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RESUMO
Pesquisa descritiva de natureza qualitativa com objetivo de avaliar, segundo informações de puérperas, a qualidade da
assistênciae orientações oferecidas durante o acompanhamento pré-natal pelas equipes da Estratégia Saúde da Família
(ESF) de um município do sul do Brasil. A coleta de dados ocorre junto às puérperas maiores de 18 anos cadastradas e
assistidas em uma entre seis Unidades Básicas de Saúde do município de Maringá-PR, escolhidas para o estudo. A
mesma se dá por entrevistas domiciliares, utilizando-se de um instrumento de coleta de dados contendo duas partes:
uma  de  caracterização  socioeconômica  das  participantes  e  outra  com três  questões  norteadoras  relacionadas  ao
andamento da assistência pré-natal recebida, suas potencialidades e fragilidades, bem como a satisfação das puérperas
com relação à assistência.  Ressalta-se  que os  resultados apresentados são  parciais,  de modo que as  entrevistas
realizadas até então foram gravadas em sua integralidade, transcritas e submetidas à análise de conteúdo modalidade
temática.  Mediante  os  depoimentos  obtidos  até  o  momento,  emergiram  das  entrevistas  duas  unidades  temáticas:
Satisfação  das  puérperas  quanto  à  oferta  de  orientações,  disponibilidade  de  insumos  e  exames  ou  recursos  e
Fragilidades percebidas no vínculo e no cuidado centrado na pessoa. Conclui-se que há grande valorização mediante as
orientações  oferecidas  pelos  profissionais  durante  o  acompanhamento  pré-natal,  visto  que  estas  instruções
proporcionam subsídios à qualidade assistencial e desenvolvimento de gestações mais saudáveis. Do mesmo modo,
relacionamento interpessoal, vínculo e longitudinalidade do cuidado entre as gestantes e os profissionais também foram
estimados, evidenciando a importância de relações mais significativas no âmbito da Atenção Básica.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal; Puerpério; Satisfação do Usuário.

1 INTRODUÇÃO

No âmbito dos cuidados de saúde reprodutiva, os cuidados pré-natais (CPN) representam um
veículo  para  importantes  funções  da  assistência  em saúde,  incluindo  a  promoção  da  saúde,  o
rastreio, o diagnóstico e a prevenção das doenças(COSTA, 2013).O principal objetivo da assistência
pré-natal é acolher a mulher desde o início da gravidez, sendo considerado o primeiro passo para o
parto e nascimento humanizados, o qual requer dos profissionais envolvidos, o estabelecimento de
práticas efetivas, para contribuir efetivamente nas ações de educação em saúde, favorecendo o
autocuidado e o exercício da autonomia(RIOS, et al., 2007). Em suma, a assistência pré-natal tem o
potencial de assegurar, ao final dela, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-
estar materno e neonatal(COSTA, 2013).

Coma implementação de práticas adequadas e assertivas, o pré-natal promove a diminuição
do índice de intercorrências durante e após a gestação, reduz as chances de ocorrência de parto
prematuro, favorece o rastreio precoce e a prevenção de determinadas doenças relacionadas à
gestação, tais como doença hipertensiva específica da gestação e diabetes gestacional(SAAVEDRA
et al., 2015).Por sua vez, a falta ou assistência inadequada durante o pré-natal podem ter graves
consequências para a saúde da mãe e do bebê. 

No  ano  2000,  o  Ministério  da  Saúde,  com  o  objetivo  de  reduzir  as  altas  taxas  de
morbimortalidade  materna  e  perinatal,  instituiu  o  Programa  de  Humanização  no  Pré-natal  e
Nascimento (PHPN), tendo por finalidade assegurar a qualidade do acompanhamento pré-natal, com
o compromisso de melhorar a saúde das gestantes e reduzir a mortalidade infantil (PARIS  et al.,

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



2013).  Esse  programa  estabeleceu  não  apenas  o  número  de  consultas,  mas  elencou  exames
laboratoriais e ações de educação em saúde, garantindo a discussão das práticas em saúde e suas
bases conceituais, conforme modelos empregados em todo o mundo(ANVERSA et al., 2012).

Deste modo, a assistência pré-natal  qualificada e humanizada deve ser implementada em
concordância com determinantes pré-estabelecidos, assumindo práticas de condutas acolhedoras e
excluindo  intervenções  desnecessárias.  Além  disso,  deve  haver  garantia  de  acesso  fácil  aos
serviços de saúde, com plena integração entre as vertentes de promoção, prevenção e assistência à
gestante, puérpera e ao recém-nascido, proporcionando o acesso desde o nível mais simples de
assistência ao mais complexo(BRASIL, 2000).

Além disso, experiências positivas das mulheres durante o CPN e o parto podem constituir
uma  das  principais  bases  para  a  maternidade  saudável.  Uma  das  formas  de  garantir  tais
experiências é a oferta de orientações e informações à gestante e família, especialmente quanto aos
aspectos inerentes ao parto e todo o seu processo, e quanto à amamentação. Não obstante, as
orientações  devem  abordar  a  importância  do  acompanhamento  pré-natal;  cuidados  de  higiene;
estímulo  a  realização  de  atividade  física  específica  para  gestantes;  promoção  da  alimentação
saudável; modificações gravídicas; prevenção das DSTs; sinais de alerta e preparo para o parto;
cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o retorno ao serviço de saúde;
o direito a acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto e
cuidados com o recém-nascido(BRASIL, 2000; ANVERSAet al., 2012).

Nos últimos anos, embora evidências apontem para um aumento considerável no número de
consultas de pré-natal na rede básica(DOMINGUES et al., 2012), a qualidade da assistência ainda
continua comprometida, conforme evidencia-se em auditoria realizada em cartões de gestantes no
Sul  do  Brasil(PARIS  et  al.,  2013).  Ademais,  persistem  questões  relacionadas  à  dificuldade  de
acesso, à baixa qualidade da atenção pré-natal, aos déficits para garantir o vínculo entre pré-natal e
parto,  bem como à  carência  de  orientações às  gestantes,  principalmente,  quanto  aos aspectos
relacionados ao parto, à amamentação e aos cuidados com o recém-nascido(COSTA, 2013; LEAL,
et al., 2013).

Deste modo, considerando a importância do pré-natal,  tendo em vista o desfecho positivo
resultante de suas ações quando realizadas de forma compatível com aspectos designados pelo
PHPN, as avaliações de adequabilidade de tais procedimentos são deveras relevantes.  Portanto,
pesquisar a qualidade da assistência ao pré-natal é de suma importância, representando um passo
necessário para o conhecimento de suas limitações e deficiências de atendimento aos problemas de
saúde no espaço onde é produzida.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo, realizada juntamente às puérperas
cadastradas  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS)  Parigot  de  Souza,  Piatã,  Mandacaru,
Morangueira, Internorte e Vila Esperança, em Maringá, Paraná, e que tiveram assistência pré-natal
realizada nas mesmas.

Foram incluídas na pesquisa mulheres maiores de 18 anos, que tiveram o nascimento dos
seus filhos nos últimos 40 dias que antecederem a entrevista, cadastradas nas equipes da ESF
anteriormente citadas e que tiveram a assistência pré-natal realizada nas mesmas durante toda a
gestação. Foram excluídas aquelas que tiveram menos de quatro consultas pré-natais na mesma
UBS.

Inicialmente  realizou-se  um  levantamento  das  puérperas  cadastradas  e  que  tiveram
acompanhamento  do  pré-natal  assistido  pelas  referidas  equipes.  De  posse  destes  dados,  as
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puérperas foram visitadas pelos pesquisadores em domicílio de modo a proceder as entrevistas para
coleta de dados. Durante a visita, as mesmas receberam informações acerca da pesquisa, seus
objetivos e o modo de participação desejado, e então convidadas a colaborar com a mesma.

A coleta  de  dados iniciou-se  no mês de julho  e  encontra-se  em andamento.  Para  tanto,
utilizou-se  um  instrumento  de  coleta  de  dados  contendo  duas  partes,  uma  de  caracterização
socioeconômica  das  participantes  e  outra  com  três  questões  norteadoras:  “Fale-me  sobre  a
assistência  pré-natal  recebida  por  você  na  equipe  ESF em que  foi  acompanhada?”;  “Quais  as
potencialidades e fragilidades percebidas por você durante a assistência pré-natal que recebeu?” e
“Se você pudesse, indicaria esta assistência pré-natal para familiares e amigos? Por quê?”.

O registro das entrevistas se deu por meio de um gravador digital e, logo após as visitas
domiciliares, o conteúdo das mesmas foi transcrito integralmente. Os resultados parciais obtidos até
o  momento  estão  sendo  analisados  por  meio  da  análise  de  conteúdo,  na  modalidade
temática(BARDIN, 2011).

A  pesquisa  teve  início  após  a  aprovação  da  Assessoria  de  Formação  e  Capacitação
Permanente dos Trabalhadores de Saúde (CECAPS) da Secretaria  Municipal  de Maringá e,  do
Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com seres humanos (COPEP), da Universidade Estadual
de  Maringá.  Todas  as  participantes  da  pesquisa  assinaram  Termo  de  Consentimento  Livre  e
Esclarecido em duas vias.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistadas até então cinco puérperas. Dentre as participantes, a média de idade foi
de 25 anos; houve variação da escolaridade entre ensino fundamental incompleto e ensino médio
completo;  apenas  uma  das  entrevistadas  não  vivia  com companheiro;  a  maioria  das  mulheres
declarou que a renda familiar mensal varia de um a dois salários mínimos e a média de residentes
na mesma casa foi de cinco moradores.
Mediante  os  depoimentos  obtidos  até  o  momento,  emergiram  das  entrevistas  duas  unidades
temáticas: Satisfação das puérperas quanto à oferta de orientações, disponibilidade de insumos e
exames ou recursos e fragilidades percebidas no vínculo e no cuidado centrado na pessoa.

Satisfação das puérperas quanto à oferta de orientações, disponibilidade de insumos e exames ou
recursos

A  primeira  categoria  evidencia  a  valorização  que  as  puérperas  atribuem  às  orientações
disponibilizadas pelos profissionais durante o acompanhamento, bem como expõe sua satisfação no
que se refere à disponibilidade de insumos e recursos durante a prestação do atendimento: 

“[...] pontos positivos são as reuniões que elas faziam depois da, da consulta, sempre
tinha  uma  reunião  com  as  gestantes,  dando  as  orientações.”  (E1);  “Eu  gostei,  eles  me
receberam muito bem ali, me... aí... me fizeram todas as instrução certinho, sabe? Não tenho
do que reclamar não.”; “Negativa... ah negativa não tem o que falar não, porque mesmo no
final da gravidez eles me passaram exames tudo certinho para mim fazer, deu tempo de fazer
todos.  Também  a  ultrasson  também  deu  tempo  de  fazer  todas  as  ultrasson  tudo
certinho.”(E16).

Na voz de E1 e E16, as orientações recebidas durante o acompanhamento dos cuidados pré-
natal têm grande representatividade no que se refere à qualidade da assistência. Essa afirmativa
coaduna  com estudo  realizado  em Pelotas  –  RS,  que  evidenciou  a  relevância  das orientações
adequadas e das discussões realizadas em conjunto com as puérperas no sentido de proporcionara
assistência sob aspectos de relacionamentos mais saudáveis, bem como pode proporcionar maiores
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índices de adesão ao autocuidado (Ribeiro, 2011). Do mesmo modo, a disponibilidade de recursos e
insumos oferecidos pelo serviço também favorece a satisfação das usuárias.

Fragilidades percebidas no vínculo e no cuidado centrado na pessoa 

Na segunda categoria, as puérperas expõem sua insatisfação com questões intrínsecas ao
interrelacionamento,que refletem na qualidade do acompanhamento do pré-natal:“[...]um dia que eu
fui fazer uma consulta, que o médico não me examinou. Eu perguntei para ele se ele não ia ouvir o
coração do nenê... aí ele foi grosso comigo. Aí eu pedi... falei para ele que eu estava com dor no pé
da barriga, que eu queria um exame, se ele podia passar um exame de urina. Aí ele não passou
também, quem passou foi a enfermeira para mim [...]” (E32); “[...] Alí a única coisa que agora eu vejo
assim, que eles mudam muito o que está bom.Tipo assim, eu fui agora essa semana, e tinha uma
enfermeira chefe. Aí eles mudaram pra outra equipe sendo que estava bom,eles mexem muito no
que  está  bom,não  deveria  mexer  no  que  está  bom.  Isso  interfere  muito,nossa  mudou  muito!
Mudoutotalmente.” (E29).

Em ambas as falas observam-se que questões de interrelacionamento são estimadas, que o
vínculo e a longitudinalidade, um dos principais atributos da atenção primária são deveras relevantes
para a satisfação das puérperas com o atendimento recebido. No relato da E32, alguns aspectos
sugeridos por ela durante a consulta não foram valorizados, impedindo a co-participação da mesma
na construção do cuidado. Percebe-se ainda que a mesma não se sentiu ouvida e fazendo parte do
cuidado a ela oferecido, o que pode fragilizar a relação e a adesão aos cuidados orientados pelo
médico durante a consulta. Do mesmo modo, o conteúdo exposto por E29 remete à relevância das
relações  e  vínculos  no  oferecimento  da  assistência,  já  que  pequenas  mudanças  na  equipe
influenciaram na totalidade do acompanhamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que,  por  parte  das puérperas,  há grande valorização mediante as orientações
oferecidas pelos profissionais durante o acompanhamento pré-natal, de modo que estas instruções
proporcionam subsídios à qualidade assistencial e desenvolvimento de gestações mais saudáveis.

Questões de relações interpessoais, vínculo e lingitudinalidade do cuidado entre as gestantes
e os  profissionais  também foram estimadas,  evidenciando a  importância  do estabelecimento  de
relações mais significativas no âmbito da Atenção Básica.

Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para o constante aperfeiçoamento da
assistência  pré-natal,  no  desenvolvimento  de  práticas  assistenciais  cada  vez  mais  eficazes  e
significativas para usuários e profissionais envolvidos.
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