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A fase gestacional é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, sendo o 

acompanhamento pré-natal fundamental para o desenvolvimento de uma gravidez segura e 

saudável. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi identificar os cuidados prestados pelos 

enfermeiros às gestantes no período pré-natal, por meio de uma revisão de literatura. Foi 

realizado um levantamento bibliográfico a partir do portal de periódicos Capes, utilizando os 

seguintes descritores: enfermagem obstétrica, cuidado pré-natal e gravidez. Posteriormente, 

foram selecionados oito artigos relacionados ao tema, publicados em língua portuguesa, entre 

os anos de 2010 a 2018. Pode-se constatar que os enfermeiros operam de forma humanizada, 

oferecendo não só conhecimentos técnicos, mais também apoio psicológico e emocional para 

as gestantes, visto que trata-se de profissionais que compreendem as mulheres na sua 

integridade e não somente como um ser reprodutivo. A cultura e crença de cada paciente 

também devem ser respeitadas, adequando-se a realidade de cada gestante. O bem estar da 

gestante e do feto dependem qualidade da assistência prestada durante as consultas de pré-

natal, que buscam identificar e acompanhar possíveis agravos durante o período gestacional, 

diminuindo assim os índices de mortalidade materno e infantil. É durante esses encontros que 

ocorre a preparação física e psicológica para o parto e a maternidade, sendo um processo de 

intenso aprendizado para gestante, propiciando ao enfermeiro desenvolver a educação em 

saúde como dimensão do processo de cuidar. Contudo, fica claro que a assistência pré-natal é 

de fundamental importância para preparar a mulher para a maternidade, devendo ser encarada 

como um trabalho de prevenção de intercorrências clínico-obstétricas e assistência emocional. 

Vale ressaltar que não envolve apenas a atuação do enfermeiro e sim de toda uma equipe 

multiprofissional, empenhada em garantir à saúde, cuidados e bem estar da gestante, parceiro 

e bebê. 
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