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Um dos grandes problemas de saúde pública de países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento atualmente é a obesidade. O sobrepeso e a obesidade trazem riscos 

durante a gestação e o parto, e é fator de risco para determinadas patologias tais como: 

pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, insônia, depressão e ansiedade, causando 

conseqüências deletérias à saúde da gestante. Sendo que para os filhos estes estão mais 

susceptíveis a apresentarem riscos de malformação fetal e maior mortalidade perinatal. 

Há uma preocupação encontrada na Saúde Pública referente ao excesso de peso no 

período pré-gestacional sendo um dos mais importantes fatores de risco à saúde 

materna. Sendo assim será necessárias medidas a serem tomada pelo o enfermeiro nas 

consultas de pré-natal cuja importância aumenta por se tratar de fator de risco 

modificável. O objetivo geral desse estudo será conhecer a atuação do enfermeiro frente 

ao acompanhamento pré-natal de gestantes obesas em um município do Recôncavo da 

Bahia. Os objetivos específicos serão descrever as ações e serviços desenvolvidos para 

promover assistência durante o pré-natal de gestantes obesas; identificar os desafios 

enfrentados para promover assistência de qualidade a gestantes obesas. Será realizado 

um estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada em um 

Município do Recôncavo da Bahia. Farão parte do estudo os enfermeiros da estratégia 

de saúde da família do município em questão, que realizam consultas de pré-natal; 

coleta de dados; análise de dados; nesse sentido o estudo abordará como tem sido a 

atuação do enfermeiro da atenção básica frente ao pré-natal de gestantes obesas visando 

à efetiva e eficaz assistência do mesmo, o que produzirá o cuidado equânime as estas 

pacientes. 
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