e o fetal, o primeiro inicia-se com a fecundação, corresponde ao período 
entre a 1ª e a 7ª semana de gestação e é responsável pelo surgimento dos tecidos e 
órgãos, podendo então ser conhecidos como período de desenvolvimento, já, o 
segundo inicia-se a partir da 8ª semana de gestação e pode ser conhecido também 
como período de maturação pois os órgãos e tecidos formados durante o período 
embrionário irão se maturar até o nascimento. 

 
GESTAÇÃO E SUAS NUANCES 

 
Estabelecer a confirmação de gravidez é o primeiro passo para o 

profissional de saúde iniciar a assistência pré-natal para a mulher e sua família. Os 
sinais e sintomas de gravidez são na sua grande maioria conhecidos pelas 
mulheres, raras são aquelas que se mantém ignorantes e incertas a esses sinais do 
começo ao fim da gestação. 

 
Tanto os sinais de gravidez são conhecidos das mulheres que a maioria 
reconhece uma gestação bastante precocemente, particularmente se já 
tiverem tido filhos. Todavia, em geral, buscam confirmação de sua opinião 
com outras mulheres ou profissionais de saúde, provavelmente como 
maneira de diminuir a ambivalência tão característica do inicio da gravidez 
(CRANLEY, 1986). 

 
Contudo os sinais e sintomas de gestação são divididos em sinais de 

presunção, probabilidade e de certeza sendo assim classificados e definidos por 
(CRANLEY, 1986). 

 

Sinais e Sintomas Presuntivos. 

 

Os sinais e sintomas presuntivos, que são de grande parte subjuntivos e 
observados pela própria mulher e que podem ser experimentados em períodos 
variados são os seguintes: 

o Cessação da menstruação – A menstruação pode faltar por várias causas, 
porém em uma mulher sadia em idade reprodutora cujas menstruações 
tenham sido regulares anteriormente, a ausência de dois períodos menstruais 
sucessivos após o coito é uma forte indicação de gravidez. Este é 
frequentemente o primeiro sintoma notado. 

o Alterações nas mamas – No início da gravidez as mamas aumentam de 
tamanho e consistência, e muitas mulheres tem uma sensação de 
formigamento de tensão e de plenitude. As mamas podem ficar tão sensíveis 
que mesmo um leve toque é dolorido. Os mamilos ficam maiores e mais 
proeminentes e, junto com as aréolas, ficam mais escuros. As veias 
superficiais ficam mais evidentes, e os tubérculos de Montgomery tornam-se 
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maiores. Se, além desses sintomas, for possível espremer um liquido amarelo 
– pálido dos mamilos de uma mulher que nunca tenha tido filhos, poder-se-á 
suspeitar fortemente de gravidez. 

o Náuseas e vômitos – O “enjôo matinal”, como o nome sugere, são as 
náuseas, às vezes acompanhadas de vômitos, que muitas mulheres grávidas 
têm ao levantar-se pela manhã. Varia em severidade desde uma crise leve 
quando a mulher ergue a cabeça pela primeira vez, a recidivas repetidas e 
severas durante o dia, e mesmo a noite. A náusea matina que dura apenas 
algumas horas, usualmente ocorre diariamente cerca de seis semanas e 
depois desaparece gradualmente. O enjôo matinal pode começar 
imediatamente depois da concepção, mas, via de regra, começa a partir da 
sexta semana de gravidez e continua até o terceiro ou quarto mês. Ocorre em 
cerca de metade das gestações, e é particularmente comum entre mulheres 
grávidas pela primeira vez. 

o Polaciúria – Há normalmente um desejo de urinar com freqüência nos 
primeiros três ou quatro meses de gestação após o que a tendência 
desaparece, retornando porem nos meses finais. A freqüência urinária é 
causada principalmente pela redução da capacidade da bexiga devido à 
compressão exercida sobre ela pelo útero em crescimento enquanto os dois 
órgãos permanecem dentro dos limites rígidos da pelve óssea. 

o Outros sinais e sintomas – O aumento da descoloração das áreas 
pigmentadas da pele e o aparecimento de estrias abdominais são outros 
sinais presuntivos. O sinal de Chadwick, o aspecto púrpuro ou azul-escuro da 
mucosa vulvar e vaginal, que resulta do grande aumento da vascularidade, é 
outro sinal precoce de gravidez. Por volta da décima sexta a décima oitava 
semana de gestação, a mãe tem a primeira percepção dos movimentos fetais. 
A sensação é compatível a um tremor muito leve ou a vibração das asas de 
um pássaro aprisionado na mão. A fadiga pode ser uma das principais 
queixas da mulher no primeiro trimestre. 

 

Sinais de Probabilidade 
 

Os sinais prováveis de gravidez são principalmente descobertos pelo 
médico ou pelo enfermeiro após exame cuidadoso. São também mais numerosos e 
incertos, porém alguns são bastante confiáveis. Todos os sinais de probabilidade da 
gravidez, como os sinais presuntivos, podem ser simulados fora da gravidez; daí por 
que o aparecimento de apenas um não é muito significativo. Dois ou mais ocorrendo 
concomitantemente constituem evidencia forte de gravidez. 

o Alterações uterinas – As alterações do tamanho, forma e consistência do 
útero que ocorrem durante os três primeiros meses de gravidez são muito 
importantes para indicações de gestação. São descobertas pelo exame 
vaginal. Verifica-se que o útero se encontra consideravelmente aumentado, 
com forma um tanto globular e de consistência globular e de consistência 
amolecida. 

o Rebote – Durante o quarto e o quinto meses de gravidez, o feto pode mover-
se livremente no liquido amniótico. Se lhe for imprimido um movimento 
passivo nesse líquido, ele batera contra os dedos. O rebote é seguido com 
empurrão súbito do feto, sentindo-se a seguir quando volta à posição original. 
Esses movimentos passivos estão entre os mais certos dos sinais de 
probabilidade. 
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o Palpação do contorno fetal – Quando o contorno do feto pede ser palpado, 
tem-se um sinal bastante confiável de gravidez. Como um tumor poderia 
simular a cabeça ou outras partes fetais, esse sinal sozinho não é 
considerado confiável para um diagnóstico positivo. 

o Teste de gravidez – Embora os testes de gravidez sejam bastante confiáveis, 
não são considerados como sinais positivos de gravidez, pois tanto resultados 
falso-negativos quanto falso-positivos são possíveis, assim como erros de 
laboratório. 

 

Sinais de Certeza 
 

Os três sinais positivos de gravidez não são evidentes até a décima oitava ou 
vigésima semana de gestação. Todos emanam do feto. 

o Ausculta e contagem dos batimentos fetais – Os batimentos cardíacos fetais 
são evidencia certa de gravidez. O som do batimento cardíaco fetal é 
usualmente comparado à batidas de um relógio sob um travesseiro. Deve ser 
comparado e registrado. A freqüência varia entre 120 a 160 batidas por 
minuto em fetos diferentes, porém tende a manter-se quase sempre a mesma 
no mesmo feto. Para ter certeza que é o coração do feto e não o pulso 
materno que está sendo contado pode-se palpa o pulso radial materno em 
quanto se conta. 

o Percepção de movimentos fetais ativos – A movimentação fetal ativa é aceita 
como sinal incontroverso de gravidez se os movimentos forem notados por 
outra pessoa senão a mãe. Os movimentos fetais ativos podem ser palpados 
com intervalos depois do quinto mês de gravidez colocando-se a mão sobre o 
abdome. São muito fracos a princípio, mas tornam-se fortes posteriormente e 
são facilmente palpados e, às vezes, vistos. 

o Visualização do contorno esquéletico fetal por raio “x” ou ultra-som – Como a 
exposição aos raios-X não é isenta de risco particularmente no início da 
gestação, é aconselhável evitar estudos radiológicos, a menos que sejam 
absolutamente essências para a gravidez. Isso, todavia, poderá ser 
necessário para diferenciar entre uma gravidez normal e um tumor, ou para o 
diagnóstico de uma mulher muito obesa. Como o esqueleto fetal só pode ser 
visualizado após ter ocorrido alguma calcificação, não é visível antes da 
décima quarta semana; usualmente, décima oitava é o momento mais 
precoce em que ele pode ser visualizado com razoável certeza. 

Com o uso do ultra-som, a gravidez pode ser diagnosticada a partir da 
sexta semana de gestação, quando o saco gestacional aparece como um 
anel branco no fundo do útero. Como não se conhece efeitos secundários 
adversos da ultra-sonografia sobre os produtos da concepção esse método 
não só permite diagnostico mais precoce como também parece ser mais 
seguro. 

 
NUANCES DA GESTAÇÃO 
 

A gestação é um processo fisiológico do ciclo vital da mulher com o objetivo 
simples e biológico de perpetuação da espécie, e por isso mesmo sem grandes 
complicações para a mãe e o feto; porém devido ao histórico de co-morbidades ou a 
alguma patologia apresentada pela progenitora a gestação pode apresentar algumas 
complicações, tais como: 
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Doença hipertensiva da gravidez. 
 

É uma tocopatia que surge em geral na segunda metade da gestação, mais 
comumente no último trimestre do ciclo gravídico puerperal. De inicio insidioso, é 
caracterizada pela presença de hipertensão arterial, acompanhada muitas vezes por 
edema de mãos e face mais tardia, por proteinúria significativa. A paciente 
acometida pelo processo, geralmente, é primigesta e anteriormente normotensa. A 
hipertensão arterial, manifestação mais importante da doença caracteriza-se por 
uma elevação de 30mmHg na PA sistólica e 15mmHg na diastólica, quando são 
conhecidos os níveis pressóricos anteriores ou em aumento de 20mmHg na PA 
média conhecida previamente (MENDONÇA, 2000). 

 
Hiperêmese gravídica. 

 

Na hipêmese gravídica, as náuseas e os vômitos matinais podem persistir 
por horas, podem ocorrer mais tarde mesmo durante, mesmo à noite; ou podem ser 
tão persistentes que a mulher será incapaz de reter qualquer coisa ingerida pela 
boca. Pode haver dor no estômago, soluço e pirose gástrica (azia). A sede se torna 
intensa. Quando não há mais alimento no estômago, o vômito é constituído de muco 
e bile. Toda vez que o vômito é muito severo, a ponto de produzir deficiência 
nutricional ou desidratação, é designado de hiperêmese. Quando não tratado vai 
ocorrer deterioração por cetose, icterícia, febre e neurite periférica. A morte pode 
ocorrer devido a insuficiência hepatorrenal (CRANLEY, 1986). 

 

Descolamento prematuro da placenta. 

 

É a separação intensa da placenta implantada no corpo do útero, antes do 
nascimento do feto, em gestantes de vinte ou mais semanas completas (OMS, 
FIGO, 1976). Não é, portanto, o descolamento pós-parto, como na dequitação 
normal, nem se confunde com a placenta prévia, cuja inserção se faz na região do 
segmento inferior. O DPP ocorre em cerca de 0,5-3,5% das gestações e se 
constituem em uma das graves complicações da prenhez, responsável por 15-25% 
das mortes perinatais. Mais comum em mulher de paridade elevada e nas de menos 
de vinte anos e com historia do acidente em gravidezes anteriores, aumento de 10 
vezes, (REZENDE, 1999). 

 
Placenta previa. 

 

É a placenta inserida totalmente no segmento inferior, podendo ou não 
situar-se adiante da apresentação, estabelece-se que qualquer gestante no último 
trimestre de gravidez com hemorragia uterina é suspeita de ser portadora de 
placenta prévia. Esta patologia divide-se em placenta prévia centro total, onde 
recobre totalmente o orifício interno do colo uterino; placenta prévia centro parcial, 
pois recobre parcialmente o orifício interno do colo uterino; placenta prévia parcial, 
devida a borda placentária recobrir parcialmente o orifício do colo uterino e placenta 
prévia lateral, devido  a placenta esta implantada no segmento inferior do útero sem 
alcançar o orifício interno do colo (MENDONÇA, 2000). 
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A amniorrexe prematura 
 

É Amniorrexe prematura a rotura das membranas ovulares havidas antes de 
iniciado o parto. Constitui período latente o intervalo entre o amniorrexe e o começo 
do trabalho. A amniorrexe prematura incide em cerca de 5 a 15% de todos os partos. 
Ela ocorre em 30-40% dos pré-termos antes de 37 semanas, onde pode ser o fato 
etiológico responsável em 50% das vezes. Esta rotura prematura das membranas 
tem sido associada ao aumento da mortalidade e da morbidade materna e, 
especialmente, da perinatal. Sua causa básica tem sido atribuída à infecção 
vaginocervical (vaginose bacteriana) produtoras de enzimas que enfraquecem as 
membranas. A vaginose bacteriana acomete 10-40% das grávidas e está 
caracterizada pela redução da flora normal de lactobacilos, aumento de gram-
negativos e de anaeróbios (Gardenerellas vaginalis, Bacterioides sp.) e infecção por 
Mycoplasma (RESENDE, 1999). 

 
Oligoidrâmnio 
 

É uma quantidade de liquido amniótico abaixo de 500ml, ou quando o índice 
de liquido amniótico for igual ou menor do que cinco, no oligoidrâmnio moderado a 
quantidade de liquido amniótico está entre 100 e 500ml, sendo denominado de 
oligoidrâmnio grave o volume está abaixo de 100ml. As causas comprometidas na 
etiologia do oligoidrâmnio estão relacionadas à sua duração; sendo denominado de 
oligoidrâmnio de curta duração quando a gravidez está abaixo de cinco semanas, e 
oligoidrâmnio de curta duração quando a gestação está acima de cinco semanas 
(MENDONÇA, 2000). 

 

Poliidrâmnio 
 

Implica a presença de uma quantidade excessiva de líquido amniótico. A 
quantidade normal de líquido próximo ao termo é entre 500 à 1000ml, ou um pouco 
mais. Uma quantidade superior a 2000ml é considerada excessiva. Um volume de 
líquido amniótico entre 2000e 3000ml é relativamente comum; volumes superiores 
podem surgir o que não é freqüente. Qualquer volume acima de 3000ml é 
considerado clinicamente significativo (CRANLEY, 1986). 

 

Doença hemolítica perinatal 
 

Também chamada eristroblastose fetal do recém-nascido, trás afecção 
generalizada, que se acompanha de anemia, destruição das hemátias e presença de 
suas formas jovens ou imaturas na circulação periférica (eritroblastos), com atividade 
persistente e anômala de focos extramedulares de hematopoese. Decorre, 
originalmente, de incompatibilidade sanguínea materno-fetal; como elemento 
desencadeante intervém anticorpos da gestante, específicos para antígeno 
localizado nas hemácias do concepto. O sistema ABO é responsável pela maioria 
dos casos de DHPN; todavia, de pequena gravidade clínica, passam, pelo geral, 
despercebidos. À discordância Rh se atribui contingente expressivo de conceptos 
severamente afetadas (REZENDE, 1999). 
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PRÉ-NATAL 
 
O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher 

desde o início da gravidez, no fim da gestação, o nascimento de uma criança 
saudável e a garantia de bem-estar materno e neonatal. 

 
Uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada se dá por 
meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções 
desnecessárias; do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, com 
ações que integrem todos os níveis de atenção: promoção, prevenção e 
assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde ao atendimento 
ambulatorial básico ao atendimento hospitalar pra alto risco (BRASIL, 2006). 
 

Para REZENDE (1999), constituem objetivos básicos da assistência pré-
natal: 

o Assistir psicologicamente a gestante. 
o Prepará-la para a maternidade: instruí-la sobre o parto, dando-lhe noções de 

puericultura. 
o Evitar o uso de medicação e de medidas que se tornem ominosas para o 

concepto (anomalias congênitas). 
o Tratar os pequenos distúrbios habituais da gravidez. 
o Fazer a profilaxia diagnóstico e tratamento das doenças próprias da gestação 

ou nela intercorrentes. 
o Orientar os hábitos de vida: higiene pré-natal. 

A atenção pré-natal e puerperal deve incluir ações de promoção e 
prevenção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas 
que possam vir a ocorrer nesse período. Informações sobre as diferentes vivências 
que 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. 

 
A atenção obstétrica e neonatal deve ter como características essenciais a 
qualidade e a humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde 
acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, enfocando-os como 
sujeitos de direitos. Considerar o outro como sujeito e não como objeto 
passivo da nossa atenção é a base que sustenta o processo de 
humanização (BRASIL, 2006). 

 
Durante o pré-natal e no atendimento após o parto, a mulher, ou a família, 

devem receber orientações e informações sobre os seguintes temas: 
o  Importância do pré-natal; 
o  Cuidados de higiene; 
o  A realização de atividade física, de acordo com os princípios fisiológicos e       

metodológicos específicos para gestantes, pode proporcionar benefícios por 
meio do ajuste corporal à nova situação. Orientações sobre exercícios físicos 
básicos devem ser fornecidas na assistência pré-natal e puerperal.  Uma boa 
preparação corporal e emocional capacita a mulher a vivenciar a gravidez 
com prazer, permitindo-lhe desfrutar plenamente seu parto; 

o  Nutrição: promoção da alimentação saudável (enfoque na prevenção dos 
distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e nutrição – 
baixo peso, sobrepeso, obesidade, hipertensão e diabetes; e suplementação 
de ferro, ácido fólico e vitamina A – para as áreas e regiões endêmicas); 
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o  Desenvolvimento da gestação; 
o  Modificações corporais e emocionais; 
o  Medos e fantasias referentes à gestação e ao parto; 
o  Atividade sexual, incluindo prevenção das DST/Aids e aconselhamento para 

o teste anti-HIV; 
o  Sintomas comuns na gravidez e orientações para as queixas mais 

freqüentes; 
o  Sinais de alerta e o que fazer nessas situações (sangramento vaginal, dor de 

cabeça, transtornos visuais, dor abdominal, febre, perdas vaginais, dificuldade 
respiratória e cansaço); 

o  Preparo para o parto: planejamento individual considerando local, 
Transporte, recursos necessários para o parto e para o recém-nascido, apoio 
familiar e social; 

o  Orientações e incentivo para o parto normal, resgatando-se a gestação, o 
parto, o puerpério e o aleitamento materno como processos fisiológicos;  

o Incentivar o protagonismo da mulher, potencializando sua capacidade inata 
de dar à luz; 

o  Orientação e incentivo para o aleitamento materno e orientação específica 
para as mulheres que não poderão amamentar; 

o  Importância do planejamento familiar num contexto de escolha informada, 
com incentivo à dupla proteção; 

o  Sinais e sintomas do parto; 
o  Cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o 

retorno ao serviço de saúde; 
o  Saúde mental e violência doméstica e sexual; 
o  Benefícios legais a que a mulher tem direito, incluindo a Lei do 

Acompanhante; 
o  Impacto e agravos das condições de trabalho sobre a gestação, o parto e o 

puerpério; 
o  Importância da participação do pai durante a gestação e o parto, para o 

desenvolvimento do vínculo entre pai e filho, fundamental para o 
desenvolvimento saudável da criança; 

o  O direito a acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, no 
parto e no pós-parto, garantido pela Lei nº. 11.108, de 7/4/2005, 
regulamentada pela Portaria GM 2.418, de 2/12/2005; 

o Gravidez na adolescência e dificuldades sociais e familiares; 
o  Importância das consultas puerperais; 
o  Cuidados com o recém-nascido; 
o  Importância da realização da triagem neonatal (teste do pezinho) na primeira 

semana de vida do recém-nascido; 
o  Importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança, e das medidas preventivas (vacinação, higiene e saneamento do 
meio ambiente). 

 
HISTORIA DA POLÍTICA DE SAÚDE. 

 
De acordo com BRASIL (2007) a história da política de saúde voltada à 

mulher se deu da seguinte forma: 
Em 1984, o Ministério da Saúde, atendendo às reivindicações do movimento 

de mulheres, elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
(PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios 
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norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de 
prioridades neste campo (BRASIL, 2006). 

O PAISM incorporou como princípios e diretrizes as propostas de 
descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a 
integralidade e a eqüidade da atenção, num período em que, paralelamente, no 
âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que embasaria 
a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Incluía ações educativas, 
preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência  à 
mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em 
planejamento familiar, DST,  câncer de colo de útero e de mama, além de outras 
necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. 

Em 28 de maio de 2004 o Ministro da Saúde, Humberto Costa, lançou a - 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes, 
construída a partir da proposição do SUS, respeitando as características da nova 
política de saúde. 

A construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - 
Princípios e Diretrizes teve início em 2003, quando a equipe técnica de saúde da 
mulher avaliou os avanços e retrocessos alcançados na gestão anterior.  

Na análise preliminar foram considerados os dados obtidos por intermédio 
dos estudos e pesquisas promovidos pela Área Técnica de Saúde da Mulher para 
avaliar as linhas de ação desenvolvidas, tendo destaque o Balanço das Ações de 
Saúde da Mulher 1998-2002, o Estudo da Mortalidade de Mulheres em Idade Fértil, 
a Avaliação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, a Avaliação 
dos Centros de Parto Normal e a Avaliação da Estratégia de Distribuição de 
Métodos Anticoncepcionais. 

Em seguida, a Área Técnica buscou a parceria dos diferentes 
departamentos, coordenações e comissões do Ministério da Saúde. Incorporou as 
contribuições do movimento de mulheres, do  movimento de mulheres negras e de 
trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, 
organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação 
internacional. Por fim, submeteu a referida Política à apreciação da Comissão 
Intersetorial da Mulher, do Conselho Nacional de Saúde. Trata-se, portanto, de um 
documento legitimado por diversos setores da sociedade e pelas instâncias de 
controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Destacamos que o Sistema Único de Saúde tem três níveis de direção, 
quais sejam: federal, estadual e municipal. Tendo o nível federal, principalmente, as  
atribuições de formular, avaliar e apoiar  políticas; normalizar ações; prestar 
cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e municípios; e controlar, 
avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis. A 
direção estadual do SUS tem como principais atribuições promover a 
descentralização de serviços; executar ações e procedimentos de forma 
complementar aos municípios; prestar apoio técnico e financeiro aos municípios.  À 
direção municipal do SUS compete, principalmente, a execução, controle, avaliação 
das ações e serviços  das ações de saúde. 

 
A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM 

 
Com a criação do programa saúde da família pelo governo, foi possível que 

as políticas de saúde fossem implementada com mais eficácia, e a enfermagem 
tornou-se ferramenta da atenção básica junto à população, incluindo as mulheres 
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com a criação do programa de pré-natal e puerpério, onde tem como objetivo o 
acompanhamento da gestação. 

Segundo CRANLEY (1986) empregam-se frequentemente três termos de 
forma intercambiáveis para descrever a área da enfermagem que se concentra em 
satisfazer as necessidades de saúde e doença das famílias em procriação. São 
enfermagem obstétrica, enfermagem materna e enfermagem perinatal, onde: 

O termo enfermagem obstétrica origina-se da prática clínica para planejar 
cuidados de enfermagem da gestante a concepção até seis semanas após o parto. 
Embora o equivalente clínico não inclua os cuidados com o recém-nascido, a 
enfermagem obstétrica tradicionalmente inclui as crianças durante os primeiros dias 
após o nascimento. Antes que a maioria dos partos fosse realizada em hospitais, a 
enfermagem obstétrica cuidava frequentemente da mãe e da criança no lar, ai 
permanecendo com freqüência durante semanas. 

A adoção do termo, enfermagem materna, logo após a II guerra mundial foi 
uma tentativa de se afastar do modelo do modelo clínico e usar um termo que se 
concentre mais no receptor do cuidado do que no fornecedor. Veio a ter um 
significado mais amplo do cuidado da mulher e do seu filho, salientando as relações 
interpessoais entre a mãe e a criança e entre a mãe e a família. 

Enfermagem perinatal representa o termo representa o termo mais recente 
e é atualmente empregado pela América Nurses Association para designar uma 
área especializada em enfermagem materno-infantil. Essa área de enfermagem se 
concentra no diagnóstico e no tratamento das respostas (tanto fisiológicas como 
psicossociais) de todas as famílias à procriação: desde o planejamento da gravidez 
até os três primeiros meses após o nascimento da criança. 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 A presente pesquisa foi um estudo descritivo que de acordo com GIL 
(2006), tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Ainda levando em consideração o tipo de pesquisa, optou-se pela pesquisa 
quantitativa que de acordo com RODRIGUES (2006), tem como objetivo relacionar a 
abordagem à quantificação, análise e interpretação de dados obtidos mediante 
pesquisa, ou seja, o enfoque da pesquisa está voltado para a análise e a 
interpretação dos resultados, utilizando-se da estatística. 

Este presente estudo foi realizado na cidade de Parnaíba-PI, onde foram 
escolhidas duas equipes do programa da saúde família de forma aleatória para a 
realização do projeto. 

A cidade de Parnaíba fica abaixo da linha do equador, localizada no Norte 
do estado do Piauí pertencente à região Nordestina, seguindo os pontos cardeais 
temos: ao Norte da cidade o oceano Atlântico, ao Sul os municípios de Buriti dos 
Lopes, Cocal e Bom Principio, ao Leste a cidade de Luis Correia e ao Oeste a 
cidade de Araioses no estado do Maranhão. 

A população da pesquisa foram todas as gestantes pertencentes a duas 
equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) da zona urbana e por elas 
atendidas, com diagnóstico comprovado de gestação e com acompanhamento de 
pré-natal iniciado e que estavam cadastradas no SIS pré-natal Sistema de 
Informação do Programa de Humanização no Pré-Natal e no Nascimento. Que 
segundo o Ministério da Saúde é um programa que permite o acompanhamento 
adequado das gestantes e define o elenco mínimo de procedimentos para uma 
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assistência pré-natal adequada permitindo o acompanhamento das gestantes desde 
o início da gravidez até a consulta de puerpério. 

A amostra referiu-se as gestantes cadastradas na micro área dos Agentes 
Comunitários de Saúdes(ACS) a micro área escolhida foi aquela que apresentou 
maior concentração de gestantes cadastradas no SIS pré-natal e estarem na 32.ª a 
36.ª semana de gestação. 

A produção dos dados foi realizada através de um questionário semi-
estruturado elaborado pelo autor que foi aplicado junto as gestantes que resolveram 
participar da pesquisa, sendo a transcrição das respostas feita de maneira adequada 
de maneira a não modificar as respostas das gestantes pesquisadas com o intuito 
de fornecer informações fidedígnas a respeito dos dados coletados. Para GIL (2006) 
analisando-se cada uma das três técnicas, o questionário, a entrevista, e o 
formulário, pode-se verificar que o questionário constitui o meio mais rápido e barato 
de obtenção de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o 
anonimato.  

A coleta de dados aconteceu mediante consulta semanal destinada ao 
acompanhamento pré-natal e através de visitas domiciliares acompanhado do 
agente comunitário de saúde (ASC) escolhidos, se necessário. 

Inicialmente foi pedido ao responsável permissão para a realização do 
estudo. Dando a permissão, foi explicado as gestantes que faziam o seu pré-natal, 
os objetivos da pesquisa bem como a liberdade de participação e a garantia do 
anonimato da mesma. Aquelas que aceitaram participar do estudo assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido. 

Após coleta dos dados, estes foram organizados, simplificados e 
posteriormente analisados através de gráficos e tabelas, os resultados foram 
interpretados fazendo-se uma análise quantitativa com base nas informações 
obtidas na entrevista, relacionando-se com a literatura pertinente de forma 
estatística. 

Aos sujeitos do estudo que aceitaram participar da pesquisa foram 
fornecidas orientações prévias sobre o questionário e os formulários em que as 
mesmas assinaram, concordando em responder as perguntas. Neste constou-se 
informações sobre o anonimato e a liberdade de recuar ou retirar seu consentimento 
em qualquer fase da pesquisa conforme desejassem respeitando assim os quatro 
princípios da bioética que são: o da autonomia, não maledicência, beneficência e 
justiça. Princípios estes que foram incorporados durante todo o nosso estudo, a 
partir do entendimento conceitual, de acordo como se segue. 

A autonomia dá ao pesquisador o direito do mesmo continuar sendo sujeito 
do estudo, até o momento em que esse, concorde, tendo o direito de retirar-se da 
pesquisa a qualquer momento sem trazer-lhe qualquer prejuízo. 

A não-maledicência nos remete a assegurar ao pesquisado, que nenhuma 
pergunta causará constrangimento, mal-estar, ou erro de interpretação, dando todos 
os esclarecimentos necessários e explicando tudo a respeito da pesquisa, 
garantindo que este não terá nenhum prejuízo moral ou de qualquer outra espécie. 

O princípio da beneficência reza que todos os benefícios adquiridos com a 
pesquisa sejam informados ao que desta participaram. 

No referente à justiça, asseguramos nossa responsabilidade integral de 
pesquisador, assegurando anonimato e o respeito à individualidade dos sujeitos 
envolvidos, assegurando também a fidedignidade dos dados dos informantes 
delimitando a interpretação dos indicadores pelo pesquisado. 
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APRESENTAÇAO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Característica da amostra 
 

Fizeram parte desta pesquisa 20 gestantes que realizavam seu pré-natal na 
cidade de Parnaíba-PI. A coleta de dados foi realizada pelo próprio pesquisador, no 
período de janeiro de 2008. 

Forneceram dados para este estudo as gestantes integrantes da população 
e as informações colhidas do cartão de pré-natal. Para registro destes dados foi 
construído um formulário com questões fechadas para anotação das respostas das 
gestantes, resultantes de entrevista e das informações extraídas do documento já 
referido. 
 

RESULTADOS 
 

Consideraram-se Parnaíba, outros municípios do Piauí e outras localidades 
para o estudo estatístico. Notou-se que 20% das gestantes nasceram em outros 
municípios do Piauí, 30% em outros municípios e 50% nasceram em Parnaíba. A 
Figura 1 apresenta gráfico com as localidades. 

 
FIGURA 1. – Gráfico do local de nascimento 

das gestantes que realizavam 
seu pré-natal na cidade de 
Parnaíba. 

                 Fonte: Pesquisa dos autores , 2008.   
 
Com relação à faixa etária, os dados são apresentados na Tabela 1. A 

maioria das mães estudadas eram adultas, com a maior freqüência delas na faixa 
etária dos 26 aos 36 anos 60%, 20% de adolescentes com idade entre 13 a 18 anos 
e havendo um índice de 20% das gestantes com idade entre 19 a 25 anos 
equiparando-se com o índice de adolescentes. A faixa etária é apresentada na 
Figura 2. 
 

TABELA 1 – Faixa etária das mães entrevistadas que realizavam seu pré-
natal 

Idade materna N˚ % 

13 – 18 anos 04 20 

19 – 25 anos 04 20 
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26 – 36 anos 12 60 

Total 20 100 

Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 
 

FIGURA 2 – Gráfico da faixa etária das mães 
entrevistadas que realizavam seu pré-
natal 

                 Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 

A maioria das mães possui o ensino fundamental completo 40%, sendo a 
faixa etária de 19-25 com maior índice, conforme apresentado na Tabela 2. 
 
TABELA 2 – idade materna em relação ao grau de escolaridade.  

    Fonte: Pesquisa dos autores, 2008. 
 

Segundo TREVISAN (2002) a escolaridade materna e a paridade mostraram 
associação significativa com a qualidade da atenção pré-natal. Quanto maior a 
escolaridade, melhor a qualidade da atenção pré-natal. Em relação à paridade [...]. 

Quanto à situação conjugal, observou-se que 30% das gestantes que 
realizaram seu pré-natal eram casadas e que 70% das demais gestantes afirmavam 
ter parceiro fixo. Os dados são apresentados na Figura 3. 
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FIGURA 3 – Gráfico do estado civil das gestantes 
que realizavam o pré-natal.  

                   Fonte: Pesquisa dos autores, 2008. 
  

O estado civil e a situação conjugal apresentam elementos marcantes no 
desenvolvimento da gravidez, tanto pelo apoio econômico como pelo apoio 
emocional. Numa gestante solteira, podem-se identificar dificuldades na gestação 
desde o acompanhamento do pré-natal, podendo surgir intercorrências que poderão 
agravar o diagnostico materno-fetal, na evolução da gestação (BRAGA, 1991). A 
Figura 4 apresenta gráfico de antecedentes familiares. 
 

FIGURA 4 – Gráfico de antecedentes familiares e 
pessoais respectivamente das 
gestantes entrevistadas 

 
                       Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 

Pode-se constatar que as gestantes referiram ter entre seus familiares o 
diabetes como uma das principais doenças crônicas predisponentes de 
complicações na gestação e a infecção urinária como a principal queixa referida por 
elas.  

Segundo SANTOS (2004) a gestação é um fenômeno fisiológico e por isso 
mesmo deve acontecer, na maior parte dos casos, sem intercorrências. Apesar 
desse fato, há uma pequena parcela de gestantes que, por ter características 
específicas ou sofrer algum agravo, apresenta maiores probabilidades de evolução 
desfavorável tanto para o feto como para a mãe. 

Em relação ao número de gestações das 20 gestantes pesquisadas, 
observou-se na faixa etária de 13-18 anos um índice de 100% das mulheres com 1 a 
2 gestações. Este resultado apresenta diferença significativa em relação às demais 
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faixas etárias que apresentam índices de 50%. Os dados comparativos são 
apresentados na figura 5. 
 

FIGURA 5 – Gráfico de gestações anteriores em 
relação à idade das gestantes. 
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                      Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 

A gravidez leva a sérios riscos as adolescentes devido a sua imaturidade 
física e psicológica, falta de apoio dos familiares, inicio tardio do pré-natal ou mesmo 
a falta deste e as dificuldades de concluir seus estudos, o que afeta sua qualidade 
de vida, sua oportunidade de emprego e sua estabilidade financeira (BRANDEN, 
2000). 

Em relação ao número de abortamentos obteve-se um total de 3 (15%) das 
gestantes, sendo pertencente ao grupo na faixa etária de 26-36 anos. Segundo a 
(OMS), cerca de 15 a 20% das gestações diagnosticadas terminam em 
abortamento, mas acredita-se que a incidência de perda fetal seja muito maior. Os 
dados são apresentados na Tabela 3. 

 
TABELA 3 – Idade materna em relação a abortamentos anteriores. 

 
Abortos anteriores 

1 aborto 2 + abortos 

 
Idade 

materna 
N˚ % N˚ % 

 
Total 

13-18 
anos 

  0 0 0 0 0 

19-25 
anos 

0 0 0 0 0 

26-36 
anos 

1 33.3 2 66.7 3 

Total 1 33.3 2 66.7 100 

      Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 
 No Brasil, a interrupção da gravidez constitui a quinta maior causa de 
internação na rede pública de saúde e estudos revelam que o aborto é a terceira 
causa de morte materna no país (IBGE, 2007). 

  Segundo REZENDE (1999) o Código Penal brasileiro classifica o aborto 
entre os crimes contra a vida, que são subclasse dos crimes contra a pessoa. São 
passíveis de pena a gestante que provoca o abortamento em si mesma ou consente 
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que outrem lho provoque, a pessoa que provoca o aborto com ou sem o 
consentimento da gestante. Prevê-se agravamento da condenação se a gestante 
não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento 
é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Aumenta também o castigo 
havendo lesão corporal de natureza grave ou quando ocorre a morte. 

Os índices de cesarianas observados foram de 9,1%; 16,7% e 33,4%, 
segundo TREVISAN (2002) o primeiro e o segundo inferiores ao percentual médio de 
cesarianas no restante do Brasil que é de (20,1%), contudo na faixa etária de 13-19 
anos o índice foi superior chegando a 33,4%. FESCINA  (2000) afirma que cerca de 
28% dos nascimentos ocorridos no Brasil são por cesarianas. Ainda assim, esse valor 
difere do padrão epidemiológico internacionalmente aceito, segundo o qual cerca de 
15% dos nascimentos deveriam ocorrer por cesariana. A Tabela 4 e a Figura 6 
apresentam dados comparativos sobre partos. 
 

TABELA 4 – Idade materna em relação ao tipo de parto realizado. 
Tipo de parto 

Normal Cesária 
 

 
Idade 

materna 
N˚ % N˚ % 

 
Total 

13-18 anos 2 66,6 1 33,4 3 
19-25 anos 5 83,3 1 16,7 6 
26-36 anos 10 90,9 1 9,1 11 

Total 17 85 3 15 20 
    Fonte: Pesquisa dos autores , 2008 
 

FIGURA 6 – Gráfico de Idade materna em 
relação   ao tipo de parto realizado. 

             Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 
A Figura 7 apresenta um gráfico onde observa-se que 30% das gestantes 

entrevistadas apresentavam ter dúvidas mais freqüentes sobre seis temas: em 
primeiro lugar a alimentação com 27,28%; parto, cuidados com a criança, vacinação 
18,18%; cuidados de higiene e cuidados após o parto com 9,09%.  
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FIGURA 7 – Gráfico das dúvidas mais freqüentes referidas pelas 
gestantes que realizavam o pré-natal. 
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      Fonte: Pesquisa dos autores , 2008  
 

Pode-se observar que nas gestantes que fazem acompanhamento do seu 
pré-natal com o médico e o enfermeiro apresentaram uma quantidade maior de 
dúvidas 54,6% porém as dúvidas sobre a alimentação teve um índice elevado 100%, 
nos pré-natais acompanhados pelo médico. A Tabela 5 apresenta os percentuais 
das principais dúvidas relacionadas ao profissional que acompanhou o pré-natal. 
 

TABELA 5 – Dúvidas mais freqüentes em relação ao profissional que 
acompanhou o pré-natal. 

Profissionais 
Médico Médico e enfermeiro 

 
Dúvidas 

N˚ % N˚ % 

 
Total 

Vacinação 1 50 1 50 2 
Cuidados 

com a 
criança 

 
1 

 
50 

 
1 

 
50 

 
2 

Alimentação 3 100 0 0 3 
Parto 0 0 2 100 2 

Cuidados de 
higiene 

0 0 1 100 1 

Cuidados 
após o parto 

0 0 1 100 1 

Total 5 45,4 6 54,6 11 
  Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 

 
Das 20 gestantes entrevistadas; 55,6% fizeram acompanhamento pré-natal 

com o médico e o enfermeiro, apresentando um índice de 100% de esclarecimento 
em relação à alimentação . 

Segundo SANTOS (2004) a enfermeira deve orientar a gestante quanto aos 
hábitos alimentares durante toda a fase da gestação, os quais devem ser 
modificados, uma vez que preferências e aversões são constantes na gestação 
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levando-se em consideração também as preferências alimentares de cada gestante. 
Os dados são apresentados na Figura 8. 
 

FIGURA 8 – Gráfico sobre a orientação sobre a alimentação 
em relação ao profissional que acompanhou o 
pré-natal.  

    Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 
Nas gestantes que realizaram seu pré-natal com o médico e com o 

enfermeiro, foi observado um maior esclarecimento destas, totalizando 60% de 
compreensão sobre o assunto; índices não muito distantes em comparação ao pré-
natal acompanhado pelo médico. Os dados são apresentados na Figura 9. 
 

FIGURA 9 – Gráfico sobre a orientação sobre cuidados de 
higiene em relação ao profissional que 
acompanhou o pré-natal. 
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          Fonte: Pesquisa dos autores, 2008. 
  

FREITAS (2006) mostra que a avaliação pré-natal as gestantes devem ser 
orientadas a manter os mesmos cuidados de higiene, não se fazendo restrições a 
banhos de imersão, sauna, piscina ou mar, recomendando-se o uso de sapatos 
baixos, roupas e sutiãs confortáveis.  

Observou-se nas gestantes que realizaram seu pré-natal com o médico um 
índice de 75% de esclarecimento sobre as modificações corporais e emocionais 
durante a gestação contrastando com o pré-natal realizado pelo médico e enfermeiro 
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onde 60% das gestantes referiram não terem sido orientadas. Os dados são 
apresentados na figura 10. 
 

FIGURA 10 – Gráfico sobre a orientação sobre modificações 
corporais e emocionais em relação ao 
profissional que acompanhou o pré-natal. 

                     Fonte: Pesquisa dos autores , 2008 
 

O comprometimento temporário de sua beleza, verificado nas  alterações já 
iniciais no corpo da gestante, como edema nas pernas, varizes, seios grandes e 
doloridos e uma barriga que parece ter um crescimento sem limites, leva uma 
possibilidade de rejeição do companheiro. Mais uma vez, cabe ao médico orientar a 
gestante e seu companheiro, pois além de recomendável, as relações ajudam a 
reduzir a ansiedade do casal e estimulam a musculatura perineal (FREITAS, 2006).  

Encontrou-se um índice de 80% de esclarecimento nas gestantes que 
realizaram seu pré-natal com o médico e enfermeiro onde o índice torna-se próximo 
se comparado ao encontrado pelo pré-natal do médico, sendo que 77,7% do total de 
gestantes mostraram-se esclarecidas sobre o assunto. A Figura 11 apresenta os 
dados sobre a importância dada pelas pacientes 
 

FIGURA 11 – Orientação sobre a importância do pré-natal 
em relação ao profissional que acompanhou 
o pré-natal. 

                  Fonte: Pesquisa dos autores , 2008. 
 
O pré-natal torna-se importante segundo o Ministério da Saúde, pois através 

dele realiza-se a anamnese da gestante abordando aspectos epidemiológicos, além 
dos antecedentes familiares, pessoais, gineco-obstétricos e a situação da gravidez 
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atual, realização do exame físico completo seguido por exame ginecológico e 
obstétrico. Realizando nas consultas subseqüentes uma anamnese sucinta, 
abordando aspectos do bem estar materno e fetal.     

Observou-se que as gestantes apresentaram índices de 60% de 
conhecimento acerca das orientações sobre o desenvolvimento da gestação nos 
pré-natais acompanhados pelo médico e enfermeiro. A Figura 12 apresenta a 
percepção da paciente com relação a orientação sobre o desenvolvimento da 
gestação em relação ao profissional que acompanhou o pré-natal. 
  

FIGURA 12 – Gráfico sobre a percepção da paciente. 

                             Fonte: Pesquisa dos autores , 2008 
 

Segundo SANTOS (2004) o período de assistência pré-natal deve ser 
iniciado quando a mulher percebe os primeiros sintomas da gravidez. Esse período 
tem inicio na concepção e termina quando a mulher entra em trabalho de parto. 
Durante esse período é importante que a equipe de saúde se comprometa com a 
gestante, garantindo informações suficientes para que ela possa ter uma gestação 
tranqüila. A figura 13 apresenta a percepção da paciente sobre a orientação 
relacionada à amamentação em relação ao profissional que realizou o pré-natal. 
 

FIGURA 13 – Gráfico da percepção da 
paciente sobre orientações 
a amamentação. 

                              Fonte: Pesquisa dos autores , 2008  
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Referente à amamentação, observou-se que naqueles pré-natais 
acompanhados pelo médico e enfermeiro as gestantes apresentavam ter maior 
esclarecimento sobre o assunto 80%. 

O pré-natal constitui uma ótima oportunidade para que se estimule a 
amamentação e, embora se imagine que essa é uma atividade obvia, verifica-se um 
alto índice de falta de informação as nossas gestantes. Melhorar tal informação 
representa uma reversão do quadro atual, em que dois terços das mulheres que 
freqüentam regularmente as consultas não obtém orientação sobre o aleitamento 
materno (FREITAS, 2006).  

Nas gestantes que realizaram seu pré-natal acompanhadas pelo médico, 
encontrou-se um índice de 75% de gestantes esclarecidas sobre os sinais de parto. 
A Figura 14 apresenta a percepção da paciente com relação às orientações sobre os 
sinais de parto em relação ao profissional que acompanhou o pré-natal, informando 
sobre os sinais de parto. 
 

FIGURA 14 – Gráfico da percepção da paciente sobre 
orientações relacionadas aos sinais de 
parto 

                 Fonte: Pesquisa dos autores , 2008   
 

Nos meses que antecedem o parto, a ambivalência volta a se apresentar, 
seja pela expectativa da maternidade, enquanto realização pessoal, seja pela 
consciência da responsabilidade, cabendo ao médico explicar e tranqüilizar a 
paciente quanto aos sinais previstos de inicio do trabalho de parto, da possibilidade 
de ruptura da bolsa de líquido amniótico, bem como dos procedimentos realizados 
durante o parto (FREITAS, 2006). 

Encontrou-se um índice de 75% de gestantes esclarecidas sobre o parto 
nos pré-natais acompanhadas pelo médico, já 60% das gestantes que se 
consultaram com o médico e o enfermeiro,  informando não terem sido esclarecidas 
sobre o assunto.  

Durante o pré-natal segundo SANTOS (2004) é importante fazer um 
planejamento com a gestante e seu acompanhante, para prepará-los quanto aos 
partos que podem ser realizados na época e tempo previstos. É preciso levar em 
consideração toda a avaliação feita durante o pré-natal, o que vai auxiliar a gestante 
e a enfermagem a realizar um plano de cuidados para dar continuidade ao processo 
de enfermagem. 

Observou-se que nos pré-natais acompanhados pelo médico e enfermeiro 
as gestantes mostravam-se mais esclarecidas 60% contrastando-se com a realidade 
encontrada nos pré-natais acompanhadas pelo médico, onde 75% das gestantes 
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referiram não ter sido orientada sobre o assunto. A Figura 15 apresenta a percepção 
da paciente sobre orientações de cuidados após o parto. 
 

FIGURA 15 – Gráfico da percepção da paciente 
sobre orientações de cuidados após 
o parto. 

                   Fonte: Pesquisa dos autores , 2008 
 

Segundo FREITAS (2006) as ações de educativas devem ser desenvolvidas 
sistemática e gradualmente, nos dias de permanência no hospital, evitando-se uma 
sobrecarga de informação para não confundi-la, dessa maneira ela será ensinada a 
cuidar de se, a cuidar de seu filho e preparar-se para a alta hospitalar. 

Nas gestantes que fizeram o seu pré-natal com o médico e o enfermeiro 
60% delas referiram ter sido orientada sobre os cuidados com o recém nascido, 
índices não muito distantes foram encontrados nos acompanhados pelo médico. 

Conforme FREITAS (2006) as ações educativas em relação aos cuidados 
com o recém-nascido serão desenvolvido enquanto a enfermeira assistir a criança, 
assim durante o exame físico ou banho, a mãe vai sendo esclarecida sobre as 
características anatômicas e fisiológicas, higiene corporal, vestuário, cuidados com o 
coto umbilical, necessidades afetivas e como satisfazê-las. À medida que a puérpera 
for sentindo-se confiante, deve ser estimulada a assumir o cuidado. 

As gestantes apresentaram índices satisfatórios de conhecimento a cerca 
dos sinais de alerta 60% e 75%, sendo que as que foram acompanhadas pelo 
médico mostravam-se mais esclarecidas sobre o tema. 

Notou-se que o principal motivo que dificultou no entendimento das 
orientações no pré-natal foi porque o profissional não falou sobre algum dos temas 
relacionados a natalidade, sendo relatado por 28,28% das gestantes. A Figura 16 
apresenta Gráfico dos principais motivos que segundo as gestantes dificultaram o 
entendimento sobre as orientações no pré-natal. 
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FIGURA 16 – Gráfico dos principais motivos que segundo as gestantes 
dificultaram o entendimento sobre as orientações no pré-
natal. 
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   Fonte: Pesquisa dos autores , 2008 
 
 

Em relação ao nível de satisfação com seu pré-natal, 80% das gestantes 
classificaram-no como bom e somente 20% como excelente. A Figura 17 apresenta 
Gráfico da opinião geral das gestantes em relação a seu pré-natal. 
 

FIGURA 17 – Gráfico da opinião geral das gestantes em relação a 
seu pré-natal. 
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CONCLUSÃO  
 

Os paises em desenvolvimento apresentam elevadas taxas de natalidade, 
procurando melhorar a atenção à mulher grávida. O Brasil tem investido numa 
política de atenção pré-natal mais qualificada e humanizada, para isto, os 
reconhecimentos acerca das orientações no pré-natal deveriam ser amplamente 
divulgados e enfatizados entre as gestantes, o que não se observou em alguns 
casos considerando que todas as pacientes estavam sendo acompanhadas por um 
ou por dois profissionais. 

A pesquisa possibilitou traçar um breve perfil das gestantes entrevistadas, 
apontando que a maioria das gestantes eram naturais da cidade de Parnaiba-PI 
adultas e com o ensino fundamental completo, sendo todas alfabetizadas, não 
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preferindo o casamento como união estável, escolhem como a principal via de parto 
o vaginal e apresentam taxas de aborto dentro da normalidade.  

Em relação às duvidas, a alimentação foi a mais citada, onde pudemos 
observar uma insegurança mais freqüente sobre o assunto nos pré-natais 
acompanhados pelo médico, já em relação ao médico e o enfermeiro as dúvidas 
que mais surgiram foram sobre os cuidados de higiene, cuidados após o parto e o 
parto. 

Observou-se que nos pré-natais acompanhados por dois profissionais, 
médico e enfermeiro, teve na sua grande maioria se comparado com o 
acompanhamento feito somente pelo médico um repasse maior de informações 
acerca das orientações no pré-natal, sendo classificado pelas gestantes como bom, 
porém quando perguntadas sobre quais motivos levaram a um mau entendimento 
sobre as orientações passadas pelo profissional, algumas relataram que o excesso 
de atendimento realizado pelo profissional atrapalhou sua compreensão. 
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