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RESUMO 

 

A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL SOB A ÓTICA DE PUÉRPERAS INTERNADAS EM 

UMA UNIDADE DE ALOJAMENTO CONJUNTO 

 

Este estudo teve como objetivo averiguar junto às puérperas internadas em uma unidade de 
alojamento conjunto suas percepções sobre a qualidade da assistência pré-natal que lhes foi 
prestada nas Estratégias de Saúde da Família da cidade de Santa Maria. Foi realizado um estudo 
qualitativo, de abordagem descritiva, com 16 puérperas em um Hospital Universitário na região 
central do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semi-
estruturado como roteiro da entrevista. Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise de 
conteúdo proposta por Minayo.  A idade das 16 participantes variou entre 17 a 35 anos, a via de parto  
das puérperas foi parto vaginal (68,75%), e 31,25% foram submetidas à cesárea. A média da idade 
gestacional variou de 34 a 41 semanas. Para a grande maioria das puérperas (14) ficou evidente o 
contentamento com o atendimento pré-natal desenvolvido nas Estratégias de Saúde da Família, mas 
para as restantes houveram aspectos desfavoráveis, principalmente com relação à ética profissional 
que envolve a integridade do paciente. Foi evidente a importância do papel dos profissionais nos 
procedimentos realizados no atendimento a gestante a partir das orientações recebidas, pois a 
maioria (14) manifestou conseguir entender o que era orientado nas consultas. Por outro lado, 
algumas puérperas (3) relataram orientações equivocadas durante atendimento pré-natal, 
demostrando assim controvérsias com relação ao conteúdo dos manuais do Ministério da Saúde.  
Foram elencadas quatro categorias a partir da análise dos dados: Olhares sobre o atendimento pré-
natal nas Estratégias de Saúde da Família, construção das práticas do cuidado e o papel dos 
profissionais na assistência pré-natal, aspectos culturais que envolvem a assistência pré-natal e o 
caminho que e gestante realiza na rede de saúde. Conclui-se que  necessita-se um maior 
envolvimento de todos os profissionais a fim de garantir um atendimento acolhedor e resolutivo na 
atenção à saúde materno-infantil, bem como uma melhor comunicação, a fim da promoção do 
cuidado integral à mulher.  
 

 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família. Assistência Pré-Natal. Gravidez, Qualidade da 

Assistência à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

THE QUALITY OF PRENATAL CARE FROM THE PERSPECTIVE OF POSTPARTUM WOMEN 

ADMITTED TO SET ACCOMMODATION 

 

This study aimed to check with the hospital postpartum women in a shared living environment their 
perceptions of the quality of prenatal care was given to them in the Family Health Strategy in the city 
of Santa Maria. A qualitative study was performed in a descriptive approach, with 16 postpartum 
women in a university hospital in the central region of Rio Grande do Sul. Data collection was 
performed using a semi-structured questionnaire and the interview script. For the treatment of the data 
was used the content analysis proposed by Minayo. The age of 16 participants ranged from 17 to 35 
years, the mode of delivery of the mothers was __ vaginal delivery (68.75%) and 31.25% underwent 
cesarean section. The mean gestational age range 34-41 weeks. For the vast majority of mothers (14) 
became apparent contentment with prenatal care developed on the Family Health Strategy, but for the 
rest there were unfavorable aspects, particularly in relation to professional ethics which involves the 
integrity of the patient. It was evident the importance of the role of professionals in the procedures 
performed in the care of pregnant women from the guidance received, since most (14) expressed able 
to understand what was targeted in the consultations. On the other hand, some mothers (3) reported 
misleading guidance during prenatal care, showing thus controversies regarding the content of the 
Health Ministry manuals were listed four categories based on the analysis of data:. Glimpses of 
prenatal care the Family Health Strategies, construction of care practices and the role of professionals 
in prenatal care, cultural aspects involved in prenatal care and the way it performs in pregnant women 
and health network. It concludes that requires greater involvement of all professionals to ensure a 
warm and effective care in attention to maternal and child health, and a communication to the 
promotion of comprehensive care to women. 
 
 

Keywords:  Family health strategy, prenatal care, pregnancy , health care will Quality 
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INTRODUÇÃO 

 

  A gravidez é um momento peculiar na vida da mulher e, como tal, se 

desenvolve em um contexto social e cultural singular, que influencia e 

determina a sua evolução. Diante da atenção a saúde materna infantil, a 

assistência pré-natal é um momento marcante, que deve ser ofertado pelo 

sistema público, garantindo-lhes uma atenção integral, esperando a partir 

desse pressuposto a adesão da gestante (DUARTE, 2012). 

 A atenção dos profissionais é fundamental, garantindo a gestante uma 

assistência segura, de acordo com as necessidades que vem vivendo neste 

período tão singular. Esta assistência pode ser definida como um conjunto de 

ações programadas com vistas a desenvolver o acompanhamento da gestante 

e por meio deste processo diagnosticar intercorrências ao binômio mãe/bebê, 

promovendo assim um acompanhamento integral e seguro (MENDONZA-

SASSI, 2011).  

 Considerando ainda que a período gestacional é uma fase na vida da 

mulher repleta de grandes desafios e marcada por mudanças, cabe salientar 

que é de suma importância que haja um engajamento dos serviços de saúde 

neste contexto. Desta forma, durante o atendimento pré-natal é possível e 

necessário o monitoramento de todo processo gestacional, assim já 

averiguando antecipadamente os possíveis problemas, e dessa forma 

garantindo ações educativas a gestante e demais pessoas da família 

envolvidas (MANDU, 2006 apud STUMM, 2013, p.9).   

 Dentro das ações do Ministério da Saúde, o governo criou um programa 

online denominado “Sisprenatal” dentro do programa de rede cegonha, 

desenvolvido para realizar o cadastramento da gestante e desta forma 

monitorar todo o atendimento pré-natal desenvolvido a ela, tanto no nível de 

baixo risco como alto risco. Este programa comtempla ações para observar os 

componentes que caracterizam a gestação de alto risco com o intuito de 

contribuir para a segurança da mãe e bebê (BRASIL, 2015).  

Entre os períodos em que o ser humano acessa os serviços públicos de 

saúde disponibilizados, o período gestacional configura-se como sendo um dos 

momentos em que a mulher em idade reprodutiva, faz uso deste.  Com o intuito 
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de promover a qualificação da assistência, o Ministério da Saúde (MS) em 

2000 criou o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), 

com objetivo proporcionar facilidade ao acesso aos serviços e 

consequentemente do acompanhamento pré-natal, objetivando ofertar 

adequado suporte à saúde materna e infantil (BRASIL, 2000). 

O acompanhamento durante o pré-natal é um dos aspectos 

fundamentais para a realização das boas práticas relacionadas à promoção da 

saúde da mulher, consequentemente da criança e expandindo esse cuidado a 

todos os integrantes do grupo familiar. Por isso salienta-se a importância de 

que a equipe estabeleça um bom vínculo com a gestante e seus familiares, no 

sentido de proporcionar a continuidade do cuidado, o qual deverá perpassar 

esse período (NEUMANN, 2003).  

Por meio da prática enquanto residentes multiprofissionais em saúde 

materno-infantil foi possível constatarmos que as gestantes chegam ao 

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) muitas vezes o fazem por 

problemas que poderiam ser resolvidos ainda em sua unidade de referência na 

atenção básica.  

Este estudo é componente de um projeto guarda-chuva intitulado como 

“A qualidade da assistência pré-natal e seu reflexo no desfecho hospitalar sob 

a ótica de puérperas e profissionais da Saúde do município de Santa Maria, 

RS”. Foi realizado um recorte deste trabalho e escolhido somente o aspecto 

relacionado à percepção das puérperas acerca da qualidade da assistência 

que lhes foi prestada. Diante dessas informações, o estudo realizado será 

apresentado mediante um artigo intitulado “A qualidade da assistência pré-natal 

sob a ótica de puérperas internadas em uma unidade de alojamento conjunto” 

padronizado conforme as normas da Revista Brasileira de Saúde Materno 

Infantil (Anexo C). 

A partir do contexto apresentado e da grande relevância desta temática 

justifica-se a presente pesquisa, que tem como questão norteadora: como está 

delineada a assistência pré-natal nas Estratégias de Saúde da Família e seu 

reflexo em um hospital universitário da cidade de Santa Maria, RS? 

Desta forma, esta pesquisa visa investigar junto às puérperas a sua 

percepção sobre a qualidade da assistência que lhes foi prestada durante o 

pré-natal. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo, descritiva 



7 
 

e com abordagem qualitativa, desenvolvido junto ao HUSM no qual foi aceito a 

realização deste estudo por meio da autorização institucional (Anexo D). 

A população foi composta por 16 puérperas oriundas de nove ESFs, 

todas instaladas no município de Santa Maria (Arroio do Só e Pains, Lídia, 

Santos, Roberto Binato, Victor Hoffmann, Alto da Boa Vista, Bela União, 

Maringá, São José).  

A coleta de dados teve início a partir da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e os procedimentos da 

coleta de dados constaram das seguintes etapas: convite às puérperas, 

assinatura do TCLE, e aplicação do questionário semi - estruturado (Apêndice 

B), que foi gravado e após transcrito. O questionário foi aplicado às puérperas 

durante o período de puerpério imediato ainda na unidade de internação Toco 

Ginecológica (TG), com duração média de trinta minutos para cada 

participante.  

O projeto foi registrado no Gabinete de Apoio a Projetos (GAP) do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria sob n- 

039394 (Anexo A) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Maria com número do parecer 1.091.063 

(Anexo B), conforme as normas estabelecidas da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 

Através do termo de confidencialidade (TC) (Apêndice C), os pesquisadores se 

responsabilizaram pelo compromisso da utilização dos dados e preservação do 

material com informações sobre os sujeitos.  
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RESUMO 

 

A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL SOB A ÓTICA DE PUÉRPERAS 
INTERNADAS EM ALOJAMENTO CONJUNTO 

 

AUTORA: Patrícia Menezes Schmitt 
ORIENTADORA: Melissa Medeiros Braz 

COORIENTADORA: Izabel Cristina Hoffmann 
 
 

A gestação se caracteriza por um momento único, permeado de inseguranças, 
exigindo assim, uma atenção peculiar dos profissionais da saúde envolvidos na 
atenção a assistência pré-natal. Este trabalho teve como objetivo averiguar junto às 
puérperas internadas em uma unidade de alojamento conjunto suas percepções sobre 
a qualidade da assistência pré-natal que lhes foi prestada nas Estratégias de Saúde 
da Família da cidade de Santa Maria. Caracteriza-se por um estudo qualitativo, de 
abordagem descritiva, realizado com 16 puérperas em um Hospital Universitário na 
região central do Rio Grande do Sul. Foi utilizado um questionário semi-estruturado 
como roteiro da entrevista. Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise de 
conteúdo proposta por Minayo. A idade das participantes variou entre 17 a 35 anos, a 
via de parto das puérperas foi parto vaginal (68,75%), e 31,25% foram submetidas à 
cesárea. A média da idade gestacional variou de 34 a 41 semanas. Para a grande 
maioria das puérperas (14) ficou evidente o contentamento com o atendimento pré-
natal desenvolvido nas Estratégias de Saúde da Família, mas as restantes trouxeram 
aspectos desfavoráveis, principalmente com relação à ética profissional que envolve a 
integridade do paciente. Foi evidente a importância do papel dos profissionais nos 
procedimentos realizados no atendimento à gestante a partir das orientações 
recebidas, pois a maioria (14) manifestou conseguir entender o que era orientado nas 
consultas. Pode-se perceber que algumas puérperas (3) relataram algumas 
orientações equivocadas com relação ao atendimento pré-natal, demostrando assim 
controvérsias com relação ao conteúdo dos manuais do Ministério da Saúde nas 
orientações prestadas. Conclui-se que necessita maior envolvimento de todos os 
profissionais a fim de garantir um atendimento acolhedor e resolutivo na atenção à 
saúde materna infantil, bem como uma melhor comunicação a fim da promoção do 
cuidado integral ao sujeito.  
 

Palavras chave: Estratégia de Saúde da Família, Assistência Pré-Natal, Gravidez, 
Qualidade da assistência á saúde.  
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ABSTRACT 
 
 

THE QUALITY OF PRENATAL CARE FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN 
INTERNED TOGETHER HOUSING 

 

AUTHOR: Patrícia Menezes Schmitt 
ADVISOR: Melissa Medeiros Braz 

COADVISOR: Izabel Cristina Hoffmann 
 
 
Pregnancy is characterized by a single moment, fraught with insecurities, thus requiring 
a peculiar attention of health professionals involved in attention to prenatal care. This 
study aimed to check with the hospital postpartum women in a shared living 
environment their perceptions of the quality of prenatal care was given to them in the 
Family Health Strategy in the city of Santa Maria. It is characterized by a qualitative 
study of descriptive approach, accomplished with 16 postpartum women in a university 
hospital in the central region of Rio Grande do Sul. We used a semi-structured 
questionnaire and the interview script. For the treatment of the data was used the 
content analysis proposed by Minayo. The age of participants ranged from 17 to 35 
years, the mode of delivery of the mothers was vaginal delivery (68.75%) and 31.25% 
underwent cesarean section. The mean gestational age range 34-41 weeks. For the 
vast majority of mothers (14) was evident satisfaction with prenatal care developed on 
the Family Health Strategy, but the remaining brought unfavorable aspects, particularly 
in relation to professional ethics which involves the integrity of the patient. The 
importance of the role of professionals in procedures performed in the care of pregnant 
women from the guidance received was evident, as most (14) expressed able to 
understand what was targeted in the consultations. One can see that some mothers (3) 
reported some mistaken guidelines regarding prenatal care, showing thus 
controversies regarding the content of the Ministry of Health manuals. We conclude 
that requires greater involvement of all professionals in order to ensure a warm and 
effective care in attention to maternal and child health, and a communication to the 
promotion of comprehensive care to the subject. 
 

Key Words: Family health strategy, prenatal care , pregnancy , health care will Quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestação se caracteriza por um momento único, permeado de 

inseguranças a gestante, exigindo assim, uma atenção peculiar dos 

profissionais da saúde envolvidos na atenção pré-natal. O período gestacional 

é um fenômeno fisiológico que, na grande maioria dos casos, têm a sua 

‘evolução sem intercorrências’, mesmo assim, necessita uma atenção 

qualificada1. Essa assistência apresenta como finalidade o acolhimento e 

acompanhamento da gestante durante todo o período gestacional, marcado por 

diferentes mudanças físicas e emocionais de diversos modos2. Esta também 

visa orientar e explicar sobre como será o parto e demais cuidados básicos 

com o recém-nascido, movimentos esses que objetivam à diminuição das taxas 

de morbimortalidade ao binômio mãe-bebê que podem ser evitáveis através de 

um acompanhamento adequado3.   

No Brasil a assistência pré-natal está entre os assuntos de maiores 

discussões e investimentos públicos na atualidade. Em vista desta 

necessidade, no ano de 2000 o Ministério da Saúde criou o Programa de 

Humanização ao Parto e Nascimento (PHPN) que possui como objetivo 

principal a “melhora do acesso e cobertura” a fim de proporcionar a qualidade 

da assistência do pré-natal a gestante e seu filho, dando-lhes o direito de 

cidadania4. Diante desse contexto surge a finalidade de acolher a mulher desde 

o momento no inicio da adolescência, antes mesmo de iniciar a vida sexual, 

com vistas à orientação quanto o planejamento reprodutivo, evitando assim 

gestações precoces e indesejadas. Mas quando a mulher evidenciou a sua 

gestação, e cabe ao profissional de saúde oferecer atenção qualificada e 

integral às gestantes, proporcionando também por meio desta prática, a 

humanização que é de fundamental importância para a redução das altas taxas 

da mortalidade materna e infantil. Cabe salientar que apesar dos grandes 

avanços desta área no Brasil, esta ainda é um fator de grande preocupação na 

saúde pública e requer uma atenção especial5. 

Como as questões políticas que envolvem a promoção de uma 

assistência pré-natal mais qualificada, as ações referentes às orientações que 

são repassadas para as gestantes também são de fundamental importância. O 
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período pré-natal é um momento onde os profissionais devem desenvolver 

ações que favoreçam a educação em saúde, proporcionando assim uma maior 

dimensão do processo de cuidar6. 

Por meio da prática na área de atuação materno-infantil em um hospital 

universitário foi possível constatar que muitas mulheres chegam com 

problemas que poderiam ter sido sanados em sua unidade de referência, na 

atenção básica de saúde de origem. Portanto se observa uma carência na 

assistência integral no pré-natal, gerando um impacto no desfecho perinatal.  

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo apresentar os 

resultados sobre a percepção de puérperas internadas em uma unidade de 

alojamento conjunto sobre a qualidade da assistência pré-natal que lhes foi 

prestada em Estratégias de Saúde da Família de um município da região 

central do estado do Rio Grande do Sul.  
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com a abordagem qualitativa, 

desenvolvido na Unidade Toco Ginecológica de um Hospital Universitário da 

região central do estado do Rio Grande do Sul. Os atores participantes desse 

estudo foram puérperas internadas, em situação de puerpério imediato, em um 

total de 16 participantes. O tamanho da amostra não foi definida no início deste 

estudo, pois o critério utilizado foi o de saturação dos dados. 

A coleta de dados ocorreu no período de Junho e Julho de 2015, por 

meio de entrevistas semiestruturadas individuais. A primeira fase da coleta de 

dados foi por meio da captação da puérpera que atendiam aos critérios, foram 

incluídas nesse estudo puérperas em que a assistência pré-natal foi realizada 

em Estratégias de Saúde da Família (ESF´s) de um município da região central 

do estado do Rio Grande do Sul com no máximo uma consulta junto a um 

ambulatório de referencia em alto risco, denominado em pré-natal de alto risco 

(PNAR), cujo desfecho (parto) tenha ocorrido em um Hospital Universitário da 

região central do estado do Rio Grande do Sul. Foram excluídas as que 

estiveram em acompanhamento de pré-natal em outros municípios e de 

Unidades Básicas de Saúde ou rede privada, como também puérperas com 

déficit cognitivo diagnosticado pelo profissional médico de referencia desta 

paciente.   

Após foi realizado o convite para a participação por meio de leitura e 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, num segundo 

momento foi realizada uma entrevista onde o método utilizado como roteiro foi 

um questionário semiestruturado.  

O instrumento abrangeu perguntas relacionadas aos dados de 

identificação, dados referentes ao pré-natal que constavam perguntas sobre a 

história obstétrica, dados do puerpério atual, perfil sócio-econômico-cultural, 

visão do atendimento pré-natal, tipos de orientações recebidas, acesso da 

gestante a exames, entre outras. Foi utilizado o recurso da gravação como 

instrumentos de registro, onde as falas eram gravadas e após transcritas na 

íntegra para posterior análise. 

Os dados foram organizados de acordo com o método de análise de 

conteúdo proposta por Minayo7 que foi caracterizado por dois níveis 
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operacionais: fase exploratória e fase interpretativa. É importante ressaltarmos 

que o anonimato das participantes foi viabilizado com a utilização do sistema 

alfanumérico de representação dos dados com as letras “PU” (puérpera). O 

referido estudo foi amparado pelos aspectos éticos que envolvem a pesquisa 

com seres humanos no âmbito da Saúde Pública, conforme preconizado pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde8 e neste sentido 

respeitando normativas dos serviços, bem como o sigilo e a integridade dos 

sujeitos de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. 

Ressalta-se que o presente estudo somente foi realizado após a 

aprovação do Hospital de referência e também o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Santa Maria sob protocolo do CAAE 

44651015.9.0000.5346.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados constituem-se na caracterização das participantes e, para 

apresentar a percepção das puérperas sobre a assistência pré-natal, e facilitar 

a compreensão das falas, foram elaboradas quatro categorias. A primeira 

categoria irá discorrer a respeito dos “Olhares sobre o atendimento pré-natal 

nas Estratégias de Saúde da Família”, a segunda sobre “Construção das 

práticas de cuidado na assistência pré-natal”, a terceira sobre os “Aspectos 

culturais que envolvem o Pré-natal a partir da ótica das puérperas”, a quarta “O 

caminho que a gestante percorre na rede de saúde”. 

 

Caracterização das participantes 

Foram entrevistadas 16 puérperas com idades variando de 17 a 35 

anos, com número de consultas durante o pré-natal variando de 5 a 17. A 

média da idade gestacional variou de 34 a 41 semanas. A via de parto das 16 

puérperas participantes foi parto vaginal (68,75%), enquanto 31,25% foram 

submetidas ao parto cesárea. Das entrevistadas, 62,5% são desempregadas. 

Quanto à escolaridade, 81,25% das entrevistadas possuem nível fundamental 

e 18,75% nível médio. Quanto ao estado civil das entrevistadas relatam viver 
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em união estável (62,5%), são solteiras 25% e casadas 12,5%. Quanto à renda 

familiar que ganham até um salário mínimo 75% e já as famílias que ganham 

de 2 a 4 salários mínimos 25% das participantes.  

 

Olhares sobre o atendimento pré-natal nas Estratégias de Saúde da 

família 

A assistência durante o acompanhamento pré-natal é um dos mais 

importantes passos para a redução da mortalidade materna e infantil, se, 

conduzido com um atendimento acolhedor e com boa resolutividade. A 

importância da intervenção oferecida pelos profissionais, bem como avaliação 

da assistência por eles prestada, intervém para reduzir as taxas de óbitos 

materno-infantil se assim facilitar a verificação das falhas existentes 9. 

A partir das falas observa-se a perspectiva das puérperas com relação 

aos diferentes olhares que elas possuem em relação ao acompanhamento no 

pré-natal realizado pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município. 

 

Pu 2 “No pré-natal tudo ok, tudo bem tranquilo e ela 

(enfermeira) sempre me orientou bem. Eu gostei muito de fazer 

o pré-natal lá com ela (enfermeira)”.  

Pu 7 “Eu gostei muito de ter feito o pré-natal lá (ESF), tanto de 

minha primeira gestação como de agora, lá (ESF) eram 

pedidos todos os exames, eu recebia muitas orientações na 

unidade. Gostei muito de ser atendida lá, por isso nunca pensei 

em procurar outra unidade (ESF)”. 

Pu 4 (...) “Eu acho que do jeito que está lá fica bom (...) se 

continuar assim está bom. Porque, pelo menos as enfermeiras 

e os médicos, são bem atenciosos com a gente, lá não tenho o 

que falar (...)”.  

A assistência pré-natal seguida de seus princípios básicos pode ser 

desenvolvida com qualidade por meio de uma abordagem acolhedora, e deste 

modo, proporcionar um melhor acesso da gestante, aumentando a sua 

participação nas atividades promovidas na unidade de saúde10. Cabe salientar 

que atualmente a equipe de apoio mínima preconizada pelo Ministério da 
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Saúde que intervém no contexto das ESFs tais como médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Tais profissionais possuem 

ferramentas para garantir esse atendimento, dando-lhes a total cobertura, 

sabemos que a composição dos profissionais da equipe multiprofissional 

poderiam estar fazendo parte da equipe e este trabalho seria ainda mais 

completo. Pode-se salientar que esta realidade esta ainda não presente nas 

ESFs existentes neste município. Um estudo11 foi desenvolvido no município de 

Fortaleza, que teve como proposta avaliar a percepção de gestantes e 

profissionais com relação ao acompanhamento pré-natal evidenciou que um 

atendimento de qualidade consiste em uma atenção completa da equipe de 

saúde, pois dessa forma as gestantes sentem-se mais tranquilas e seguras 

com a sua saúde, bem como de seu filho.  

Diante deste contexto podemos compreender o quanto estas ações 

podem ser favoráveis à adesão das pacientes ao atendimento do pré-natal. 

Outro estudo12 desenvolvido em uma maternidade de Porto Alegre apontou que 

algumas pacientes desistiram de fazer o pré-natal em referida unidade por não 

se sentirem acolhidas pelos profissionais de saúde. O mesmo discute a 

importância do vínculo que a paciente deve ter com a equipe multiprofissional, 

pois age como agente facilitadora das ações de saúde voltadas a real 

subjetividade da gestante.  

No que tange à qualidade da assistência pré-natal, pode-se evidenciar 

que a partir desse fato, uma atenção pré-natal qualificada e humanizada torna-

se de suma importância para a saúde materno-infantil, a fim de reduzir as altas 

taxas de mortalidade12. 

Em contraponto a isso, foram observados nas puérperas questões de 

importante reflexão que envolve a ética profissional durante os atendimentos 

oferecidos e posturas de imposição vindas dos profissionais de saúde. 

 

Pu 2 “(...) Porque eu acho errado que elas comentam coisas 

que eram pra ficar ali (na ESF), ficam comentando o que as 

pessoas falam, então eu acho errado. Elas falam entre elas e 

às vezes tem pessoas que ouvem, e tem os agentes de saúde 
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que moram e trabalha ali e acabam comentando (situação da 

saúde da paciente)”.  

 

Analisando as falas, percebemos algumas questões de importante 

reflexão que envolve a relação ética profissional durante os atendimentos 

recebidos. Evidencia-se o quão relevante esse apontamento, pois se resultou 

em questões punitivas de grande importância, que envolve a integridade do 

paciente, gerada pelos profissionais de saúde. Cabe salientar da importância 

da percepção dos profissionais da saúde com relação aos diretos e o dever 

que os profissionais têm em preservar a promoção da dignidade, respeito e 

principalmente a ética na relação frente aos usuários do sistema13. 

Concomitante a isso, outra questão apresentada de grande relevância, 

compete com relação a posturas de imposição vindas dos profissionais 

envolvidos na atenção do pré-natal durante as consultas, fato esse 

desencadeador de constrangimento ao sujeito. 

 

Pu 10 “(...) as técnicas (técnicas de enfermagem) me deram um 

“puxão de orelha” porque eu comecei muito tarde (o 

atendimento pré-natal) ela dizia pra mim que ela era chata, mas 

que ela fazia isso para o bem do nenê e da mãe, porque é uma 

obrigação da mãe fazer pré-natal, e eu comecei muito tarde”. 

 

Diante desta fala percebe-se que este modo como o profissional se 

referiu a gestante, acaba por não resolver a questão evidenciada, 

permanecendo assim sem resolutividade tal situação. Sabemos o quanto é 

importante à captação precoce desta mulher pela equipe de apoio, para assim 

aproximá-la mais precoce possível do atendimento do pré-natal e desta forma 

não culpabilizar ela desta situação. Essas cadeias de ações irrelevantes 

acabam sendo desencadeadoras da violação do direito do usuário, sabemos 

quanto deve ser respeitado e cumprido diante das práticas na atenção à saúde 

materno-infantil pelos profissionais envolvidos nesse contexto assistencial. As 

orientações que os profissionais desejam socializar com as pacientes precisam 

ser de linguagem compreensiva, sem imposições e constrangimentos, para que 

se possa atingir o processo de educação em saúde no contexto reprodutivo. 



19 
 

Portanto, essa categoria trouxe como reflexão sob o olhar das puérperas 

com relação ao atendimento pré-natal desenvolvido na ESFs, a partir disso, 

salienta-se a importância do envolvimento de todos os profissionais a fim de 

garantir um atendimento acolhedor e resolutivo na atenção à saúde materna 

infantil. Concomitante a isso é necessário que os profissionais estejam mais 

engajados, proporcionando atenção ética e integral ao paciente.  

 

 

Construção das práticas do cuidado na assistência pré-natal  

 

O atendimento pré-natal apresenta um importante passo para a saúde 

materno-infantil. As intervenções desenvolvidas ao binômio mãe/bebê 

apresentam elevados fatores positivos com relação às boas práticas de saúde9. 

Durante os procedimentos no atendimento pré-natal surgem muitas questões 

apresentadas pelas puérperas com relação às práticas do cuidado de acordo 

com as orientações recebidas durante o acompanhamento pré-natal.  

 

Pu 1 “Elas me explicaram tudo direitinho (enfermeiras da ESF) 

como é que ia ser o parto, e como eu tinha que dar mama, 

sobre os pontos, sobre cesárea. Tive curso de gestante a cada 

sexta-feira do mês, elas explicavam quem é que ganhava parto 

normal, quem ganhava cesárea, o que ia acontecer, e o que 

não aconteceria”. 

 

As intervenções desenvolvidas durante a assistência pré-natal têm o 

papel de proporcionar a total cobertura das gestantes, dando-lhes orientações, 

bem como a continuidade do acompanhamento da assistência pré-natal13. 

Diante desse contexto observa-se que as orientações recebidas foram bem 

elaboradas pela maioria das puérperas, pois estas já durante o período 

puerperal imediato recordam e colocam em prática as informações recebidas. 

 

Pu 2 “Ela me orientou bem para a hora do parto, como era meu 

primeiro filho eu tinha bastante dúvida e ela me deixou isso 

bem claro”.  
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Pu 14 “Me orientavam para estimular a descida do leite, e me 

disseram que ia vir depois do parto (...). Essas orientações 

foram muito importantes porque agora influencia bastante e dai 

lembrei o que me falavam e eu estou fazendo (...)”. 

 

Por outro lado, algumas puérperas referiram ter recebido algumas 

orientações bastante equivocadas durante os atendimentos oferecidos na 

assistência ao pré-natal. Percebe-se diante deste fato que para algumas 

puérperas interpretaram inadequadamente e consequentemente presume-se 

que estas orientações podem não ser bem esclarecidas podendo assim refletir 

nas condutas das gestantes e consequentemente puérperas.   

 

Pu 7 “Me avaliavam e orientavam para tomar sol nas mamas 

para não ingurgitar, deixar elas bem expostas, ele avaliava 

(médico) pra ver se não tinha caroço (...). 

 

Pu 1 “Ele me explicou assim, pra sair mais leite do peito que 

era pra eu fazer uma massagem em baixo do chuveiro (...)”. 

 

Um Estudo14 demonstrou que as orientações durante o 

acompanhamento pré-natal sobre o aleitamento materno apresentam um 

enorme passo para que essa paciente consiga desempenhar a prática do 

aleitamento materno exclusivo, favorecendo, desta forma os nutrientes 

necessários para o recém-nascido sejam supridos, bem como reduzindo as 

altas taxas de morbimortalidade materna e infantil. A paciente bem como a sua 

família necessitam receber não só as orientações em consultas clínicas de 

rotina, desempenhadas na unidade de saúde, mas também intervenções que 

favoreçam o acolhimento, a partir de ações e estratégias de educação em 

saúde, incentivadoras do vínculo e autonomia da gestante15. Diante desse fato, 

percebe-se a necessidade de ações com este fim, para assim favorecer uma 

melhor adesão a assistência do pré-natal.  

Cabe ressaltar a importância da assistência pré-natal partindo do 

pressuposto de haver cada vez mais a aproximação de ações voltadas à 

humanização da assistência11. É importante refletirmos neste enlace, pois as 
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intervenções voltadas a esse fim promovem uma melhor aproximação do 

sujeito, provocando assim uma assistência ao pré-natal de qualidade.   

           A assistência humanizada durante o atendimento pré-natal faz com que 

os pacientes e familiares fiquem mais esclarecidos com relação às suas 

dúvidas e deste modo, fazendo com que haja uma melhor participação e 

assiduidade no atendimento do pré-natal13. O que se percebe diante desse fato 

é que os profissionais de saúde estão cada vez mais envolvidos nesse 

trabalho, acreditando em um trabalho mais acolhedor regido pela normatização 

existente, proposta pelo Ministério da Saúde.   

 

Pu 6 “Elas conversavam comigo primeiro, pra ver como eu 

estava e só depois olhar meus exames de sangue, ultrassom, 

batimentos (...) e com as gurias da enfermagem eu me sentia 

mais a vontade, com mulher a gente fica mais a vontade”.  

          

          A Política Nacional de Humanização (PNH)16 implementada no ano de 

2003, garante as gestantes a maior facilidade no acesso a assistência, dando-

lhes uma melhor ‘qualidade e cobertura’ na atenção prestada durante o pré-

natal.  Além disso, essa ação vai mais além, fazendo com que haja uma melhor 

comunicação entre os envolvidos neste cenário da assistência pré-natal. É 

importante salientar que inexistente um trabalhador somente, que consiga 

desenvolver um cuidado sozinho, todas as ênfases são fundamentais para 

realizar um trabalho integral, assim fazendo com que os núcleos e interliguem 

prestando um cuidado completo ao usuário17 . 

                Em contrapartida a essas ações citadas acima, foram manifestados 

algumas dificuldades de certas gestantes com relação ao acesso aos exames 

de ultrassom oferecidos pela rede de saúde. Grande parte das participantes, 

mencionaram que existiam muitas dificuldades no agendamento, realização e 

resultados dos mesmos. Os exames ultrassonográficos são uns dos primeiros 

recursos que contemplam a avaliação da gestante e do bebê durante a 

assistência pré-natal. Diante deste contexto cabe salientar que este exame 

pode ser realizado no início da gravidez, para assim determinar uma idade 

gestacional correta bem como diagnóstico de gestações múltiplas e 

malformações fetais18. Para a gestante, é imprescindível à realização do 
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mesmo, com o intuito de saber que está ocorrendo tudo normalmente com o 

seu filho.  

 

Pu 4 “Os exames de ultrassom eu fiz todos particular, eram 

muito demorados”.  

 

Pu 3 “Todos eu fiz particular, porque pela demora, às vezes até 

dois meses. E teve um mês que eu estava com suspeita de 

pedra nos rins e eu não podia esperar o ultrassom ficar pronto, 

ai eu fiz todos particular”.  

 

Pu 1 “O ultrassom eu paguei porque eu quis saber mais ligeiro, 

lá é muito demorado”. 

 

          A partir das falas pode-se evidenciar que ocorre uma grande dificuldade 

na realização destes exames. Os dados apresentados neste estudo referem 

que existe uma grande demora no resultado dos exames, fazendo com que as 

gestantes desistam do realizarem no sistema público de saúde e acabem por 

procurar a rede particular, que também disponibiliza esse serviço no município.  

Podemos perceber diante deste fato, que nossas intervenções vêm 

caminhando de encontro à ampliação das práticas de saúde, visando uma 

melhor qualidade da assistência do atendimento pré-natal, garantindo que cada 

vez mais haja a redução das práticas adversas ao atendimento pré-natal. 

 

 

Aspectos culturais que envolvem a assistência Pré-natal a partir da ótica 

das puérperas 

 

Uma das questões que emergem da atenção ao pré-natal, a partir das 

falas das puérperas, refere-se à cultura com relação ao modelo biomédico. A 

cultura caracteriza-se como sendo a união de ações adquiridas por um grupo 

de pessoas que apresentam os mesmos conhecimentos sendo compartilhados, 

acarretam a visão de ‘mundo e a maneira de vivenciá-lo emocionalmente’19.  
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Pu 16 “Lá (ESF) o médico poderia estar mais para a gente se 

sentir mais segura, não que as gurias (enfermagem) não 

sabem, elas me ajudaram muito”. 

As intervenções desenvolvidas pelos profissionais empenhados na 

atenção do pré-natal devem estar interligadas com ações incluídas na rotina 

como os exames físicos da gestante, as questões ‘psicológicas, crenças 

religiosas e principalmente os aspectos culturais’20. Sabemos o quão relevante 

é esse aspecto, pois esses conhecimentos estão relacionados aos princípios 

adquiridos pelo sujeito ao longo da vida, como também por influências com o 

contexto em que o mesmo vive.  

 

 Pu 6 “Tudo bom, mas eu acho que os médicos poderiam 

estar mais lá (ESF) com a gente, mas as gurias 

(enfermeiras) são muito atenciosas, me relacionava muito 

bem com elas”. 

 

As falas apresentadas demonstram a importância revelada pela cultura 

da presença do médico em todas as consultas durante o atendimento pré-natal. 

Diante disso, as mesmas não manifestam o desinteresse pelo atendimento da 

enfermagem, bem como das demais áreas envolvidas, principalmente aos 

grupos do pré-natal, mas garantem que ficam mais seguras com a presença do 

médico durante as consultas do pré-natal. As ações educativas vêm de 

encontro à superação do modelo biomédico, mas que estejam propostas a 

valorização da gestante, com vistas a contribuir para as suas necessidades e 

desta forma garantir a sua subjetividade durante a assistência prestada21.  

Concordamos com o seguinte autor quando refere que durante o 

período gravídico-puerperal as mulheres passam por várias alterações, sendo 

de ordem física, emocional, de crenças e, nesse sentido, tais ações deparam-

se com questões de origem cultural e social permanentemente22.  

 Compreende-se a importância de todos os profissionais a fim de 

favorecer um atendimento integral ao sujeito, permeado de atribuições 

interdisciplinares com ações que favoreçam a saúde materno-infantil. Sabe-se 

por meio desta categoria o quão relevante às questões culturais são exibidas 

pelas puérperas e o impacto da formação cultural nesse contexto apresentado.  
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Outro resultado encontrado diz respeito à ideia que muitas mães que 

tem dois filhos, e já tiveram experiências com gestação e puerpério, referem 

que não têm mais nada para aprender, estando dispostas a deixar a sua 

participação e presumir que são as primigestas que devem participar mais 

ativamente nas consultas como também nos grupos de gestantes 

disponibilizados pela equipe de apoio da unidade de saúde.  

 

Pu 3 “Ela me orientou muito para a hora do parto como ela 

sabia que era o primeiro, é difícil, eu tinha que ter calma, eu 

tinha bastante dúvida e ela (enfermeira ESF) sempre me 

deixou bem claro”. 

Pu 2 “Porque eu pensava assim que tudo que elas estão 

falando eu já sei, não sou mais mãe de primeira viagem e eu 

acho que tinha muita guria nova lá grávida, aí eu acho que 

tinha que deixar pra elas (...)”.  

As informações relacionadas à saúde materno-infantil, quando 

compartilhadas com demais gestantes é bastante favorável, estudos apontam 

que as mesmas permanecem ao decorrer da gestação, mais tranquilas e 

menos ansiosas nesta fase de suas vidas22. Neste sentido, as ações dos 

profissionais são de grande importância, pois por meio de incentivos a 

participarem de grupos, promovendo as trocas de informações. Acredita-se que 

multíparas possam compreender que a sua participação pode fortalecer as 

informações e desta forma contribuir para o aprendizado das primigestas e 

delas mesmas a partir da troca de experiências.  

 

O caminho que a gestante realiza na rede de saúde 

O percurso que a gestante realiza durante o seu pré-natal implica em 

questões significativas, relacionadas à integralidade das ações desenvolvidas 

nas práticas de atenção a saúde materno-infantil. O sistema de referência e 

contra referência vem de encontro a essas ações, exercendo sua função de 

continuidade da assistência a fim de proporcionar a facilidade do acesso e 

resolutividade a gestante. Contudo diante destas falas observa-se a dificuldade 

em acessar os serviços na rede de saúde pública, diante disso destaca-se a 
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importância do desenvolvimento de tais ações que facilitem o acesso no 

atendimento a gestante.  

Pu 2 (...) Daí chegou e só falaram que não era mais a gente 

que marcava, que tinha que ir no posto de saúde, aí não era 

mais lá(hospital), a Unidade (fala o nome) que tinha que 

mandar fiquei “prá lá e prá cá” e acabei não vindo em 

nenhuma consulta aqui(hospital), foi tudo lá (ESF).” 

   A Portaria/GM/MS N°. 570, de 1° de junho de 200023, foi lançada para 

desenvolver a estruturação das redes de referencia e contra referencia, 

promovidas a facilitar o acesso da gestante nas redes de saúde, garantindo a 

hierarquização bem como a regionalização de ações preconizadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esta política diante de seus princípios, 

preconiza a gestante um atendimento integral e seguro, fazendo com que a 

mesma consiga enfrentar com segurança as diversas etapas que o ciclo 

gravídico puerperal propõe. 

Diante desta temática, está ainda em andamento a construção da linha 

de cuidado materno infantil, a fim de modificar o acesso da gestante, onde 

todos os gestores integrantes da saúde materno infantil do município estão 

empenhados no processo da mesma. Contudo, o que percebe-se na realidade 

pesquisada é que as gestantes acabam tendo uma longa trajetória até 

encontrar um local para realizar o seu atendimento pré-natal, portanto  a a 

partir da implantação desta linha de cuidado,  espera-se que na haja mais as 

dificuldades encontradas atualmente na saúde materna infantil. 

Devido a este episódio, ressalta-se que não é as gestantes que ainda 

não conhecerem tais locais, mas a realidade é que os profissionais envolvidos 

não conhecem os cenários que a saúde materno infantil atua, tais como baixa, 

média e a alta complexidade. Diante deste contexto, os profissionais envolvidos 

neste cenário, precisam estar constantemente buscando afinar a comunicação 

com os demais serviços que acolhem a gestante, fazendo com que o acesso 

esteja cada vez mais facilitado as mulheres envolvidas neste cenário 24. 

 É clara a necessidade de uma estruturação na rede de saúde, a fim de 

estabelecer um atendimento completo, integral e resolutivo. É evidente a 

importância da comunicação entre os profissionais envolvidos neste cenário de 
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atenção a saúde, com vista a qualificar a assistência promovendo assim uma 

integração com os serviços relacionados à área materna infantil.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que esta pesquisa conseguiu avaliar as percepções das 

puérperas com relação ao atendimento pré-natal prestado, pois pôde-se 

conhecer as opiniões das puérperas com relação à assistência pré-natal 

oferecida nas Estratégias de Saúde da Família de um município da região 

central do estado do Rio Grande do Sul. Compreende-se que existem 

diferentes olhares com relação à assistência que lhes é prestada, foram 

relevantes os aspectos positivos onde compreendem satisfatoriamente o 

atendimento vivenciado. Entre os motivos para esse contentamento, observa-

se o fato de serem bem tratadas pelos profissionais, como também pelas 

orientações recebidas no atendimento pré-natal congruentes a assistência 

desenvolvida. Já existem questões negativas, diante deste contexto percebe-se 

que ainda existe a falta de comunicação entre os setores envolvidos neste 

atenção permeado a isso as dificuldades encontradas ara a realização dos 

exames de ultrassom. Em contrapartida cabe uma reflexão, pois apesar destes 

contentamentos, houveram fatos negativos que as puérperas apresentaram 

com relação aos profissionais de saúde a respeito das atitudes praticadas por 

estes.  

Já nas questões envolvendo a construção das práticas desempenhadas 

pelos profissionais pôde-se perceber no decorrer das falas, que a maioria das 

entrevistadas demonstrou estar satisfeita com a assistência pré-natal oferecida. 

Concomitante a essas atribuições, identifica-se que algumas orientações 

perpassaram pelas puérperas de forma equivocada, bastante diferente no que 

dizem os manuais técnicos do Ministério da Saúde, fator este que pode 

influenciar para que ocorram as grandes dificuldades nas práticas envolvendo o 

ciclo gravídico puerperal. 

As puérperas reforçaram em suas falas muitos aspectos culturais, 

principalmente com relação ao modelo biomédico, porém, acredita-se que essa 
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situação possa ser trabalhada pelos profissionais com mais atenção, a fim de 

desmistificar esse conceito, de modo que, essas pacientes sintam-se mais 

acolhidas na unidade de saúde, favorecendo a adesão nas ações propostas 

neste local, desmistificando a ações centralizadas somente na atuação da 

enfermeira e médico, e sim com relação as contribuições da equipe 

multiprofissional de apoio.  

 Compreendem-se também as dificuldades e os grandes desafios 

encontrados pelas gestantes no que diz respeito ao sistema de referência e 

contra referência. Acredita-se que é imperiosa a comunicação dos profissionais 

com os demais que compõem a rede de saúde, a fim de estabelecer uma rede 

de apoio que contemplem as reais necessidades do sujeito. 

Diante dos dados apresentados, percebe-se que há muito ainda que 

avançar no que diz respeito à atenção ao ciclo do gravídico puerperal, 

necessitando um maior comprometimento, compromisso e ética dos 

profissionais com relação à saúde materna infantil, concomitante a isso 

necessita-se de uma melhor comunicação com a rede de saúde, a fim de 

proporcionar um cuidado seguro e resolutivo à mulher. 
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CONCLUSÃO  

 

O Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação (TCP) emergiu durante a 

prática enquanto residente em área de concentração materno infantil, onde 

houve a necessidade e a inquietação do grupo multiprofissional com relação de 

saber como está delineada a assistência pré-natal nas Estratégias de Saúde da 

Família e seu reflexo no Hospital Universitário da cidade de Santa Maria.  

Por meio desta prática de pesquisa e intervenção que o Trabalho Final 

de Pós-Graduação oferece, possibilitou uma vasta experiência que contribuiu 

na formação profissional que o programa de residência multiprofissional 

proporciona ao residente. Realidade esta, inexistente durante o período da 

graduação, e que veio somar na construção enquanto profissional da Terapia 

Ocupacional. Sabemos o quão relevante é conhecer as práticas fora do 

contexto hospitalar, podendo assim compreender melhor como se vivencia a 

assistência no âmbito da atenção primária em saúde.  

 Pode-se evidenciar que a presente pesquisa conseguiu atingir seu 

objetivo, pois avaliou as percepções das puérperas participantes com relação 

ao atendimento pré-natal que lhes foi prestado, pois se pôde demonstrar as  

opiniões em relação à assistência pré-natal oferecida nas Estratégias de Saúde 

da Família do Município de Santa Maria.  

Agora analisando os resultados satisfatórios apresentados nesta 

pesquisa, o que me inquieta tange em dois caminhos: no primeiro, da 

continuidade nas estratégias de intervenção para as unidades de saúde 

participantes do estudo, já no outro diz respeito, a analisar como está delineada 

à assistência pré-natal prestada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município desta cidade.  

Acredito que estes dois fatores são de suma importância para a 

continuidade e aprofundamento deste estudo, pois esta proposta irá contribuir 

satisfatoriamente para a qualificação das práticas relacionadas as saúde 

materno-infantil. Ações estas que são fundamentais para assim haver os 

prosseguimentos dos Trabalhos de Conclusão de Pós Graduação (TCP) da 

residência multiprofissional, pois os residentes acabam construindo um bom 
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trabalho e é importante a sua continuidade, a fim de favorecer as reais 

mudanças nas práticas de saúde na área materno-infantil.   
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ANEXO A - Registro do gabinete de projetos - Gap UFSM 
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ANEXO A - Registro do gabinete de projetos - Gap UFSM 
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ANEXO A - Registro do gabinete de projetos-gap UFSM 
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ANEXO B- Parecer comitê de ética e pesquisa 
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ANEXO B - Parecer do comitê de ética e pesquisa 
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A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil é uma publicação trimestral 
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Aspectos Éticos 

1. Ética 

A Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2000 deve ser respeitada. 

Serão exigidos, para os artigos brasileiros, a Declaração de Aprovação do 

Comitê de Ética conforme as diretrizes da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e, para os artigos do exterior, a Declaração de Aprovação 

do Comitê de Ética do local onde a pesquisa tiver sido realizada. 

A fim de conduzir a publicação conforme os padrões éticos da comunicação 

cientifica, a Revista adota o sistema Ithenticate para identificação de 

plagiarismo. 

2. Conflitos de interesse 

Ao submeter o manuscrito os autores devem informar sobre a existência de 

conflitos de interesse que potencialmente poderiam influenciar o trabalho. 

Critérios para aprovação e publicação de artigo 

Além da observação das condições éticas da pesquisa, a seleção de um 

manuscrito levará em consideração a sua originalidade, prioridade e 

oportunidade. O rationale deve ser exposto com clareza exigindo-se 

conhecimento da literatura relevante e adequada definição do problema 

estudado. O manuscrito deve ser escrito de modo compreensível mesmo ao 

leitor não especialista na área coberta pelo escopo da Revista. 

A primeira etapa de avaliação é realizada pelos Editores Técnico-Científicos 

em articulação com os Editores Associados. Dois revisores externos serão 

consultados para avaliação do mérito científico no manuscrito. No caso de 

discordância entre eles, será solicitada a opinião de um terceiro revisor. A partir 

de seus pareceres e do julgamento dos Editores Técnico-Científicos e Editor 

Executivo, o manuscrito receberá uma das seguintes classificações: 1) aceito; 

2) recomendado, mas com alterações; 3) não recomendado para publicação. 

Na classificação 2 os pareceres serão enviados aos(s) autor(es), que terão 
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oportunidades de revisão e reenvio à Revista acompanhados de carta-resposta 

discriminando os itens que tenham sido sugeridos pelos revisores e a 

modificação realizada; na condição 3, o manuscrito será devolvido ao(s) 

autor(es); no caso de aceite, o artigo será publicado de acordo com o fluxo dos 

manuscritos e o cronograma editorial da Revista. Após aceito o trabalho, caso 

existam pequenas inadequações, ambiguidades ou falta de clareza, pontuais 

do texto, os Editores Técnico-Científicos e Executivo se reservam o direito de 

corrigi-los para uniformidade do estilo da Revista. Revisores de idiomas 

corrigirão erros eventuais de linguagem. Antes da publicação do artigo a prova 

do manuscrito será submetida ao(s) autor (es) para conferência e aprovação 

final. 

Seções da Revista 

Editorial escrito a convite do editor 

Revisão avaliação descritiva e analítica de um tema, tendo como suporte a 

literatura relevante, devendo-se levar em conta as relações, a interpretação e a 

crítica dos estudos analisados. Pode ser do tipo: narrativa ou sistemática, 

podendo esta última, incluir meta-análise. As revisões narrativas só serão 

aceitas a convite dos Editores. As revisões devem se limitar a 6.000 palavras e 

até 60 referências. 

Artigos Originais divulgam os resultados de pesquisas inéditas e permitem a 

reprodução destes resultados dentro das condições citadas no mesmo. Para os 

artigos originais recomenda-se seguir a estrutura convencional, conforme as 

seguintes seções: Introdução: onde se apresenta a relevância do tema, as 

hipóteses iniciais, a questão da pesquisa e sua justificativa quanto ao objetivo, 

que deve ser claro e breve; Métodos: descrevem a população estudada, os 

critérios de seleção inclusão e exclusão da amostra , definem as variáveis 

utilizadas e informam a maneira que permite a reprodutividade do estudo, em 

relação a procedimentos técnicos e instrumentos utilizados. Os trabalhos 

quantitativos devem informar a análise estatística utilizada. Resultados: devem 

ser apresentados de forma concisa, clara e objetiva, em sequência lógica e 

apoiados nas ilustrações como: tabelas e figuras (gráficos, desenhos, 



44 
 

fotografias);Discussão: interpreta os resultados obtidos verificando a sua 

compatibilidade com os citados na literatura, ressaltando aspectos novos e 

importantes e vinculando as conclusões aos objetivos do estudo. Aceitam-se 

outros formatos de artigos originais, quando pertinente, de acordo com a 

natureza do trabalho. 

Os manuscritos deverão ter no máximo 5.000 palavras, e as tabelas e figuras 

devem ser no máximo cinco no total; recomenda-se citar até 30 referências 

bibliográficas. 

No caso de ensaio clínico controlado e randomizado os autores devem indicar 

o número de registro do mesmo. 

Notas de Pesquisa relatos concisos sobre resultados preliminares de 

pesquisa, com 1.500 palavras, no máximo duas tabelas e figuras no total, e até 

10 referências. 

Relato de Caso/Série de Casos  casos raros e inusitados. A estrutura deve 

seguir: Introdução, Descrição e Discussão. O limite de palavras é 2.000 e até 

10 referências. Podem incluir até duas figuras. 

Informes Técnico-Institucionais deverão ter estrutura similar a uma Revisão. 

Por outro lado podem ser feitas, a critério do autor, citações no texto e suas 

respectivas referências ao final. O limite de palavras é de 5.000 e até 30 

referências. 

Ponto de Vista opinião qualificada sobre saúde materno-infantil (a convite dos 

editores). 

Resenhas crítica de livro publicado e impresso nos últimos dois anos ou em 

redes de comunicação on line (máximo 1.500 palavras). 

Cartas crítica a trabalhos publicados recentemente na Revista, com o máximo 

de 600 palavras. 
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Artigos Especiais textos cuja temática seja considerada de relevância pelos 

Editores e que não se enquadrem nas categorias acima mencionadas. O limite 

de palavras é de 7.000 e até 30 referências. 

Notas 

1. Em todos os tipos de arquivo a contagem do número de páginas exclui 

resumos, tabelas, figuras e referências; 

2. Por ocasião da submissão os autores devem informar o número de palavras 

do manuscrito. 

Forma e preparação de manuscritos 

Apresentação e submissão dos manuscritos 

Os manuscritos devem ser submetidos on-line, através de link próprio na 

homepage da Revista: http://www.imip.org.br/rbsmi. Deverão ser digitados no 

programa Microsoft Word for Windows, em fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaço duplo. Por ocasião da submissão do manuscrito os autores devem 

encaminhar a aprovação do Comitê de Ética da Instituição, a Declaração de 

Transferência dos Direitos Autorais, assinada por todos os autores. Os autores 

devem também informar que o manuscrito não está sendo submetido a outro 

periódico. 

Estrutura do manuscrito 

Página de identificação título do trabalho: em português ou no idioma do texto 

e em inglês, nome e endereço completo dos autores e respectivas instituições; 

indicação do autor responsável pela troca de correspondência; fontes de 

auxílio: citar o nome da agência financiadora e o tipo de auxílio recebido. 

Página de Resumos deverão ser elaborados dois resumos para os Artigos 

Originais, Notas de Pesquisa, Relato de Caso/Série de Casos, Informe 

Técnico-Institucionais, Artigos Especiais e Artigos de Revisão, sendo um em 

português ou no idioma do texto e outro em inglês, o abstract. Os resumos dos 

Artigos Originais, Notas de Pesquisa, Informe Técnico-Institucionais e Artigos 

http://www.imip.org.br/rbsmi
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Especiais deverão ter no máximo 210 palavras e devem ser estruturados: 

Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões. No Relato de Caso/Série de 

Casos devem ser estruturados em: Introdução, Descrição e Discussão. Nos 

artigos de Revisão os resumos deverão ser estruturados: Objetivos, Métodos 

(fonte de dados, período, descritores, seleção dos estudos), Resultados 

(síntese dos dados) e Conclusões. 

 

Palavras-chave para identificar o conteúdo dos trabalhos os resumos deverão 

ser acompanhados de três a seis palavras-chave em português e inglês. A 

Revista utiliza os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da Metodologia 

LILACS, e o seu correspondente em inglês o Medical Subject Headings 

(MESH) do MEDLINE, adequando os termos designados pelos autores a estes 

vocabulários. 

Página das Ilustrações as tabelas e figuras somente em branco e preto ou em 

dégradé (gráficos, desenhos, mapas, fotografias) deverão ser inseridas em 

páginas à parte. O gráfico deverá ser bidimensional. 

Página da Legenda as legendas das ilustrações deverão seguir a numeração 

designada pelas tabelas e figuras, e inseridas em folha à parte. 

Agradecimentos à colaboração de pessoas, ao auxílio técnico e ao apoio 

econômico e material, especificando a natureza do apoio. 
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ANEXO D - Termo de autorização institucional do Hospital Universitário 

de Santa Maria 
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APÊNDICE D - Autorização institucional secretaria de saúde do município 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido para as 
puérperas 

 
 

Título do estudo: A qualidade da assistência pré-natal e seu reflexo no 
desfecho hospitalar sob a ótica de puérperas e profissionais da saúde do 
município de Santa Maria, RS. 
Pesquisador responsável: Melissa Medeiros Braz 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Programa de 
Residência Multiprofissional Integrada em Saúde (PRMIS). 
Telefone e endereço postal completo: 055 99757026. Avenida Roraima 
n.1000, Bairro Camobi, Santa Maria RS.  
Local da coleta de dados: Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e um 
hospital público do Município de Santa Maria/RS.  
 

Prezado (a) Senhor (a): 
Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste 

questionário de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar 

desta pesquisa e responder este questionário, é muito importante que você 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento. Os 

pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes de você decidir 

a participar. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais 

tenha direito. 

Objetivo do estudo: Este estudo tem como objetivo avaliar a assistência pré-

natal na atenção básica no município de Santa Maria, RS e seu reflexo no 

desfecho hospitalar.  

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder 

oralmente a uma entrevista, que se refere à qualidade do pré-natal que realizou 

durante a gestação. As respostas serão gravadas em aparelho MP3 e gravadas 

em um CD-ROM. Em nenhum momento você será identificada e esses dados 

serão utilizados somente para pesquisa. 

Benefícios: Os benefícios para você são indiretos. A pesquisa poderá 

disponibilizar maior conhecimento sobre a temática abordada, contribuindo 

como estudo científico na assistência multiprofissional, assim como pode trazer 

algumas reflexões que envolvem a qualidade da assistência pré-natal prestada 

às gestantes e que possam auxiliar os serviços de saúde na construção de um 

pré-natal mais completo e qualificado. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos 

pesquisadores ou com o Conselho de Ética. Comitê de Ética em Pesquisa- CEP 

UFSM Av. Roraima, 1000- Prédio da Reitoria- 7º andar- Campus Universitário- 97105-

90- Santa Maria, RS- tel: (55) 32209362- e-mail: comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br 
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Desconfortos: Poderão ocorrer riscos de cansaço e constrangimento ao 

responder ao questionário. Além disso, poderá existir desconforto de ordem 

psicológica uma vez que as perguntas abordarão questões de envolvimento 

emocional e/ou desconforto por utilizar-se o recurso da gravação. Nesses 

casos, a senhora poderá optar por responder a entrevista em um outro 

momento ou até mesmo desistir de participar da pesquisa. Quando houver 

desconforto com o recurso da gravação, a entrevista será interrompida. 

 

Sigilo: Sua privacidade será preservada durante a pesquisa. As informações 

reveladas durante o estudo em nenhum momento terão nomes ou qualquer 

outro tipo de identificação de sua identidade, nem quando os resultados da 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar 

qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em 

contato com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em 

Pesquisa. Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de 

retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela 

sua decisão. 

  Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão 

assumidos pelos pesquisadores.  

Autorização 

Eu,________________________________________________, após a leitura 

ou a escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar 

com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, 

estou suficientemente informado, ficando claro que minha participação é 

voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício, não interferindo na continuidade 

do acompanhamento durante a minha internação e após o fim da pesquisa. 

Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais 

serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da 

garantia de confidencialidade, bem como de esclarecimentos sempre que 

desejar. Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha 

concordância em participar deste estudo.  

____________________________ 
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       Assinatura do participante  
 
 
 
 
 

___________________________________ 

 
Pesquisador responsável  

 
 
 

Santa Maria ____, de _____________ de2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com 

algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética. Comitê de Ética em 

Pesquisa- CEP UFSM Av. Roraima, 1000- Prédio da Reitoria- 7º andar- Campus 

Universitário- 97105-90- Santa Maria, RS- tel: (55) 32209362- e-

mail:comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br 
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APÊNDICE B - Questionário semi - estruturado destinado às puérperas 
 

 
1– Caracterização dos Sujeitos 

Nome:_________________________________Same: ___________________ 

DN:___/___/____ Idade:_______________ 

 
2 – História Obstétrica 

Gesta:____ Parto Vaginal:____ Parto Cesáreo:____ Abortos:______ 

Nº de filhos vivos (incluindo o atual): ______ 

 
3 – Dados do puerpério atual 
Data do parto:___/___/____ IG:___________ Tipo de Parto:_______ 
Peso:__________ 

Pré-Natal: ( ) Sim ( ) Não Número de Consultas: ______ 

 
4 – Perfil Sócio-Econômico-Cultural 
Escolaridade: ( )Analfabeta ( )Ensino Fundamental ( )Ensino Médio ( )Ensino 
Superior 
Trabalha fora de casa: ( ) Sim ( ) Não Profissão:______________  
Renda Familiar: ( ) Até 2 salários mínimos ( ) 2 a 4 salários mínimos ( ) > 4 
salários 

Estado Civil: ( ) Solteira ( ) Casada ( )União estável ( ) Divorciada ( ) Viúva 

5 - Deste filho, você realizou pré-natal? (  ) Sim (   ) Não  
Semanas\mês de gestação em que iniciou o pré-natal: ____  (  ) Não 
lembra 

 
6 - Quem realizou seu acompanhamento?  (   ) médico (   ) enfermeiro (   ) 
médico e enfermeiro 

 
7 - Em que local (ESF) você realizou o acompanhamento Pré-Natal durante 
essa gestação?  
 
8 - Qual a sua visão do atendimento no Pré-Natal? Por exemplo, a sua relação 
com o profissional de saúde, os aspectos que foram abordados? Você 
conseguia expor suas dúvidas? Elas eram respondidas? 

 
9- As consultas demoravam em média quanto tempo? 

 
10 - Você participou de grupos de gestante ou alguma outra atividade fora das 
consultas? Se sim, qual profissional que coordenava? Que assuntos foram 
abordados? Gostou da forma como era realizado?  
 
 
11 - No seu pré-natal, recebeu orientação sobre a amamentação e avaliação 
das mamas? Quem realizou? 
 

12 - Recebeu informações sobre tipos e evolução de parto?  
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13 - Os seus exames de pré-natal eram realizados onde? Como era feito o 
agendamento? Existia alguma dificuldade? O profissional de saúde explicava o 
resultado destes? 
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APÊNDICE C - Termo de Confidencialidade 
 

 

Título do projeto: A qualidade da assistência pré-natal e seu reflexo no 

desfecho hospitalar sob a ótica de puérperas e profissionais da saúde do 

município de Santa Maria, RS. 

Pesquisador responsável: Melissa Medeiros Braz  

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Programa de 

Residência Multiprofissional Integrada em Saúde (PRMIS). 

Telefone para contato: 055 99757026 

Local da coleta de dados: Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e um 

Hospital público do Município de Santa Maria/RS.  

  

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a 

privacidade dos pacientes cujos dados serão coletados através de entrevistas 

semi-estruturadas com gravação das respostas e transcrição das mesmas, 

além de análise documental no Hospital Universitário de Santa Maria (Centro 

Obstétrico e Unidade Toco-Ginecológica). Concordam, igualmente, que estas 

informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução do 

presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma 

anônima e serão mantidas no (a) sala número 1308 do prédio 26 (Centro de 

Ciências da Saúde) da Universidade Federal de Santa Maria (Av. Roraima, 

1000 – Cidade Universitária, Camobi), por um período de cinco anos ob a 

responsabilidade da Professora Pesquisadora Melissa Medeiros Braz. Após 

este período, os dados serão destruídos. 

Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFSM em ___/___/____, com o número do CAAE 

___________________. 

 

Santa Maria, ____ de __________________ de 2015. 

 

Melissa Medeiros Braz 
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