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O período de gestação gera modificações físicas e emocionais nas mulheres, é um momento 

que deve ser acompanhado por profissionais qualificados (médico /enfermeiro), estes deverão 

tanto transmitir segurança para as pacientes como acompanhar seu estado clínico. A 

assistência ao pré-natal é de grande importância para os resultados obstétricos, pois durante a 

realização do mesmo é possível identificar situações de risco para a gestante e o feto 

permitindo que se façam intervenções oportunas para evitar desfechos desfavoráveis à saúde 

da gestante e do bebê. O enfermeiro pode atuar em todas as etapas do pré-natal de baixo risco: 

recebendo os pacientes para a consulta de enfermagem, prescrevendo medicamentos, 

solicitando exames de rotina e complementares. Este estudo terá como objetivo geral 

caracterizar a assistência do enfermeiro no pré-natal em um município do Recôncavo Baiano. 

Os objetivos específicos são: descrever o perfil sócio demográficos das gestantes cadastradas 

na USF, descrever a atenção pré-natal oferecida pelo enfermeiro às gestantes atendidas na 

USF, averiguar a adequação dos procedimentos realizados nos atendimentos das gestantes na 

USF. Para tanto será realizada uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa e de natureza 

descritiva em três unidades de saúde da família de um município do recôncavo baiano. Os 

dados serão coletados a partir de entrevista semiestruturada voltadas para as enfermeiras e 

para as gestantes, e verificação dos prontuários das mesmas. Os dados serão interpretados de 

acordo com o conteúdo de Minayo, que se divide em: pré-análise, exploração de conteúdos e 

interpretação de dados. Por fim a pesquisa espera que o enfermeiro realize a maioria dos 

procedimentos, mas que possíveis dificuldades sejam identificadas e possam ser corrigidas. A 

melhoria das consultas é de grande relevância para a redução de riscos para a saúde da mãe e 

do bebê.  
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