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RESUMO: A gestação para a maioria das mulheres é um processo simples, onde acontece uma 
evolução natural em seu corpo, causando alguns incômodos muitas vezes superados com o tempo 
gestacional. Para outra parte das mulheres esse percurso não vem com grande naturalidade, ou seja, 
algumas desenvolve doenças na gravidez que colocam em risco sua saúde e a do bebe. Traumas 
psicológicos, idade avançada ou precoce, também contribui para estatística crescer. No último exemplo a 
morbimortalidade acrescenta-se, nesse caso o papel do enfermeiro e de suma importância para a 
´paciente que anseia por uma gravidez tranquila. O profissional de enfermagem exerce a função de 
auxiliar e preparar a paciente para o desenvolvimento benigno da gestação, auxiliando em todos as 
etapas, a concepção e o pós-parto. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma gravidez é motivo de muita alegria na vida de uma mulher seja ela 

planejada ou não, nesse período são comuns as dúvidas e incerteza bem como as 

incômodas que a mesma proporciona. A inclusão da gestante nos serviços de saúde, 

visa promover uma vivencia gravídico-puerperal tranquila e assegurar o 

desenvolvimento da gestação até o parto.  

O acompanhamento da gestante e do recém-nascido, bem como as atividades 

por ela realizada, deve ser incluído no sistema de pré-natal, onde será´ previamente 

acolhida por um enfermeiro da unidade que realizara um acompanhamento deste por 

meio de consultas e intervenções. Uma atenção qualificada e humanizada é 

necessária, acontecendo com ações acolhedoras e sem intervenções desnecessárias 

A gestante deverá ser acolhida o mais breve possível, de preferência no primeiro 

trimestre de gestação até após do parto. O enfermeiro é necessário durante a atenção 

ao pré-natal, visto que ele quem desenvolvera um trabalho fundamental na promoção 

de saúde, por meio da orientação e educação à gestante, bem como no diagnóstico e 

tratamento das afecções que podem ocorrer durante o período pré-natal. 

Com o acompanhamento feito pelo enfermeiro, e o auxílio de familiares junto ao 

processo gravídico, é possível ameniza a morbimortalidade materna e puerperal, que 

são altíssimas no Brasil. Ao identificar uma mudança no quadro de saúde da gestante é 

da responsabilidade do enfermeiro, encaminha a mesma para o acompanhamento de 

alto risco, assim, o controle pré-natal da gestante sem problemas poderá ser diferente 

daquela que apresenta problemas, seja em objetivos, conteúdos, número de consultas 

e tipo de equipe que presta a assistência. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. DESCOBRINDO A GRAVIDEZ  

 

A descoberta de uma gravides é única e especial para a mulher, cabe ao 

enfermeiro acolher, orientar, e buscar criar um vínculo com a mesma desde o primeiro 

contato. Essa será uma preparação para os meses vindouros até o parto. É o papel do 

enfermeiro desenvolver uma confiança e preparação física e psicológica, ajudando –a 

até a concepção (SANTOS,2012). 

Santos ,2012 salienta que processo de cuidado e estratégias de saúde tomada 

pelo profissional, seja de fundamental importância na organização dos serviços para a 

assistência ao pré-natal permitindo que as gestantes possam ocupar o espaço de 

protagonistas no processo de cuidado, estabelecendo parceria com os profissionais 

para a obtenção de melhores resultados. 

É na primeira consulta onde será realizada a anamnese, exame físico e 

solicitados exames complementares e alguns específicos. O enfermeiro realizara 

também o cálculo da idade gestacional, onde é estimado o tempo de gravidez e idade 

do feto, bem como a provável data do parto (DPP), avaliação sobre estado nutricional, 

verificação da caderneta de vacinação e agendamento de nova consulta 

(BRASIL,2010). 

O acompanhamento da gestante e da puérpera na 
atenção básica deve ser multiprofissional, com ênfase na 
participação do profissional médico e de enfermagem. O pré-natal 
classificado como baixo risco pode ser realizado pelo (a) 
enfermeiro (a), de acordo com o Decreto nº 94.406/87, que 

regulamenta Lei de Exercício da Enfermagem. (saude,2010). 

a. Gravidez de alto risco, como lidar? 

O ministério da saúde caracteriza uma gravidez de alto risco quando a 

probabilidade de um resultado adverso para a mulher ou feto é maior que o esperado 

ou há fatores determinantes de risco. 

Gestação de Alto Risco é “aquela na qual 
a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do 
recém-nascido têm maiores chances de serem 



 

 

 

 

atingidas que as da média da população 
considerada”. (CALDEYRO-BARCIA, 1973). 

 

De acordo com Brasil 2010, os fatores de risco podem existir antes da a 

ocorrência da gestação, a identificação do mesmo, na idade fértil da mulher, permite 

orientar um planejamento familiar e acompanhamento pré-natal de modo a torna-lo 

tranquilo e cômodo. O serviço de saúde disponibiliza uma equipe de acolhimento com 

enfermeiros, técnicos e médicos, afim de identificar mulheres em idade reprodutiva em 

situações de vulnerabilidade orientando –as quanto a condições física fique favorável 

para engravidar. 

Uma mulher diabética por exemplo, deve controlar os níveis de glicemia, antes 

de uma possível gravidez, sabendo –se que, em mulheres não diabéticas existe o risco 

de uma diabetes gestacional. 

De acordo com o Ministério da Saúde 2010, estudos revelam que 10 a 20% das 

grávidas podem ser consideradas de alto risco e responsáveis por 50% da mortalidade 

fetal no ante parto, as gestações de alto risco podem comprometer o concepto, o 

desenvolvimento e o crescimento no sentido de influenciar todo o processo gestacional 

vivenciado pela mulher .o pré-natal de alto risco e preconizado o atendimento da 

gestante por uma equipe que inclui um enfermeiro  e profissionais multidisciplinar que 

permite identificar os problemas reais  e agravantes a gestante,  realizar  planejamento 

de ações que julgue necessárias. A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica 

das situações de risco e prontidão para identificar problemas de forma a poder atuar, a 

depender do problema encontrado, de maneira a impedir um resultado desfavorável. A 

ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode incrementar o risco para a gestante 

ou o recém-nascido. É importante alertar que uma gestação que está transcorrendo 

bem pode se tornar de risco a qualquer momento, durante a evolução da gestação ou 

durante o trabalho de parto. Portanto, há necessidade de reclassificar o risco a cada 

consulta pré-natal e durante o trabalho de parto. A intervenção precisa e precoce evita 

os retardos assistenciais capazes de gerar morbidade grave, morte materna ou 

perinatal.  

O enfermeiro consegui identificar na assistência pré-natal os fatores de risco 

existentes através da anamnese, exames, ou em visitas domiciliares. Uma vez 



 

 

 

 

encaminhada para acompanhamento em um serviço especializado em pré-natal de alto 

risco é importante que a gestante seja orientada a não perder o vínculo com a equipe 

de atenção básica ou Saúde da Família que iniciou o acompanhamento. Por sua vez 

esta equipe deve ser mantida informada a respeito da evolução da gravidez e 

tratamentos administrados à gestante por meio de contra referência e de busca ativa 

das gestantes em seu território de atuação, por meio da visita domiciliar (BRASIL,2012). 

Os fatores de risco identificados devem ser encaminhados para uma equipe 

multidisciplinar: 

✓ Idade maior que 35 anos, idade menor que 15 anos, menarca há menos 

de 2 anos. 

✓ Altura menor que 1,45m 

✓ Peso gestacional menor que 45kg e maior que 75kg 

✓ Baixa escolaridade  

✓ Condições ambientais desfavoráveis 

✓ Conflitos familiares 

✓ Dependência química 

✓ Dependência química (drogas ilícitas ou licitas) 

✓ Tabagismo 

✓ Alcoolismo 

✓ Exposição a risco ocupacional 

✓ Histórico reprodutivo anterior 

✓ Condições clinicas existentes 

✓ Exposição indevida ou acidental de fatores teratogênicos 

✓ Intercorrências clinicas 

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente 2010, a adolescência em si não 

configura fator de risco para a gestação, e sim o risco psicossocial associado a 

aceitação da gravidez. O reflexo da gravidez na vida dessa adolescente pode ser 

positivo quanto negativo, a subjetividade da situação de risco nesse contexto é muito 

comum devido as emoções a qual a adolescente passa. O profissional de saúde deve 

atentar-se as mudanças de atitudes repentinas, considerando a imaturidade da 

gestante e providenciando um acompanham. 



 

 

 

 

Figura 1: fatores que influenciam a gravidez de risco 

 

Fonte.Fatores-de-risco.com 

b. Assistência   do enfermeiro no pré-natal 

De acordo com Ministério da Saúde 2011, está gravida requer cuidados, não só 

com a mãe, mas também com a suade do bebe. A Atenção Pré-Natal de Alto Risco 

(PNAR), a gestante terá como apoio uma equipe multidisciplinar e um enfermeiro. É 

através da consulta de enfermagem, que possibilitara o profissional a elaborar um plano 

de cuidados, nesse momento forma-se um processo de partilha de responsabilidade 

entre ambos. É o enfermeiro que desenvolvera todas ações de cuidados desde 

acolhimento até o puerpério, incluindo toda documentação. 

O programa de política de atenção integral da saúde da mulher (PNAISM), 

juntamente com a Política Nacional de Humanização (PNH), prioriza o mínimo de 6 

consultas para a gestante de risco habitual, sendo que no alto risco esse número sobe, 

podendo fazer parte desses médicos especialistas no nível de complexidade necessário 

(Saúde 2011). 

O enfermeiro visa garantir que a gestante tenha um atendimento pré-natal de 

qualidade e em tempo oportuno, sendo que a redução da morbimortalidade materna e 

perinatal está relacionada diretamente ao sucesso do pré-natal (Saúde 2011). 



 

 

 

 

A estrutura da equipe de saúde da família (ESF), deve estar preparada para as 

reais situações que possam aparecer bem como dispôs de recursos adequados e ter 

acessibilidade a todas gestantes 

O enfermeiro juntamente com a equipe, deve –se atentar quanto ao 

planejamento familiar, mapeamento de situação de risco, orientações para o possível 

parto. O mesmo deverá verificar qual a maternidade mais próxima de sua abrangência, 

bem como instruir a gestante quanto seus direitos. 

Das atribuições do enfermeiro inclui a elaboração de um plano suporte especifico 

para cada caso definindo um cronograma de consulta de acordo com os agravos 

aparentes. Cabe ao profissional de saúde preparar o pai ou parceiro, para possíveis 

complicações no parto, que envolva risco de vida para a gestante ou bebe. 

O Ministério da Saúde 2010, garante o direito de acompanhante durante o 

trabalho de parto, parto e pôs parto, independente da via de parto, não podendo ser 

negado esse aceso pelos médicos, enfermeiros ou qualquer outro membro da equipe, 

desde que esse se adeque as normas da maternidade. Por lei não é permitido 

acompanhantes que se apresente alterado por substancias químicas (álcool e drogas 

licitas ou ilícitas), entrar em sala de parto descaço ou com chinelos, sem camisas ou 

bermudas, está alterado psicologicamente, mesmo em estado de urgência. É de 

extrema importância que essa esteja pessoa calma e preparada para auxiliar a futura 

mamãe. A presença de um acompanhante traz grandes benefícios a gestante, que se 

encontrara totalmente vulnerável a suas emoções, e também fisicamente, a lei garante 

a permanência de um acompanhante, seja ele o marido, mãe, amiga, ou uma 

profissional contratada, desde que seja indicada pela gestante.  

 

c. O papel do enfermeiro no pôs parto 

Todo a pessoa tem probabilidades de adoecer, as gestantes se encontram 

susceptíveis, pelo risco recorrente a gestação, umas apresentam mais sintomas que as 

outras, tornando assim a necessidade de cuidados maiores a elas. O profissional de 

saúde tem o papel de informar os procedimentos que estão sujeitos a acontecer até a 



 

 

 

 

concepção, juntamente com psicólogo, tornando o momento mais favorável a 

parturiente. A equipe de saúde deve ter conhecimento para entender o processo 

emocional que esse momento detém, e sensibilidade para amparar a gestante 

(Silva,2005).  

A maioria dos partos ocorrem sem nenhuma complicação, inevitavelmente, um 

número crescente de partos veem demonstrando controvérsias. As complicações 

podem aparecer em qualquer altura do trabalho de parto, e requerem intervenções 

rápidas, para que não haja risco para mãe e bebe (Silva, 2005). 

É de suma responsabilidade do enfermeiro orientar e organizar assistência de 

acordo com a necessidade da parturiente assistindo-a continuamente, auxiliar nos 

cuidados quando for necessário. É o enfermeiro quem direciona a assistência 

promovendo um acompanhamento que possibilite avaliar a evolução da parturiente de 

forma humanizada e ciente. Em casos onde o parto evolui negativamente para o óbito, 

o enfermeiro e equipe multidisciplinar visam uma assistência durante a fase de luto fetal 

(Campos ,1990).  

Segundo Quayle 1998, é de suma importância que o enfermeiro identifique a 

percepção e sentimentos da equipe de enfermagem quanto ao processo a assistência 

na fase de luto hospitalar junta com a parturiente e familiares, visto que a equipe passa 

por um sentimento descontável. 

A dor da perda geralmente rompe o equilíbrio familiar e 

institucional, não havendo espaço na maternidade para esses 

“pais sem filhos”. Os profissionais, talvez por sentirem que 

falharam em seu trabalho, tendem a afastar-se desses casais, 

despreparados para lidar com a dor psíquica que, embora 

reconhecida, é desvalorizada (Quayle, 1998, p. 218). 

 

De acordo com Ministério da Saúde 2011,cerca de 15% das mulheres sofrem 

com depressão pós-parto sendo essa doença de identificação difícil. Sua origem pode 

estar associada ao fator biológico, hormonal, genético e ao fator psicossocial, 

decorrentes das transformações ocorridas em sua vida durante a maternidade trate –se 

de um transtorno mental que provoca alterações emocionais e comportamentais, que 

podem trazer risco a pessoa ou a terceiros. O enfermeiro deve acompanhar a gestante 



 

 

 

 

desde o início do pré-natal até o puerpério, identificando assim os sintomas por ela 

apresentado, favorecendo um diagnóstico precoce da doença, para início do tratamento 

e uma rápida recuperação da mulher sem trazer prejuízos a mesma e ao bebe.    

Em uma visão sobre parto e puerpério há uma necessidade incluir o enfermeiro 

na rotina da mulher, que acabou de passar por grandes transformações sem seu corpo 

e rotina diária. É necessário assisti-la quanto ao vínculo com o bebe, as eventuais 

mudanças corporais, sua alimentação e a amamentação do bebe, orienta-la sobre a 

importância da retomada das atividades sexuais e a necessidade de um planejamento 

familiar (Marques et al 2014). 

 

3. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o enfermeiro é um pilar na rede de atenção à saúde, o 

profissional deve estar capacitado e orientado quanto a qualidade do serviço prestado, 

é ele juntamente com a equipe de saúde, que recebera a paciente acolhendo no 

primeiro momento lhe oferendo um trabalho diferenciado de acordo com sua 

necessidade. A importância do enfermeiro no acolhimento a gestante não se resume 

somente em Unidades de Saúde, o profissional atua em regime intensivo, sendo de o 

próprio irá avaliar as puérperas em seus domicílios, visando para uma boa 

recuperação, documentando e arquivando tudo relacionada a gesta dessa puérpera. No 

âmbito hospitalar o desfecho segue em avaliações e assistências humanitárias, 

desenvolvidas de acordo com o caso apresentado. O enfermeiro é o responsável não 

só pela saúde do paciente, mas também pela saúde mental e física de sua equipe 

colaboradora, cabe a ele gerenciar, delegar tarefas e motivar a equipe mesmo em 

situações difíceis. 
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