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RESUMO 

 

ESCOBAR MARIN, ALCIRA. Representações sociais sobre o cuidado 

pré-natal de gestantes e enfermeiras e sua relação com o uso e 

satisfação deste serviço. 2019. 167f.  Tese (Doutorado em Enfermagem) 

– Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis (SC), 2019. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 

Coorientador: Prof. Dr. Brigido Vizeu Camargo 

Linha de Pesquisa: O cuidado em Enfermagem à saúde da Mulher e do 

Recém-Nascido 

 
Estudo descritivo-correlacional de abordagem mista desde a Teoria das 

Representações Sociais, que objetivou caracterizar as representações 

sociais sobre o cuidado pré-natal de gestantes e enfermeiras e sua relação 

com o uso e satisfação deste serviço. Realizado em uma das Empresas 

Sociais do Estado (ESE), do Município Santiago de Cali, Departamento 

do Valle na Colômbia. Participaram 100 gestantes e 15 enfermeiras. Os 

dados foram coletados entre julho e agosto de 2018 por meio de 

questionário estruturado e entrevista semiestruturada. Esta pesquisa 

resultou em três manuscritos. O primeiro, intitulado: Cuidado Pré-natal 

Recebido Sob a Ótica das Gestantes e Puérperas: Revisão 
Integrativa, identificou o conhecimento científico produzido na 

literatura nacional e internacional acerca do cuidado pré-natal das 

instituições de saúde sob a ótica de gestantes e puérperas. Foram 

selecionados 24 artigos que mostraram quatro temas relacionados com as 

vivencias das gestantes ao redor do cuidado pré-natal e as expectativas 

direcionadas à melhora do cuidado. 

O segundo estudo: Representações Sociais de Gestantes Sobre o Pré-

Natal e Sua Relação Com o Cuidado Recebido objetivou identificar as 

representações sociais de gestantes sobre o cuidado pré-natal e sua relação 

com a satisfação do cuidado recebido. Estudo misto fundamentado na 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici e na Teoria dos 

Cuidados de Swanson. Participaram 100 gestantes. Os dados foram 

coletados através de questionário estruturado e aplicação da Escala do 
Cuidado Profissional. Foi utilizada a análise prototípica e de similitude 

para as evocações livres e estatística descritiva e inferencial para os outros 

dados. Os elementos representacionais envolveram conteúdos 

relacionados a concepções descritivas ligadas ao controle pré-natal e à 
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elementos normativos e funcionais que envolvem o processo do cuidado 

gestacional. Observou-se a provável centralidade dos termos “bebê”, 

“saúde” e “exames”, os quais se apresentam coexistentes tanto na análise 

estrutural, quanto na análise de similitude. A Escala de Cuidado 

Profissional mostrou que as dimensões “cuidador compassivo” e 

“cuidador competente”, devem ser trabalhados e fortalecidos entre as 

enfermeiras do pré-natal. O terceiro estudo, intitulado: Cuidado Pré-

Natal: Um Olhar Sobre as Representações Sociais de Gestantes e 

Enfermeiras objetivou conhecer as representações sociais do cuidado 

pré-natal de gestantes e enfermeiras. Foi utilizada a abordagem processual 

da Teoria das Representações Sociais. Os dados foram coletados através 

de entrevista semiestruturada com 30 participantes, utilizou-se a 

Classificação Hierárquica Descendente com o auxílio do programa 

IRaMuTeQ. O dendrograma mostrou quatro interações e cinco classes 

que, analisadas, permitiram identificar cinco temas, alguns divergentes e 

outros convergentes dos conhecimentos reificados e do senso comum 

relacionados ao controle pré-natal. Os achados mostram a necessidade de 

continuar trabalhando na educação em saúde e no empoderamento da 

mulher no que tange a saúde sexual e reprodutiva, e na formação contínua 

das enfermeiras para a abordagem integral das usuárias. Considerações 

finais: As Representações Sociais do Cuidado Pré-natal de gestantes e 

enfermeiras determinam a valorização do pré-natal e as dinâmicas de 

interação para efetivação do cuidado. A Teoria das Representações 

Sociais fornece para a enfermagem a possibilidade de acesso ao 

conhecimento leigo das gestantes, permitindo assim compreender sua 

forma de agir e de se cuidar. 

 

Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Representações sociais. Gestantes. 

Enfermeiras e enfermeiros. Gravidez. Cuidados de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Descriptive study - correlational with a mixed approach from the Theory 

of Social Representations, which aimed to characterize the social 

representations about the prenatal care of pregnant women and nurses and 

their relationship with the use and satisfaction of this service.   Conducted 

in one of the Social Enterprises of the State (ESE), from the municipality 

of Santiago de Cali, Department of Valle del Cauca, Colombia. 100 

pregnant women and 15 nurses participated.  The data was collected 

between July and August 2018 through a structured questionnaire and 

semi-structured interview. This research resulted in three manuscripts. 

The first one titled: Pregnant and postpartum women’s views about 

the prenatal care received:  Integrative Revision, identified the 

scientific knowledge produced in the national and international literature 

about the prenatal care in health institutions from the point of view of 

pregnant and postpartum women. Twenty-four articles were selected that 

showed four topics related to the experiences of pregnant women around 

the prenatal care and the expectations aimed at improving the care.  The 

second study was called: Social representations of pregnant women 

about prenatal care and its relationship with the care received. The 

objective was to identify the social representations of pregnant women 

about prenatal care and its relationship with the satisfaction of the care 

received.  Mixed study based on the Theory of the Social Representations 

of Moscovici and the Theory of Care of Swanson. 100 pregnant women 

participated; the data was collected through a structured questionnaire and 

the application of the Professional Care Scale.  Prototypical and similarity 

analyzes were used for the free evocations and descriptive and inferential 

statistics for the other data.   The representational elements involved 

contents related to descriptive conceptions linked to prenatal control and 

to normative and functional elements that involve the process of 

gestational care. It was noted the probable centrality of the elements 

"baby", "health" and "tests", which coexist in the structural analysis as 

well as and in the similarity analysis.   The Professional Care Scale 

showed that the "compassionate caregiver" and "competent caregiver" 

dimensions, must be worked on and strengthened among the nurses of the 

prenatal care.  The third study was entitled: Prenatal care: a look at the 

social representations of pregnant women and nurses whose objective 

was to know the social representations of prenatal care in pregnant 

women and nurses.  The processual approach of the Theory of the Social 

Representations was used.  The data was collected through a semi-
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structured interview with 30 participants. The Hierarchical Descending 

Classification was used with the help of the IRaMuTeQ program. The 

Dendrogram showed four interactions and five classes, that when 

analyzed allowed to identify five themes, some of them divergent and 

others convergent of reified and common sense knowledge related to 

prenatal control.  The findings show the need to continue working in 

health education and in the empowerment of women in relation to sexual 

and reproductive health, and in the ongoing training of nurses for the 

integral approach of the users.  Final Considerations:  The social 

representations of the prenatal control of pregnant women and nurses 

determine the prenatal assessment and the interaction dynamics to 

improve the care.  The Theory of Social Representations gives nursing 

the possibility to access the popular knowledge of pregnant women, 

allowing the understanding of the way they act and take care of 

themselves. 

Keywords:  Prenatal care. Social representations. Pregnant women. 

Female and male nurses. Pregnancy. Nursing care. 
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RESUMEN 

 

Estudio descriptivo correlacional de abordaje mixta desde la Teoría de las 

Representaciones Sociales, que tuvo como objetivo caracterizar las 

representaciones sociales sobre el cuidado prenatal de gestantes y 

enfermeras e su relación con el uso y satisfacción de este servicio. 

Realizado en una de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del 

Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca en 

Colombia. Participaron 100 gestantes y 15 enfermeras. Los datos fueron 

recolectados entre julio y agosto de 2018 por medio de cuestionario 

estructurado y entrevista semiestructurada. Esta investigación resultó en 

tres manuscritos. El primero titulado: Óptica de Gestantes y Puérperas 

Sobre Cuidado Prenatal Recibido: Revisión Integrativa, identificó el 

conocimiento científico producido en la literatura nacional e internacional 

acerca del cuidado prenatal de las instituciones de salud desde la óptica 

de gestantes y/o puérperas. Fueron seleccionados 24 artículos que 

mostraron cuatro temas relacionados con las vivencias de las gestantes 

alrededor del cuidado prenatal y las expectativas direccionadas a mejorar 

el cuidado. El segundo estudio se llamó: Representaciones sociales de 

gestantes sobre el cuidado prenatal y su relación con el cuidado 
recibido. El objetivo fue identificar las representaciones sociales de 

gestantes sobre el cuidado prenatal y su relación con la satisfacción del 

cuidado recibido. Estudio mixto fundamentado en la Teoría de las 

Representaciones Sociales de Moscovici y en la Teoría de los Cuidados 

de Swanson. Participaron 100 gestantes, los datos fueron recolectados a 

través de cuestionario estructurado e aplicación de la Escala de Cuidado 

Profesional. Fue utilizada análisis prototípica y de similitud para las 

evocaciones libres e estadística descriptiva e inferencial para los otros 

datos. Los elementos representacionales envolvieron contenidos 

relacionados a concepciones descriptivas ligadas a control prenatal e a 

elementos normativos e funcionales que envuelven el proceso de cuidado 

gestacional. Se observó la probable centralidad de los elementos “bebé”, 

“salud” y “exámenes”, los cuales se presentan coexistentes tanto en el 

análisis estructural como en el análisis de similitud. La Escala de Cuidado 

Profesional mostró que las dimensiones “cuidador compasivo” y 

“cuidador competente” deben ser trabajados y fortalecidos entre las 
enfermeras del prenatal. El tercer estudio titulado: Cuidado prenatal: 

una mirada sobre las representaciones sociales de gestantes y 
enfermeras, tuvo como objetivo conocer las representaciones sociales 

del cuidado prenatal en gestantes y enfermeras. Fue utilizado el abordage 
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procesual de la Teoria de las Representaciones sociales. Los datos fueron 

colectados a través de entrevista semi estructurada con 30 participantes, 

se utilizó la Clasificaión Jerárquica Descendente con el auxilio del 

programa IRaMuTeQ. El dendrograma mostró cuatro interacciones y 

cinco clases que, analizadas, permitieron identificar cinco temas, algunos 

divergentes y otros convergentes de los conocimientos reificados y de 

sentido común relacionados al control prenatal. Los hallazgos muestran 

la necesidad de continuar trabajando en la educación en salud y en el 

empoderamiento de la mujer en lo relacionado a la salud sexual y 

reproductiva, y en la formación continua de las enfermeras para el 

abordaje integral de las usuarias. Consideraciones finales: Las 

representaciones sociales del cuidado prenatal de gestantes y enfermeras 

determinan la valoración de la atención prenatal y las dinámicas de 

interacción para concretizar el cuidado. La Teoría de las Representaciones 

Sociales da a la enfermería la posibilidad de acceso al conocimiento leigo 

de las gestantes, permitiendo así comprender la forma de ellas actuar y de 

cuidarse.  

 
Palabras clave: Cuidado prenatal. Representaciones sociales. Gestantes. 

Enfermeras e enfermeros. Embarazo. Cuidados de enfermeira. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a mortalidade 

materna é inaceitavelmente alta. Todos os dias morrem no mundo 830 

mulheres devido a complicações relacionadas à gravidez ou ao parto. 

Grande parte das mortes ocorrem nos países de baixa renda, sendo que a 

maioria delas poderia ser evitada (OMS, 2015). 

Atualmente, nações de todo o mundo expressam a pretensão 

política de considerar a mortalidade materna e da criança uma emergência 

global (GONZÁLES, 2010). É assim que organizações internacionais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), OMS, Organização Pan-

americana da Saúde (OPS), Fundo das Nações Unidas (UNICEF), Banco 

Mundial e organizações nacionais como a Aliança para a Saúde da Mãe, 

do Recém-Nascido e da Criança, têm dentre seus objetivos, contribuir 

para a melhoria da saúde materna e perinatal. 

No ano 2000, a ONU conduziu uma análise dos maiores problemas 

mundiais e traçou oito objetivos, denominados objetivos do milênio, para 

que os países-membros atuassem de forma a mudar o cenário mundial. 

São eles: 1) Erradicar a pobreza extrema e a fome; 2) Atingir o ensino 

básico universal; 3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia 

das mulheres; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde 

materna; 6) Combater o Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirido HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) 

Garantir a sustentabilidade ambiental; e, 8) Estabelecer uma parceria 

mundial para o desenvolvimento (ODM BRASIL, 2000). Desta forma, 

dentre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

adotados pela comunidade internacional no ano de 2000, destaca-se a 

melhoria da saúde materna e perinatal. 

Conforme os ODM, os países envolvidos comprometeram-se a 

reduzir a mortalidade materna em 75%, entre os anos de 1990 e 2015. 

Finalizado o prazo para o alcance desta meta, é possível constatar que este 

objetivo não foi alcançado em sua plenitude. A estratégia dos ODM 

permitiu melhorias significativas em todo o mundo, o que motivou a ONU 

a propor uma estratégia ainda mais ambiciosa e abrangente, chamada de 

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS). Esta estratégia 
contém 17 objetivos e 169 metas a serem cumpridas entre os anos de 2016 

e 2030. Além disso, contém diretrizes para que os países adotem uma 

nova meta para reduzir ainda mais a mortalidade materna. Destaca-se o 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número três, que consiste em 
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reduzir a Razão de Mortalidade Materna (RMM) mundial para índices 

menores que 70 por 100.000 nascidos vivos e alcançar que nenhum país 

tenha uma mortalidade materna superior ao dobro da média mundial 

(OMS, 2015). 

O mesmo informe da OMS mostra que a distribuição da 

mortalidade materna é um reflexo das iniquidades sociais e do acesso aos 

serviços entre ricos e pobres, sendo a quase totalidade da mortalidade 

materna (99%) correspondente aos países em desenvolvimento. Mais da 

metade das mortes maternas se produzem em entornos frágeis e contextos 

de crises humanitárias. No ano de 2015, nos países em desenvolvimento, 

morreram 239 mulheres para cada 100.000 nascidos vivos, enquanto nos 

países desenvolvidos foram 12 mortes por 100.000 nascidos vivos. 

Grandes disparidades não são observadas apenas entre os países, mas 

também numa mesma nação, entre mulheres com salários altos e baixos 

e entre a população rural e urbana (OMS, 2015). 

Segundo a Análise da Situação de Saúde na Colômbia (ASIS 

COLÔMBIA, 2014), existem diferenças territoriais que confirmam a 

relação entre a desigualdade social e a morte das mulheres grávidas. No 

Departamento de Antioquia, por exemplo, morrem aproximadamente 42 

mulheres para cada 100.000 nascidos vivos, enquanto no Departamento 

de Chocó morrem cerca de 200 mulheres para cada 100.000 nascidos 

vivos. Os Departamentos com maiores índices de mortalidade materna 

são aqueles longe dos centros de maior desenvolvimento e aqueles que se 

concentram as populações mais carentes, a saber: Chocó, Vaupés, 

Guainía, Vichada, Guaviare e Caquetá. O mesmo informe evidencia a 

interação dos determinantes sociais de saúde como pobreza, etnicidade e 

ruralidade nos resultados de mortalidade materna (ASIS COLÔMBIA, 

2014). 

Na Colômbia, a mortalidade materna é considerada um 

preocupante problema de saúde pública e uma situação de vulnerabilidade 

dos direitos à saúde e à vida das mulheres. A Colômbia é o quarto país da 

América do Sul com índice maior de mortalidade materna, depois da 

Bolívia, Peru e Paraguai. As causas de morte materna mais frequentes 

são: hipertensão na gestação (32%), hemorragia (25%), choque séptico 

(10,7%), problemas estes que podem ser prevenidos ou minimizados 

durante o pré-natal (CARRILLO, 2007) 
A maioria das mortes maternas é evitável por intervenções 

conhecidas pelos sistemas de saúde e os profissionais. Todas as mulheres 

precisam de acesso à atenção pré-natal, atenção especializada durante o 

parto e atenção e apoio nas primeiras semanas depois do parto (OMS, 
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2016). 

Embora a atenção pré-natal tenha aumentado em muitas partes do 

mundo durante o último decênio, somente 51% das mulheres dos países 

com baixa renda se beneficiam de uma atenção especializada durante o 

parto. Nos países ricos, praticamente todas as mulheres realizam, no 

mínimo, quatro consultas pré-natais, são atendidas por profissionais de 

saúde capacitados e recebem atenção pós-natal. Nos países com baixa 

renda, somente 40% das gestantes realizam quatro consultas. Outros 

fatores que impedem que as mulheres recebam ou procurem atenção 

durante a gestação e o parto estão relacionados à pobreza, a distância entre 

a moradia e a instituição de saúde, a falta de informação, falta de serviços 

de qualidade e as práticas culturais. Para melhorar a saúde materna deve-

se identificar e eliminar os obstáculos de acesso aos serviços de saúde de 

qualidade, em todos os níveis do sistema sanitário (ASIS COLÔMBIA, 

2014). Carrillo (2007) expressa que: 

 
[...] há consenso em identificar que, quase a 

totalidade das causas de mortalidade materna no 
país poderiam ser evitadas com adequados 

programas de controle pré-natal, serviços 
oportunos e qualificados no processo do parto, de 

um bom seguimento pós-parto e de serviços de 
planejamento familiar; ou seja, que todas as 

patologias que originam estes eventos estão 
associadas à falta de serviços de saúde reprodutiva 

de boa qualidade e as precárias condições de vida 
das mulheres. (CARRILLO, 2007, p.75) 

 

Além disso, na Colômbia, a situação é agravada pelo conflito 

armado, como denuncia a Consultoria para os Direitos Humanos e o 

Deslocamento (CODHES), informando que 55% da população deslocada 

são mulheres e meninas que, em algumas regiões, chega a compor 75% 

da população deslocada, com efeitos negativos no âmbito da saúde sexual 

e reprodutiva, refletindo no aumento da fecundidade, de gestações 

precoces, maior exposição a abortos, estupro, escravidão sexual e 

promoção da prostituição, tanto nos sítios do deslocamento como nos 

sítios receptores (CODHES, 2007). 
Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas de 2015, celebrada 

em New York, o Secretário Geral, Ban Ki-Moon apresentou a Estratégia 

Mundial para a Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (2016-

2030). A estratégia é uma diretriz para a agenda depois de 2015, conforme 
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descrito nos ODS, tendo como meta acabar com todas as mortes evitáveis 

de mulheres, crianças e adolescentes, além de criar um ambiente no qual 

estes grupos possam sobreviver mais, desenvolver-se e transformar seus 

ambientes, sua saúde e seu bem-estar. 

Embora os ODM tenham contribuído para melhorar as condições 

de saúde e reduzir a mortalidade materna, a Colômbia não foi capaz de 

alcançar a meta proposta, assim como o Brasil. Agora, são retomados na 

agenda os ODS para o ano 2030, objetivando reduzir ainda mais a 

mortalidade materna, garantir o acesso universal aos serviços de saúde, 

incluindo o planejamento familiar, a informação, a educação e a 

integração da saúde sexual e reprodutiva nas estratégias e programas 

nacionais (PNUD, do espanhol Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2016). 

O cuidado pré-natal é um dos serviços de prevenção mais 

utilizados no mundo. Na maioria dos países ocidentais, inclui uma 

abordagem multiprofissional e um esquema de visitas personalizadas com 

um profissional da saúde, seja médico ou enfermeira, para identificar o 

risco biológico, psicológico e social da mulher grávida, fazer um 

seguimento dos parâmetros básicos da evolução da gestação e identificar 

as principais complicações apresentadas pela mulher ou seu feto, assim 

como as ações específicas de prevenção da doença e a promoção de estilos 

de vida para o bem-estar de ambos. Assim, o cuidado pré-natal é uma das 

ações que contribuíram para a diminuição da mortalidade materna e 

perinatal alcançada nos últimos anos (OSORIO; GÓMEZ, 2009). 

Neste sentido, a enfermagem tem uma grande responsabilidade e 

desafio para contribuir no alcance das metas propostas pelos ODS. Além 

da preparação científica e técnica, é preciso desenvolver sensibilidade e 

fortalecer o compromisso de cuidado das gestantes, bem como aprender 

a ler seus contextos e escutar suas vozes para oferecer o cuidado 

humanizado.  

É importante ressaltar que o seguimento institucional pelos 

profissionais Médicos e Enfermeiros à mulher, durante a gravidez, pode 

ser nomeado de diversas maneiras, como: “controle pré-natal”, 

“seguimento à gestação”, “atenção pré-natal” e “cuidado pré-natal”. Para 

efeitos desta pesquisa serão abordados como sinônimos, embora 

tenhamos preferência pelo termo “cuidado pré-natal”, considerando as 
implicações epistemológicas e filosóficas que o termo “cuidado” tem para 

a disciplina e a prática da enfermagem obstétrica (VÁSQUEZ TRIOSSI, 

2006). 

O cuidado pré-natal é considerado uma das melhores intervenções 
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custo-efetivas para os sistemas de saúde e o que mais contribui na redução 

da morbidade e mortalidade materna. Diversas pesquisas evidenciam a 

relação favorável entre o cuidado pré-natal de qualidade e desfechos 

satisfatórios no processo de gestação, parto e puerpério (CRUZ; 

CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). 

Na Colômbia, conforme o Inquérito Nacional de Demografia e 

Saúde (ENDS, do espanhol, Encuesta Nacional de Demografía y Salud), 

52% das gestações não foram planejadas, 89% das grávidas realizaram 

quatro ou mais consultas de controle pré-natal, 6% entre duas e três 

consultas e 1% apenas uma consulta. As mulheres que não tiveram 

consultas pré-natais, conforme este relatório, são menores de 20 anos e 

maiores de 34 anos com mais de três filhos, moradoras de áreas rurais, 

sem escolaridade e com índice econômico muito baixo (ENDS, 2015). 

Em termos gerais, a cobertura de controle pré-natal mostra uma 

tendência ascendente, ao passar de 90% no ano 2000, para 93% no ano 

2005 e 97% no ano 2010 (ENDS, 2010). No entanto, os resultados 

questionam a qualidade do sistema de saúde e a capacidade de responder 

às complicações obstétricas, enquanto o aumento do controle pré-natal e 

o atendimento institucional do parto melhoraram, a morte materna se 

mantém acima dos níveis desejados. A morte materna está associada 

também com limitações no serviço de saúde, com a oportunidade e 

qualidade do mesmo. Tratamentos médicos inadequados e inoportunos 

foram observados em 79% das mortes maternas (ASÍ VAMOS EN 

SALUD, 2012). Estes fatos mostram que a cobertura dos serviços deveria 

ser acompanhada de qualidade dos mesmos. Em relação ao cuidado pré-

natal, as pesquisas devem ser dirigidas não somente a conhecer a 

qualidade do atendimento, mas também a conhecer as necessidades reais 

das usuárias, os condicionantes para que elas prossigam as indicações que 

lhes dão os profissionais, a motivação para elas aderirem a estes 

programas e a valorização que elas têm dos mesmos.  

A Enfermagem tem a possibilidade de contribuir para a melhoria 

das condições de saúde da população materna e perinatal através de 

pesquisas que podem evidenciar os contextos realidade social, familiar e 

individual que afetam as mulheres grávidas e seus filhos. Na perspectiva 

das representações sociais, uma teoria da psicologia social pode-se chegar 

perto do mundo subjetivo destas mulheres para conhecer suas motivações, 
inquietações, valores e os discursos construídos ao redor do seguimento 

que as instituições de saúde e os profissionais realizam no período da 

gravidez. Um dos pressupostos da Teoria das Representações Sociais é 

que a realidade se constrói socialmente na interação-comunicação. Nesse 
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sentido, a gravidez e os fenômenos que a envolvem, como o cuidado pré-

natal, constitui-se em objeto de diálogo interpessoal na cotidianidade das 

mulheres, parceiros, família, profissionais e comunidade em geral, de tal 

forma que se constituem em representações sociais legitimadas pelos 

discursos e práticas. A respeito do estudo das representações sociais, 

Jodelet (2001) assinala:  

 
As representações sociais devem ser estudadas 

articulando-se elementos afetivos, mentais e 

sociais e integrando-os ao lado da cognição, da 
linguagem e da comunicação- a consideração das 

relações sociais que afetam as representações e a 
realidade material, social e ideativa sobre a qual 

elas têm de intervir. (JODELET, 2001, p.27) 

 

O meu interesse pelo campo da saúde das mulheres grávidas e seus 

recém-nascidos é uma motivação que nasceu há muito tempo, desde a 

graduação, e intensificou-se depois com meu desempenho profissional 

como enfermeira e professora da área materna perinatal na minha 

“Universidade del Valle, Colombia”, onde atuo como docente. Este 

desejo se fortaleceu na pós-graduação. Acredito que através da pesquisa 

pode-se conhecer a realidade e encontrar caminhos para melhorar as 

condições de saúde e bem-estar das mulheres. 

 A Enfermagem tem uma grande responsabilidade e oportunidade 

de contribuir com pesquisas que permitam não só conhecer condições 

materiais, mas também conhecer os aspectos culturais, simbólicos e 

subjetivos que subjazem os comportamentos e atitudes das mulheres 

grávidas no momento de decidir consultar ou não os serviços de saúde 

oferecidos.    

Posteriormente, tive a oportunidade de ingressar no Curso de 

Doutorado do Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PEN) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil, e também no Laboratório de Pesquisa em Enfermagem 

na Saúde da Mulher e do Recém-Nascido (GRUPESMUR) do 

(PEN/UFSC), local onde tive a oportunidade de conhecer enfermeiras 

pesquisadoras que desenvolvem diferentes pesquisas na área da saúde da 

mulher e do recém-nascido. Através das discussões e reflexões realizadas 

no interior do grupo, pude identificar importantes lacunas de 

conhecimento que precisam ser preenchidas em nossa profissão, bem 

como socializar experiências vivenciadas no campo de cuidado, para 

assim melhorar a qualidade do cuidado da população nos serviços de 
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saúde. Além disso, tive a oportunidade de conhecer pesquisas realizadas 

no campo da saúde materna e perinatal com o enfoque teórico das 

Representações Sociais, o que me motivou a cursar a disciplina 

“Cognição e Representações Sociais” no Departamento de Psicologia do 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC e optar por esta teoria 

para conduzir meus estudos. 

As minhas inquietações são ao redor de uma área de interesse para 

a saúde pública e da enfermagem em especial, o cuidado pré-natal ou 

controle pré-natal das mulheres grávidas, área tão valorizada pela 

instituição de saúde, mas que nem sempre logra seu objetivo, seja pelos 

determinantes sociais, pela organização do sistema de saúde ou pelas 

escolhas que fazem as mulheres para aceitar ou rejeitar estes serviços. 

Acredito que a Teoria das Representações Sociais pode dar resposta a 

algumas destas inquietações.  

Neste sentido, a pergunta norteadora desta proposta de pesquisa é: 

Quais são as representações sociais sobre o cuidado pré-natal de gestantes 

e enfermeiras e sua relação com o uso e satisfação deste serviço? 

A TESE que sustento neste estudo é: As representações sociais 

sobre o cuidado pré-natal institucional das gestantes formaram-se através 

do conhecimento do senso comum e do conhecimento reificado dos 

profissionais e estas representações sociais determinam atitudes, 

comportamentos e práticas de inserção e engajamento para o cuidado pré-

natal institucional. 

Acredito que os resultados deste estudo poderão contribuir para 

ampliar o conhecimento de aspectos subjetivos das mulheres grávidas e 

as representações delas sobre o cuidado pré-natal, oferecido pelos 

profissionais. Este conhecimento permitirá um olhar mais amplo das 

práticas frente às expectativas das usuárias, o que mobilizará melhorias 

no atendimento e nas práticas de cuidado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Caracterizar as representações sociais sobre o cuidado pré-natal de 

gestantes e enfermeiras e sua relação com o uso e satisfação deste serviço. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar as representações sociais de gestantes e enfermeiras 

sobre o cuidado pré-natal; 

• Identificar o uso dos serviços e satisfação com o cuidado 

recebido; 

• Relacionar as representações sociais sobre o cuidado pré-natal 

e o uso dos serviços e satisfação com o cuidado recebido; 

• Identificar o conhecimento científico produzido na literatura 

nacional e internacional acerca do cuidado pré-natal recebido 

nas instituições de saúde sob a ótica das gestantes e puérperas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente capítulo está subdivido em duas partes. Uma primeira 

em que é feita uma revisão narrativa da literatura e uma segunda, em que 

é realizada uma revisão integrativa da literatura.  A revisão narrativa 

aborda o tema cuidado pré-natal em geral e a legislação colombiana em 

particular, sendo o mesmo desdobrado em quatro subtemas: a história da 

institucionalização do cuidado pré-natal, o cuidado pré-natal no sistema 

de saúde colombiano, história colombiana do atendimento à mulher 

grávida e legislação colombiana com relação à saúde materna perinatal. 

A revisão narrativa ou tradicional permite descrever um problema 

e seu desenvolvimento, discutir o assunto desde o ponto de vista teórico 

ou contextual. É caracterizada como um processo de descrição do estado 

da arte de um assunto específico. Permite descrever a gênese, história e 

desenvolvimento de um problema. Permite estabelecer analogias, integrar 

áreas de pesquisa e enfoques multidisciplinares. Na revisão narrativa 

utilizam-se diversas fontes (livros, enciclopédias, artigos conceituais, de 

revisão e de pesquisa, entre outros documentos), mas não é necessário 

esgotar as fontes de informação (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). Este tipo de revisão não fornece a metodologia para a busca das 

referências, nem as fontes de informações utilizadas ou os critérios para 

avaliação e seleção dos trabalhos. Constitui-se, basicamente, da análise 

da literatura, da interpretação e análise crítica pessoal do pesquisador 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Este tipo de revisão possibilita a aquisição e atualização de 

conhecimentos sobre um determinado tema em curto período de tempo. 

No entanto, não possui metodologia que viabilize a reprodução dos dados 

e nem traz respostas quantitativas para determinados questionamentos. 

Para efeitos da revisão narrativa desta pesquisa, foram consultados textos, 

artigos, livros, teses, dissertações, informes e legislação colombiana 

relativa ao tema da saúde materna perinatal e do cuidado pré-natal, 

permitindo fundamentação da parte teórica necessária para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

A segunda parte da revisão de literatura desta pesquisa, é 

apresentada sob a forma de revisão integrativa, conforme o protocolo 

previamente estabelecido (Apêndice A), com o objetivo de identificar o 
conhecimento científico produzido na literatura nacional e internacional 

acerca das representações sociais, percepções, vivências e experiências 

do cuidado pré-natal vivenciado pelas mulheres grávidas.   

A revisão integrativa de literatura permite avaliação crítica e 
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sínteses da evidência disponibilizada sobre o tema de pesquisa, tendo 

como produto final o estado atual dos conhecimentos sobre o tema de 

interesse, assim como a identificação das brechas que conduzem ao 

desenvolvimento de pesquisas futuras (FERNANDES; GALVÃO, 2013). 

Uma revisão integrativa apresenta um enfoque mais sistemático e 

rigoroso em relação à revisão bibliográfica narrativa. Este tipo de revisão 

centra a síntese do conhecimento sobre um tema específico. Seu propósito 

pode ser a compreensão mais aprofundada ou criar uma nova 

conceituação de um tema. O autor precisa revisar amplamente a literatura 

e avaliar criticamente sua qualidade, indo além da descrição dos artigos 

identificados e incluindo análises e inovação conceitual. O resultado da 

revisão integrativa pode constituir uma síntese de modelos ou escolas de 

pensamento existentes ou pode ser uma nova interpretação dos dados 

existentes (FERNANDES; GALVÃO, 2013). 

Este tipo de revisão tem o potencial de promover os estudos de 

revisão em diversas áreas do conhecimento, mantendo o rigor 

metodológico das revisões sistemáticas (GORIS, 2015). A revisão 

integrativa da literatura é um dos métodos de pesquisa utilizados na 

prática baseada em evidências, permitindo a incorporação das evidências 

na prática clínica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). No artigo “A 

metodologia da revisão integrativa de literatura na enfermagem”, Souza 

e colaboradores (2017) apresentam uma revisão narrativa da importância 

e da metodologia desta estratégia, concluindo que esta tem sido apontada 

como ferramenta importante na síntese das pesquisas disponíveis sobre 

determinada temática e direciona a prática fundamentada em 

conhecimento científico. Além disso, as autoras apresentam as seis fases 

deste método proposto inicialmente por Ganong (1987): 1) identificação 

do tema e seleção de hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração 

de revisão integrativa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos/amostragem ou pesquisa de literatura; 3) definição 

das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados; e, 6) 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento (SOUZA et al., 2017).  
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3.1 REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA SOBRE O CUIDADO 

PRÉ-NATAL E A LEGISLAÇÃO COLOMBIANA EM PARTICULAR 

 

3.1.1 O cuidado pré-natal: realidades e perspectivas de uma prática 

humana 
 

A atenção pré-natal é um conjunto de ações assistenciais que se 

concretam em consultas programadas com a equipe de saúde e a gestante, 

com a finalidade de controlar a evolução da gravidez e obter uma 

adequada preparação para o parto e os cuidados do recém-nascido. O 

modelo de atenção pré-natal da OMS classifica as gestantes em dois 

grupos: grávidas que necessitam de atenção pré-natal de rotina, chamado 

de componente básico ou de risco habitual; e no outro grupo, grávidas que 

precisam de cuidados especiais determinados pelas condições de saúde 

ou fatores de risco, também denominadas de gestações de alto risco. As 

mulheres que não são elegíveis para o componente básico são transferidas 

para atenção especializada. Essas mulheres representam 

aproximadamente 25% de todas as mulheres que iniciam a atenção pré-

natal (OPS, 2011). 

O controle pré-natal é importante mesmo na situação de gestações 

saudáveis, permitindo a identificação de grávidas com maior risco, tanto 

obstétrico quanto perinatal, e admitindo intervenções dirigidas à 

prevenção desses riscos, o que contribui na promoção de condutas 

saudáveis durante a gravidez. O objetivo principal dos cuidados pré-natais 

é alcançar uma gravidez de evolução normal, que culmina com uma mãe 

e um recém-nascido saudáveis (AGUILERA; SOOTHILL, 2014). Em 

condições ideais, almeja-se que os cuidados pré-natais iniciem antes da 

concepção. A gestação programada permite que os casais programem a 

gestação e consultem os especialistas com o objetivo de reduzir os riscos 

que possam ser modificados (OMS, 2016). 

A atenção pré-natal é decisiva para que os profissionais de saúde 

prestem atenção, apoio e informações às gestantes. A atenção inclui a 

promoção de estilos de vida saudáveis, como a boa nutrição, detecção e 

prevenção de doenças, a prestação de assessoramento para o 

planejamento familiar e o apoio às mulheres que eventualmente possam 

sofrer violência conjugal (OMS, 2016). 
O atendimento durante a gravidez é uma atividade fundamental dos 

programas de saúde materno-perinatais, visando o aproveitamento 

máximo dos recursos disponíveis e favorecendo a optimização 

diagnóstica e terapêutica, além da inserção e adaptação da gestante e sua 



38 

 

família à nova etapa da vida. O atendimento nas instituições de saúde é 

realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, 

obstetras, enfermeiras e outros profissionais de saúde que se façam 

necessários à gestante (AGUILERA; SOOTHILL, 2014). 

Em relação ao atendimento às gravidas nas instituições de saúde, 

o diretor do Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisas conexas da 

OMS, Ian Askew (2016), diz: 

 
Para que as mulheres usem os serviços de 

cuidados pré-natais e retornem quando elas dão à 

luz, elas devem receber cuidados de boa qualidade 
durante a gravidez... A gravidez deve ser uma 

experiência positiva para todas as mulheres e as 
mulheres devem receber atenção que respeite sua 

dignidade (OMS, 2016, p.1). 

 

3.1.2 História da institucionalização do cuidado pré-natal: da atenção 

e cuidado domiciliar à atenção e cuidado hospitalar 
 

A reprodução humana não é um assunto meramente biológico, mas 

uma atividade social determinada por diferentes condições, como as 

políticas, materiais e socioculturais, estabelecendo um modelo de 

atendimento baseado na ideologia da reprodução, que dota de significação 

a todos seus elementos, como a gravidez, o parto e o pós-parto e produz 

determinadas ideologias da maternidade e da paternidade (RODRIGUES, 

2005). 

Algumas destas representações sobre o processo reprodutivo 

fazem com que a mulher experiencie seu corpo durante a gestação com 

medo e desconfiança, vivência que facilita a apropriação do atendimento 

de seus corpos grávidos por parte dos profissionais da saúde. 

Nas sociedades ocidentais, com as mudanças oriundas da 

industrialização e o progresso científico, os processos biológicos 

tornaram-se objeto do controle dos especialistas das ciências e 

tecnologias. Os processos de gravidez, parto e puerpério passaram a ser 

eventos da prática privada das mulheres, tornando-se objeto de interesses 

públicos e de atendimento masculino, com a mediação da medicalização 

e os instrumentos tecnológicos. Além disso, com a disjuntiva que tem a 

atenção sanitária atual ao intentar não patologizar este processo e tratá-lo 

como processo fisiológico, mas intentando controlá-lo para que não exista 

nenhum risco. A esse respeito, Narotzky (1995) relata: 

 



39 

 
A progressiva medicalização da gestação e dos 

cuidados pré-natais geraram uma perda na 
capacidade de determinação do estado da gestação 

por parte das mulheres, assim como a perda do 
controle sobre o processo da gestação. McLaren e 

Keown (1988) mostram que na Inglaterra, durante 
o século XIX, a punição das práticas abortivas 

parece ligada à consolidação da profissão médica e 
a sua luta por controlar âmbitos aos quais tinham 

acesso muito limitado, entre eles o da procriação: 
Sua luta contra as parteiras está bem documentada 

(NAROTZKY, 1995, p.55). 

 

A história acerca dos cuidados na saúde das mulheres grávidas, 

mostra que eram as parteiras quem ajudavam as outras mulheres nas suas 

doenças, no campo da sexualidade e da reprodução. Muñoz (2007), em 

sua tese de doutorado, faz um empreendimento do percurso pela história 

através de fontes bibliográficas atribuindo indiscutivelmente às parteiras 

a função de atender aos processos de gestação, parto e doenças 

ginecológicas durante os anos 750 e 1100, no território espanhol, 

acontecendo o mesmo no restante da Europa e mantendo-se até o final do 

século XVII. Como justificativa, em primeiro lugar porque o atendimento 

às mulheres grávidas se considerava íntimo, natural, e por tanto, não 

precisaria de intervenção médica, que naquele tempo era dedicada às 

doenças. Além disso, os hospitais eram instituições fundadas pelo estado 

ou congregações religiosas, com intuito de fornecer diversas formas de 

suporte social para os pobres. O hospital era o sítio de confinamento à 

pobreza, tendo como objetivo albergar pobres e mendigos advindos dos 

fluxos migratórios do campo às cidades, o que provocou a dissolução da 

sociedade rural na Europa nos séculos XV e XVI. Àquela época, 

considerava-se que o local natural para o tratamento de enfermidades e da 

espera da morte era a casa familiar. Os cidadãos que podiam custear um 

tratamento individual, os comerciantes das grandes cidades e os nobres, 

recebiam tratamentos domiciliares personalizados por famosos médicos 

de família (CASTRO, 2011). 

Na obra “O Nascimento da Clínica”, Foucault (2004) dá conta da 

origem da clínica como prática médica e dos hospitais como instituições 
de albergue dos enfermos e espaços de aprendizagem da medicina. Este 

intitula uma das seções “a lição dos hospitais”, onde narra qual o objetivo 

inicial da criação dos hospitais: 
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Veem-se obrigados ante a escassez de subsistências 

e a dificuldade para receber cuidados, reclamar a 
criação de hospitais, nos quais se recebam os 

doentes indigentes, os alimentem e tratem. Se 
deseja voltar ao princípio dos hospícios para os 

pobres. Criam-se efetivamente casas por iniciativa 
governamental e com fundos reunidos pelas 

assembleias populares. (FOUCAULT, 2004, p. 
101). 

 

A esse respeito, Castro (2011) relata que, para que a experiência 

clínica seja possível como forma de conhecimento, é preciso uma 

profunda reorganização do campo hospitalar, uma nova definição do 

estatuto do doente na sociedade e a instauração de uma determinada 

relação entre a assistência e a experiência, as ajudas e o saber. Foi preciso 

situar o paciente em um espaço coletivo e homogêneo, o hospital 

moderno, reformado como instituição. 

No estudo sobre a antropologia da reprodução, publicado por 

Muñoz (2007), ressalta-se uma reflexão sobre as condições de 

precariedade em que viviam as mulheres, em parte pela desvalorização 

cultural e religiosa daquela época. Os níveis de analfabetismo eram 

elevados e quase toda a população feminina era analfabeta. Poucas 

mulheres das classes privilegiadas tinham algum tipo de instrução. Por tal 

motivo, as parteiras eram mulheres analfabetas, sem nenhuma instrução e 

que aprendiam as práticas de atendimento das gestantes e dos partos 

através da comunicação oral e pela prática, ficando excluídas da 

profissionalização, que nesse momento só era permitida aos homens. 

Logo depois, progressivamente os cirurgiões incursionaram no 

atendimento dos partos, foram afastando as parteiras, limitando-as 

gradativamente e proibindo sua atuação com a justificativa de que estas 

não eram licenciadas em medicina ou outras artes úteis (MUÑOZ, 2007). 

Os historiadores situam a incursão massiva dos homens no 

atendimento das grávidas e dos partos entre os séculos XVIII e XIX. 

Rodriguez (2005) relata que apenas no século XVIII, com a introdução 

de técnicas instrumentais como o uso do fórceps, para intervir em partos 

dificultosos, inaugurou-se o conceito de “anormalidade do parto”, 

potencializando a inserção dos homens no controle do parto. 

Por sua parte, Oiberman (2004) concorda com as abordagens sobre 

o desenvolvimento do atendimento às gestantes que se deram através da 

história. Neste contexto, a autora menciona dois fenômenos que 

influenciaram fortemente a história da maternidade: os estados de bem-
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estar, sobre tudo nos países desenvolvidos, e o crescimento das ciências 

biológicas em relação à possibilidade de planejamento dos nascimentos. 

Em contrapartida, é importante ressaltar que as origens da atenção 

materna remontam às sociedades rurais, conhecidas por recomendar e 

orientar o comportamento da futura mãe com a finalidade de proteger a 

criança. Durante o parto, se não houvessem problemas, não se admitia ao 

lado da parturiente a presença de nenhum outro homem, excetuando o pai 

do bebê. Na iminência de uma complicação obstétrica, optava-se por 

solicitar um cirurgião. 

Durante muito tempo, os homens que cultivavam a arte da 

medicina se negaram a intervir nos partos, alegando tratar-se de uma 

tarefa ingrata e desagradável. Apenas a partir do século XV este panorama 

começa a transformar-se. As parteiras, que até esse momento eram pouco 

vigiadas pela sociedade, começam a tornarem-se suspeitas por 

envolvimento com revoltas religiosas. Acusavam-nas de magia, feitiçaria, 

de cumplicidade com o infanticídio e o aborto. Assim, a igreja e a 

monarquia obrigaram-nas a organizar uma corporação que permaneceria 

sob o juízo e supervisão dos cirurgiões (OIBERMAN, 2004). 

Mais recentemente, na década de 60 no período pós-guerra, com o 

surgimento da geração baby boomer nos EUA, o parto sai definitivamente 

do marco da vida privada para ambientes institucionalizados, aliado ao 

ofício feminino da parteira, “forma essencial da solidariedade feminina” 

(OIBERMAN, 2004). Este processo de transição representou uma imensa 

metamorfose, consequência de um conjunto de transformações técnicas, 

sociais, econômicas e culturais.  

Sedano, Sedano e Sedano (2014),  na sua resenha histórica da 

obstetrícia, fazem um percurso através do tempo, mostrando o 

desenvolvimento alcançado nesta disciplina graças a contribuições de 

muitos pesquisadores na criação de técnicas e instrumentos para o 

atendimento à mulher e ao feto, desde o estetoscópio de Pinard, para 

auscultar os batimentos cardíacos do feto através do abdôme materno, até 

os atuais estudos moleculares e bioquímicos, como o DNA fetal, entre 

outros grandes progressos da medicina fetal. 

Na atualidade, as reflexões e discussões centram-se em procurar 

para as mulheres e seus filhos um atendimento mais humanizado, no qual 

as tecnologias sejam auxiliadoras quando necessário e em lograr que 
todas as mulheres, de todo o mundo e classes sociais, tenham acesso e se 

beneficiem delas. 
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3.2 O CUIDADO PRÉ-NATAL NO SISTEMA DE SAÚDE 

COLOMBIANO 

 

3.2.1 História colombiana do atendimento à mulher grávida 

 

As primeiras práticas de seguimento à gravidez têm sua origem na 

Inglaterra, com Janet Cambell, responsável por iniciar o Serviço Nacional 

de Clínicas Antenatais e padronizar as consultas e rotinas que deveriam 

seguir durante o controle pré-natal (ALLER; PAGUÉS, 1999). Destacam-

se também a participação do Dr. Adolfo Pinard (1844-1934), em Paris, 

como um dos primeiros a reconhecer a importância da semiologia 

abdominal na gravidez. Em 1895, o obstetra francês inventou o 

estetoscópio que leva seu nome, estetoscópio de Pinard, o qual permite 

escutar os batimentos cardíacos do feto através do abdômen materno. 

A Colômbia seguiu o mesmo percurso que a maioria dos países 

ocidentais e, especialmente, os latino-americanos. Registros históricos 

revelam que até meados do século XIX, as parteiras colombianas leigas 

se ocupavam do atendimento das mulheres grávidas, cedendo lugar 

posteriormente aos médicos generalistas para realizar o atendimento dos 

partos (TORRES FERNANDO; GONZÁLEZ RICARDO, 2010). A 

história da medicina na Colômbia mostra o início da formação de médicos 

especialistas em ginecologia, no hospital San Juan de Deus em Bogotá, 

no ano de 1903. A partir do século XX se abrem progressivamente 

faculdades de medicina, com suas respectivas cátedras de obstetrícia e 

ginecologia. Nesta época, o atendimento dos partos é institucionalizado. 

Em fevereiro de 1940 é fundado em Bogotá a primeira Sociedade de 

Ginecologia e Obstetrícia e, em 1959, se fusionam academicamente as 

duas especialidades, formando a gineco-obstetrícia, contribuindo assim 

no desenvolvimento do cuidado pré-natal e no planejamento familiar 

liderado pelo acadêmico Fernando Tamayo Oglistri, no ano de 1965 

(TORRES FERNANDO; GONZÁLEZ RICARDO, 2010) 

Até os anos 60, apenas 30% da população habitava as cidades e o 

restante na área rural. Com a chegada gradativa da industrialização à 

Colombia e, posteriormente, pelos conflitos internos, a população 

camponesa se desloca para as cidades, iniciando a formação dos grandes 

centros urbanos das capitais. Já na década 90, moravam nas áreas urbanas 
70% da população, que nesse momento totalizava 34.271.563 pessoas. 

Fonseca (2005) fez uma ampla descrição das transições demográficas e 

sociais ocorridas no país durante o século XX. As modificações 

demográficas, sociais, políticas e económicas e a possibilidade de acesso 
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à educação que culminaram na mudança de um país camponês para um 

perfil urbano, trouxeram melhoras nas condições de saúde da população 

e das mulheres grávidas. Os altos índices de morbidade e mortalidade das 

gestantes, registrados nas décadas de 60 e 70, aliados à diminuição 

gradativa desses indicadores, dão conta do progresso da saúde pública no 

país, embora haja muito ainda por fazer (FONSECA, 2005). 

O controle pré-natal ou cuidado à gravidez como prática da atenção 

primária em saúde é relativamente novo. Os programas materno-infantis, 

elaborados na Colômbia nas décadas de 1960 a 1990, herdeiros da 

medicina ocidental, traduziram uma visão biomédica restrita sobre a 

mulher, baseados em sua especificidade biológica e conduzidos de forma 

não integral, do ponto de vista biopsicossocial. Posteriormente, com o 

avanço das ciências sociais, da saúde e as diretrizes de instituições 

internacionais importantes, como a OMS e a OPS, os programas de 

atenção primária passaram a visar um atendimento mais humano e 

integral da mulher, em todo seu ciclo vital e não limitado aos eventos 

reprodutivos (COLÔMBIA, 2018). 

Na atualidade, a atenção pré-natal e ao parto na Colômbia são 

liderados por profissionais da medicina e, de acordo com o nível de 

complexidade, o seguimento à gravidez é realizado pelo médico ou a 

enfermeira. Se a gravidez é de risco habitual, o profissional de 

enfermagem faz os controles pré-natais até a 36a semana; se a gravidez é 

classificada como de alto risco, é o profissional da medicina o responsável 

pelo controle pré-natal. Mesmo assim, a enfermagem tem uma liderança 

reconhecida no sistema de saúde no desenvolvimento e fortalecimento 

dos programas de promoção e prevenção, dentro dos quais se encontra a 

população materna infantil (OMS, 2015) 

A OPS/OMS tem trabalhado durante anos para apoiar os países em 

seus esforços para melhorar o acesso e a qualidade da atenção pré-natal, 

como parte dos programas integrais da saúde materna e neonatal. Dessa 

forma, a Colômbia vem trabalhando em parceria com estas organizações 

no intuito de melhorar as condições de saúde da população (OPS 2002; 

OMS, 2010) 

Em 1970 foi criado o Centro Latino-americano de Perinatologia 

(CLAP), um núcleo de pesquisa e formação do talento humano que, em 

1983, desenhou e publicou a História Clínica Perinatal (HCP), 
caracterizada como ferramenta ágil e de fácil manejo para a 

documentação das ações e observações da saúde das mulheres no ciclo 

gravídico-puerperal. O instrumento foi avaliado pela OMS e a OPS e, até 

a atualidade, é usado em vários países, inclusive na Colômbia. Uma das 
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vantagens da HCP é seu rápido diligenciamento e a opção de utilizar as 

bases de dados do sistema para realizar seguimentos sobre indicadores 

específicos do controle pré-natal. 

Na história da saúde pública colombiana, a atenção materno-

infantil tem sido considerada prioritária, principalmente, no que tange aos 

cuidados da mulher durante a gestação, abrangendo o período pré-natal, 

parto e o puerpério, a fim de manter um ciclo gravídico-puerperal com o 

menor risco possível para a mãe e filho. É assim que no transcurso de 

várias décadas, o governo colombiano e as organizações científicas 

nacionais e internacionais tem incorporado gradativamente as descobertas 

científicas e tecnológicas no campo da saúde materna. Da mesma forma, 

as políticas, programas e legislações em saúde se ajustaram 

progressivamente, de acordo com as mudanças históricas e sociais e pelos 

avanços técnicos e científicos na área da saúde, sobressaindo nesses 

pontos as contribuições e participações das comunidades, cientistas e de 

organizações como a OMS e OPS. 

No transcurso de várias décadas tem se propagado os benefícios do 

acompanhamento à gravidez, podendo-se afirmar que a atenção pré-natal, 

que inclui intervenções custo-efetivas, é uma estratégia chave para a 

obtenção de melhores resultados materno-perinatais e, por conseguinte, 

contribui para a redução da morbidade e mortalidade materna e do recém-

nascido. Um estudo realizado por Osorio e Gómez (2009) mostrou o 

impacto positivo do controle pré-natal sobre a mortalidade materna na 

cidade de Cali, Colômbia. Nas últimas duas décadas, tem-se observado 

um grande interesse mundial para enfatizar as condições de saúde das 

mulheres e os riscos que enfrentam durante a etapa reprodutiva. Da 

mesma forma, a OMS tem ressaltado o papel do enfermeiro nesse 

processo. Um destes anúncios ocorreu em 2011, quando a Junta Executiva 

da Assembleia Mundial da Saúde aprovou novas resoluções acerca do 

papel da enfermagem, da parteira profissional e do pessoal de saúde em 

geral. Além disso, o documento contém sete resoluções que exortam o 

fortalecimento dos profissionais da enfermagem e as parteiras como parte 

das estratégias integrais de recursos humanos (OMS, 2011). 

Entre outros documentos que respaldam o desenvolvimento na 

área materno-infantil estão a Declaração e Programa de Ação de Viena 

(ONU, 1993). Este documento distingue, pela primeira vez, que os 
direitos das mulheres e das meninas são uma parte inalienável, integral e 

indivisível dos direitos humanos universais (Artigo 18). Além deste, a 

Terceira Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 

(CIPD) no Cairo (ONU, 1994), a IV Conferência Mundial sobre a Mulher 
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(CCMM) em Beijing (ONU, 1995), e os compromissos ratificados no 

Consenso de Montevidéu sobre População e Desenvolvimento, no 

Uruguai em 2013, que, de igual maneira, ratificam a CIPD (1994). Ainda, 

os pactos e acordos internacionais, como a Conferência Mundial sobre 

Determinantes Sociais de Saúde de Rio de Janeiro (OMS, 2011) e a 

Declaração de Adelaida, sobre Saúde em todas as Políticas (OMS, 2010), 

dão diretrizes para o cuidado da saúde da mulher. 

É importante ressaltar que a OMS atualiza permanentemente as 

recomendações de cuidados para mulheres grávidas, de acordo com as 

últimas evidências científicas. Atualmente, existem novas 

recomendações para o controle pré-natal, destacando a recomendação de 

aumentar o número de consultas pré-natais durante a gravidez, passando 

de quatro a oito (ONU BR, 2016). 

Na América Latina e Caribe, a 26ª Conferência Sanitária Pan-

Americana (OPS, 2002), estabeleceu uma meta a médio prazo para 

reduzir a mortalidade materna para índices inferiores a 100 mortes por 

100.000 nascidos vivos, além de aprovar a nova estratégia para a redução 

da mortalidade e morbidade materna. Por meio dela, resolveu-se que a 

OPS deve ajudar os estados membros a reforçar seus sistemas de 

informação e vigilância sobre o progresso da redução de morbidade e 

mortalidade, conforme estipula a Declaração da Cúpula do Milênio 

(CEPAL, 2016). 

Na Colômbia, o Plano Decenal de Saúde Pública 2012-2021 

(COLÔMBIA, 2013), propõe a redução da inequidade em saúde e a 

garantia do direito à saúde, o qual contribuirá para o melhoramento das 

condições de vida dos cidadãos. Também, a legislação em saúde e os 

protocolos de atendimento nas instituições de saúde devem aderir aos 

princípios de defesa dos direitos humanos e o reconhecimento e defesa 

dos direitos sexuais e reprodutivos, segundo a constituição colombiana.  

Nesse sentido, a gravidez é reconhecida como um evento 

fisiológico normal, mas devido às complicações e problemas que podem 

ocorrer neste período e que podem afetar a mãe e a criança, considera-se 

que a mesma deve ser vigiada para que eventuais complicações possam 

ser identificadas. A melhor forma de monitorar o desenvolvimento da 

gestação é através do programa de controle pré-natal, o qual é definido 

como o conjunto de ações médicas e assistenciais que se concretizam em 
entrevistas ou visitas programadas com a equipe de saúde, objetivando 

controlar a evolução da gravidez e obter uma adequada preparação para o 

parto e cuidado do recém-nascido, diminuindo os riscos deste processo. 

Para que o controle pré-natal seja eficaz, este deve reunir algumas 
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condições, conforme descrevem as normas do Ministério da Saúde da 

Colômbia (2007): 

 

• Qualidade: O prestador de saúde (IPS) deve ter a capacidade 

resolutiva e a equipe de saúde estar capacitada para prestar uma 

atenção integral, humanizada e de alto nível; 

• Iniciar cedo: idealmente no primeiro trimestre da gestação, em 

torno de 10-12 semanas, para estabelecer a idade gestacional, 

possibilitar ações de prevenção, promoção da saúde e bem-estar 

e detectar fatores de risco; 

• Periódico: a frequência dependerá do risco de saúde, social ou 

psicológico; deverá ser feito com frequência regular ao longo 

da gestação; 

• Completo ou integral: tanto na avaliação do estado geral de 

saúde da mulher, da evolução da gestação com as intervenções 

necessárias, segundo a idade gestacional. Deve garantir o 

cumprimento efetivo das ações de fomento, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde; 

• Ampla cobertura: promover o controle pré-natal à maior 

quantidade da população possível, com base em programas 

educacionais, assegurando a igualdade, acessibilidade e 

gratuidade da atenção. O ideal é que abarque todas as gravidas 

da população; 

• Oportuna: deverá ser realizado de acordo com as necessidades 

da gestante. 

 

Na Colômbia, o Ministério da Saúde e Proteção Social tem como 

função a regulamentação do Sistema Geral de Segurança Social na Saúde 

(SGSSS) e a orientação das diretrizes, guias e protocolos de atendimento 

segundo as necessidades de saúde da população. Neste sentido, 

atualmente o cuidado com gestantes está orientado pelo Guia para 

Detecção Precoce das Alterações da Gravidez (COLÔMBIA, 2007) e 

pelos Guias de Prática Clínica para a Prevenção, Detecção Precoce e 

Tratamento das Complicações da Gravidez, Parto e Puerpério 

(COLÔMBIA, 2013). Mais recentemente, surge a Resolução 3280 de 2 

de agosto de 2018 do Ministério da Saúde e de Proteção Social 

(COLÔMBIA, 2018), substituindo a Norma Técnica 00412 do ano 2000, 

a qual definia critérios e diretrizes para o atendimento em saúde, dentro 

dos quais estava a atenção materno perinatal. A nova Resolução adota 

lineamentos técnicos e operativos da Rota Integral de Atenção para a 
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Promoção e Manutenção da Saúde e a Rota Integral de Atenção em Saúde 

para a População Materno-perinatal e se estabelecem as diretrizes para 

sua operação. Esta Resolução define a atenção pré-natal da seguinte 

forma: 

 
Se compreende por atenção para o cuidado pré-
natal à conjunto de atenções que contribuem a: i) 

melhorar a saúde materna; ii) promover o 
desenvolvimento do feto; iii) identificar e intervir 

cedo sobre os riscos que se relacionam com a 
gravidez; e, iv) gerar condições ótimas que 

permitam um parto seguro (COLÔMBIA, 2018, p. 
263). 

 

Na visão da enfermagem, o cuidado da mulher grávida durante o 

controle pré-natal se define como a interação exercida entre o profissional 

da enfermagem e a mulher grávida, companheiro e a família, ou com a 

mulher e uma pessoa de sua confiança ou só com a mulher, se assim ela 

preferir. Esta condição é determinada pelas circunstâncias e implica que 

se compartilhem conhecimentos, experiências, habilidades e percepções 

acerca do significado do cuidado e se gerem compromissos para manter 

a saúde e a qualidade de vida. O cuidado da mulher grávida e de seu filho 

deve fomentar a auto-estima e dignificar a mulher (UNFPA, 2014). 

Na Colômbia, segundo o inquérito nacional de demografia e saúde 

(ENDS, 2015) a cobertura de controle pré-natal mostra uma tendência 

ascendente, ao passar de 90% no ano 2000, para 93% no ano 2005 e 97% 

para os anos 2010 e 2015. Os médicos e as enfermeiras fizeram 97% dos 

controles pré-natais. 92% das grávidas realizaram quatro ou mais 

consultas de controle pré-natal na área urbana e 83,7% na área rural. As 

mulheres que não tiveram consultas pré-natais, conforme este relatório, 

são menores de 20 anos com mais de três filhos, moradoras de áreas 

rurais, sem escolaridade e com índice econômico muito baixo. No 

entanto, embora a cobertura do pré-natal esteja ascendendo, as cifras de 

mortalidade materna ainda continuam altas frente às metas nacionais e 

internacionais o que faz questionar a qualidade e seguridade da atenção 

obstétrica. (ORTIZ; LUDMIR, 2016) 

Dessa maneira, os dados evidenciam que a cobertura do controle 

pré-natal mostra uma tendência ascendente, ao passar de 90% no ano 

2000, para 93% no ano de 2005 e 97% em 2010 (ASIS COLÔMBIA, 

2015). 
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3.2.2 Legislação colombiana relacionada à saúde materna perinatal 

 

A Colômbia conta com uma ampla legislação direcionada à 

proteção da mulher durante todo seu ciclo vital e, especialmente, no ciclo 

gravídico-puerperal. A seguir, apresenta-se algumas dessas leis. 

 

3.2.2.1 Constituição Política de 1991 

 

Segundo a Constituição Política de 1991, a Colômbia é definida 

como um “Estado Social de Direito”, o qual significa historicamente o 

intento de adaptação do Estado liberal às condições sociais da civilização 

pós-industrial, as quais levam para um Estado benfeitor que garante para 

os cidadãos um nível mínimo de qualidade de vida, independentemente 

de sua capacidade econômica, para o qual o governo deve investir de 

maneira significativa.    

O Estado Social de Direito, na sua figura de Estado de direito 

clássico e liberal, caracteriza-se pelo regime de respeito aos direitos 

políticos e as liberdades básicas. Também inova com a prestação de uma 

multiplicidade de serviços públicos que objetivam garantir padrões 

mínimos de alimentação, educação, saúde e cultura (Sentencia T-406/92). 

A Constituição de 1991, em seu segundo título, também inclui artigos 

para a proteção de grupos específicos da população, entre os quais 

destaca-se o Artigo 43, à respeito da proteção da maternidade (TEJADA, 

2008). 

 

3.2.2.2 Sistema Geral de Segurança Social na Saúde (SGSSS)  

 

A Lei 100 de 1993 substituiu o Sistema Nacional de Saúde 

anterior, o qual encontrava-se em vigor desde 1976. Esta nova Lei 

estabeleceu o atual SGSSS, caracterizado como um sistema de saúde de 

competência regulada, baseado em uma mescla pública-privada e 

mercado-regulação, cujas principais fontes de financiamento são as 

cotizações de empregados e empregadores, que financiam o regime 

contributivo e os recursos fiscais obtidos através de impostos gerais, que 

financiam o regime subsidiado. As Empresas Promotoras de Saúde (EPS) 

são entidades públicas e privadas que funcionam como asseguradoras e 
administradoras. As Instituições Prestadoras do Serviço (IPS) se 

encarregam de prover os serviços de atendimento aos usuários, de acordo 

com os benefícios definidos no Plano Obrigatório de Saúde (POS). O 

Fundo de Solidariedade e Garantia (FOSYGA), se encarrega de 
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reconhecer o pagamento às EPSs, segundo o número de afiliados e o valor 

da Unidade de Pagamento por Capitação (UPC) além de transferir os 

recursos fiscais para o regime subsidiado (TEJADA, 2008). 

A Lei nº. 100 de 1993, que cria o Sistema de Seguro Social Integral 

de Saúde, envolveu mudanças na sua estrutura e funcionamento, dentro 

do qual destacam-se as de reitoria e de controle, que foi assumida 

conjuntamente pelo Ministério de Saúde (atual Ministério da Proteção 

Social), a Comissão de Regulação Sanitária (criada pela Lei 1122 de 

2007), o Conselho Nacional de Segurança Social em Saúde (com os 

correspondentes Conselhos Territoriais de Seguro Social de Saúde), as 

entidades territoriais (secretarias e municípios) e a Superintendência da 

Saúde. Esses diferentes organismos exercem comando e controle, entre 

outras formas, através da expedição de atos administrativos que 

pretendem regulamentar as disposições constitucionais e, em particular, 

as oriundas das Leis que sustentam o sistema de saúde, fundamentalmente 

da mesma Lei 100 de 1993 e da Lei 1122 de 2007 (pela qual se fizeram 

algumas modificações ao SGSSS e ditaram outras disposições 

(COLÔMBIA, 1993). 

Assim, a Lei nº.  100 de 1993 apresenta o Estado como ente 

regulador do mercado, diferente da Constituição Política de 1991, que o 

define como Estado social de direito, onde o direito à vida é inviolável, o 

seguro social é um serviço público e garante a todas as pessoas o acesso 

aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (TEJADA, 

2008). Nesse sentido, a função do Estado fica limitada à regulação, 

vigilância e controle do sistema, alocação de subsídios para a saúde da 

população pobre e vulnerável, promovendo mecanismos de mercado, no 

qual começam a participar outros atores privados com interesses 

particulares. Em alguns casos, no sistema de saúde imerso em um sistema 

de mercado, os pacientes passam a ser tratados como clientes, deixando 

do lado o estado passivo que os havia caraterizado, mas por sua vez 

perdendo dimensões humanas encaminhadas ao bem-estar social 

(TEJADA, 2008). 

A Lei nº. 100 de 1993, faz referência no Livro II ao SGSSS, com 

os seguintes objetivos: regular o serviço público essencial em saúde e 

criar condições de acesso para toda a população em todos os níveis de 

atenção. O Artigo nº. 162 define o Plano Obrigatório de Saúde (POS), 
através do qual se pretende a proteção integral das famílias, a maternidade 

e as doenças nas fases de promoção e fomento da saúde e a prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação para todas as patologias. O artigo 

nº.  165 define o Plano de Atenção Básica (PAB), complementa as ações 



50 

 

previstas no POS e as ações de saneamento ambiental. A Lei nº.  100 de 

1993 é um exemplo da forma como a Colômbia tem sido alvo das políticas 

internacionais neoliberais, criando e modificando políticas que em ordem 

social reduzem a inversão do Estado e privatizam progressivamente as 

entidades estatais, preconizando como sendo a forma de lograr maior 

eficiência e eficácia institucional. A reforma da saúde realizada na 

Colômbia foi recomendada pelo Banco Mundial como modelo para países 

em desenvolvimento, especialmente na América Latina. Pelos efeitos 

negativos dos mecanismos do mercado para que as pessoas ascendam a 

serviços de saúde, foi criada a tutela (mecanismo jurídico) pela 

Constituição Nacional de 1991, para garantir o respeito e o cumprimento 

dos direitos fundamentais, como o direito à saúde (TEJADA, 2008). 

O SGSSS tem dois regimes: o contributivo (para os trabalhadores 

assalariados e aposentados, trabalhadores independentes com renda 

superior a um salário mínimo) e o subsidiado (para os trabalhadores sem 

capacidade de pagamento). A cotização ao regime contributivo (RC) 

corresponde a 12,5% do salário (8,5% cabem ao empregador e 4% ao 

empregado; ao trabalhador independente cabe os 12,5%). O regime 

subsidiado (RS) financia-se com subsídio composto do regime 

contributivo mais os fundos fiscais procedentes de impostos gerais. A 

afiliação ao SGSSS é obrigatória e se faz por meio das EPSs (TEJADA, 

2008). 

Desde o ano de 1993 o SGSSS apresenta regulamentações e 

atualizações de acordo com as prioridades e necessidades da população. 

Assim, o Congresso da República da Colômbia decretou a Lei nº. 1438, 

de janeiro de 2011, reformando o SGSSS e incorporando a Atenção 

Primária de Saúde (APS) (COLÔMBIA, 2011), definido como um 

serviço que oferece atenção centrada nas pessoas e famílias com ênfase 

na promoção da saúde e prevenção de doenças, coordenada e integrada 

em todos os níveis onde participam as comunidades e baseada em 

métodos custo-efetivos cientificamente provados.  

 Nesta mesma direção, no ano de 2014, o Ministério da Proteção 

Social implementou o Modelo Integral de Atendimento à Saúde (MIAS) 

(COLÔMBIA, 2014), concebido como uma estratégia da APS, sendo 

componente principal a gestão do risco. O MIAS compreende um 

conjunto de processos de priorização, intervenção e arranjos 
institucionais que direcionam de forma coordenada as ações de cada um 

dos integrantes do SGSSS, no cumprimento de suas competências, 

funções e responsabilidades com foco em garantir o cuidado da saúde e o 

bem-estar da população, tendo em conta as prioridades e metas definidas 
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no Plano Decenal de Saúde Pública e os Planos Territoriais de Saúde.  

O MIAS é composto por dez fatores: plano de capacitação setorial; 

lineamentos para o melhoramento da qualidade; marco estratégico; Plano 

de Atendimento Integral de Saúde (PAIS); caracterização da população; 

Rotas Integrais de Atendimento na Saúde (RIAS); redes integrais de 

prestadores de serviços de saúde; gestão integral do risco em saúde; 

fortalecimento do talento humano em saúde; requerimentos e processos 

do sistema de informação; e, implementação do MIAS. 

Outras regulamentações relacionadas com a atenção das mulheres 

grávidas são:  

Lei nº. 266 de 1996: Regulamenta a profissão da Enfermagem na 

Colômbia e estabelece o marco normativo para que os profissionais da 

enfermagem realizem cuidados e atenção específica às mulheres em idade 

reprodutiva e durante os eventos da gestação, parto e puerpério;  

Decreto nº. 1543 de 1997: regulamenta o manejo da infeção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (VIH), síndrome de imunodeficiência 

adquirida (SIDA) e outras infecções de transmissão sexual (ISTS); 

Lei nº. 911 de 2004: dita disposições em matéria de 

responsabilidade deontológica para o exercício da profissão de 

enfermagem na Colômbia e estabelece o regime disciplinar 

correspondente; 

Resolução nº. 3442 de 2006: adota as guias de prática clínica 

baseada em evidência para a prevenção, diagnóstico e tratamento para 

pacientes com VIH/SIDA e as recomendações dos modelos de gestão 

programática em VIH/SIDA (MSPS, 2006); 

Guias de prática clínica 2013 para a prevenção, detecção 

oportuna e tratamento das complicações da gravidez, parto e 

puerpério: procura desenvolver de forma sistemática recomendações 

baseadas nas evidências para a prevenção, detecção oportuna e tratamento 

das alterações da gravidez, parto e puerpério, com o objetivo de 

aperfeiçoar a qualidade da atenção obstétrica, melhorar a saúde materno-

fetal e reduzir a morbidade e mortalidade materno-perinatal (UNFPA, 

2014); 

Política Nacional de Sexualidade, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos (PNSDSDR), 30 de julho de 2014: para a elaboração 

desta política o Ministério da Saúde de Proteção Social teve apoio de 
sócios estratégicos, como a Organização Internacional para as Migrações 

(OIM), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a 

Organização Pan-americana da Saúde (OPS) e Pró-família. Esta política 

avançou na conceituação da sexualidade, não devido a uma abordagem 
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de risco e da atenção de eventos relacionados à sua prática, mas do pleno 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, visando o respeito às 

diferenças como um aspecto fundamental na construção da cidadania; 

Lei estatutária nº. 1751. Direito fundamental para a Saúde. 

Congresso da República, Bogotá. Fevereiro de 2015: o objetivo desta 

Lei é garantir o direito fundamental à saúde, regulação e estabelecimento 

de mecanismos para sua proteção (COLÔMBIA, 2015);  

Política de Atenção Integral na Saúde (PAIS). Resolução nº. 

429 de 2016. Bogotá 17 de fevereiro de 2016: esta política está dirigida 

à geração de melhores condições de saúde da população, por meio da 

regulação da intervenção dos integrantes setoriais e inter-setoriais 

responsáveis por garantir a atenção da promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e paliação em condições de acessibilidade, 

aceitabilidade, oportunidade, continuidade, integralidade e capacidade de 

resolução. Esta política conta com um marco estratégico e um marco 

operacional que corresponde ao MIAS. O marco estratégico fundamenta-

se na APS, com foco na saúde familiar e comunitária, cuidados, gestão 

integral do risco e abordagem diferencial para os diversos territórios e 

populações do país (COLÔMBIA, 2016); 

Plano Decenal de Saúde Pública 2012-2021: A Saúde na 
Colômbia é construída por você: este plano é uma aposta política pela 

equidade na saúde. O plano contém as diretrizes da política e as ações 

fundamentais de intervenção do entorno, dos comportamentos, dos 

serviços de saúde e da participação social. É integral porque foi projetado 

partindo das dimensões prioritárias para a vida de todas pessoas e é 

dinâmico porque deverá ser reorientado permanentemente a partir da 

avaliação de seus próprios resultados e das mudanças ocorridas no 

entorno social. O plano incorpora enfoques complementares: o enfoque 

de direitos; de gênero e ciclo de vida; enfoque diferencial e do modelo de 

Determinantes Sociais da Saúde. Desenvolve-se mediante estratégias 

relacionadas com o atendimento pré-concepcional, pré-natal, do parto e 

do puerpério no marco do sistema obrigatório de garantia da qualidade e 

estratégias de APS. Quanto ao componente de saúde sexual e reprodutiva, 

o Plano Decenal de Saúde Pública 2012-2021 tem dentro de suas metas 

para o ano de 2021: diminuir a 61 por 1.000 a taxa específica de 

fecundidade em mulheres adolescentes entre 15 e 19 anos; aumentar 80% 
o uso de métodos modernos de anticoncepção em mulheres em idade fértil 

(de 15 a 49 anos); aumentar para 80% a prevalência do uso de métodos 

contraceptivos modernos em todas as adolescentes de 15 a 19 anos 

sexualmente ativas; a mortalidade materna evitável será inferior a 150 
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mortes anuais no país; 95% das mulheres gestantes terão 4 ou mais 

consultas pré-natais em 94% das entidades territoriais; 80% das mulheres 

gestantes ingressarão no controle pré-natal antes da semana 12 de idade 

gestacional; e, diminuir a proporção de adolescentes grávidas para 15%. 

 
3.3 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA  

 

A presente revisão integrativa de literatura é apresentada em forma 

de manuscrito, em conformidade com a Instrução Normativa no 

01/PEN/2016, a qual dispõe sobre os critérios para a elaboração e 

apresentação de trabalhos finais dos Cursos de Mestrado e Doutorado em 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

 

3.3.1 Manuscrito 1 – Cuidado pré-natal recebido sob a ótica das 

gestantes e/ou puérperas: revisão integrativa 
 

O primeiro manuscrito, intitulado “cuidado pré-natal recebido sob 

a ótica das gestantes e/ou puérperas: revisão integrativa”, será submetido 

à avaliação e possível publicação em periódico classificado pelo sistema 

QUALIS, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), conforme demonstrado a seguir: 
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RESUMO 

 
Objetivo: Identificar o conhecimento científico produzido na literatura 

nacional e internacional acerca do cuidado pré-natal recebido nas 

instituições de saúde sob a ótica das gestantes e/ou puérperas. Métodos: 

Revisão integrativa da literatura seguindo os pressupostos de Ganong 

(1987). A questão de pesquisa foi orientada pelos critérios PICOS. Foram 

utilizadas as bases de dados MEDLINE; LILACS; BDENF; CINAHL e a 

Biblioteca Virtual SciELO, usando os descritores DeCS e MESH: 

enfermagem, mulher grávida, cuidado pré-natal, representações sociais, 

percepções, vivências, experiências e satisfação. Os critérios de inclusão 

foram artigos nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre 

2007 e 2017. Resultados: Os 24 artigos analisados permitiram identificar 

quatro temas: relações interpessoais, educação em saúde, atendimento de 

qualidade e infraestrutura. Conclusão: O controle pré-natal é uma 

estratégia susceptível de avaliação e melhoramento contínuo. O 

conhecimento de gestantes e/ou puérperas, sobre suas expectativas e 

vivências, possibilita ações direcionadas à melhora desta estratégia.  

Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Enfermagem. Profissionais da 

saúde. Grávidas. Satisfação. 

 

ABSTRACT 

 
Objective: To identify the scientific knowledge produced in the national 

and international literature, about the prenatal care received in health care 

institutions from the users’ point of view. Methods: To carry out an 

integrative revision of literature following the assumptions of Ganong 
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(1987). The research question was guided by the PICOS criterion. 

MEDLINE, LILACS, BDENF, CINALHL and SciELO databases were 

used, using the DeCS and MESH:  nursery, pregnant, prenatal care, social 

representations, perceptions, experiences and satisfaction. The inclusion 

criterion was papers in English, Portuguese and Spanish, published  

between 2007 and 2017. Results: The 24 papers analyzed allowed to 

identify four topics:  interpersonal relationships, education and 

information, quality service and infrastructure.  Conclusion: Prenatal 

care is a strategy susceptible to evaluation and ongoing improvement.  

Give users a voice on their expectations and experiences, leads to taking 

actions to improve this strategy. 

Keywords: Prenatal care. Nursing. Health professionals. Pregnant. 

Satisfaction. 

  

RESUMEN 

 
Objetivo: Identificar el conocimiento científico producido en la literatura 

nacional e internacional acerca del cuidado prenatal recibido en las 

instituciones de salud desde la óptica de las usuarias. Método: revisión 

integrativa de literatura siguiendo los supuestos de Ganong (1987). La 

pregunta de investigación fue guiada por los criterios PICOS. Se 

utilizaron las bases de datos MEDLINE, LILACS, BDENF, CINAHL y 

SciELO, utilizando los DeCS y MESH: enfermería, embarazada, atención 

prenatal, representaciones sociales, percepciones, experiencias, 

satisfacción. Los criterios de inclusión fueron: artículos en inglés, 

portugués y español publicados entre 2007 y 2017. Resultados: Los 24 

artículos recuperados permitieron identificar cuatro temas: relaciones 

interpersonales, educación e información, servicio de calidad e 

infraestructura. Conclusión: el control prenatal es una estrategia 

susceptible de evaluación y mejoramiento continuo. Darles voz a las 

usuarias sobre sus expectativas y experiencias permite dirigir acciones 

para mejorar esta estrategia. 

Palabras clave: Cuidado prenatal. Enfermería. Profesionales de salud. 

Embarazadas. Satisfacción.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O atendimento à gravidez é uma atividade fundamental dos 

programas de saúde materno-perinatais, sendo importante mesmo nas 

gestações saudáveis, pois permitem a identificação dos casos de maior 
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risco, tanto obstétrico quanto perinatal, e intervenções dirigidas à 

prevenção, além de contribuir na promoção de condutas saudáveis. O 

objetivo principal dos cuidados pré-natais é conseguir uma gravidez de 

evolução normal, que culmine com uma mãe e um recém-nascido 

saudáveis. Os programas de saúde materno-perinatais visam o 

aproveitamento máximo dos recursos sanitários disponíveis (diagnósticos 

e terapêuticos) e também a implicação da grávida e sua família com a 

nova etapa de vida (AGUILERA; SOOTHILL, 2014). 

O cuidado pré-natal é considerado uma das melhores intervenções 

custo-efetivas para os sistemas de saúde e a que mais contribui na redução 

da morbidade e mortalidade materna. Diversas pesquisas mostram a 

relação favorável entre os cuidados pré-natais de qualidade e desfechos 

satisfatórios no processo de gestação, parto e puerpério (CRUZ; 

CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). 

No que diz respeito ao atendimento das grávidas nas instituições 

de saúde, o Diretor do Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisas 

conexas da OMS (2016), Ian Askew, diz: 

 
Para que as mulheres usem os serviços de cuidados 
pré-natais e retornem quando elas dão à luz, elas 

devem receber cuidados de boa qualidade durante 
a gravidez. A gravidez deve ser uma experiência 

positiva para todas as mulheres, e as mulheres 
devem receber atenção que respeite sua dignidade 

(OMS, 2016, p.1). 

 

Na atualidade, há consenso de que o controle pré-natal como 

atividade importante para o alcance de desfechos satisfatórios para as 

mulheres e seus filhos, precisa de recursos financeiros, técnicos e de 

talento humano qualificado. Além disso, estes programas são susceptíveis 

de melhoramento contínuo, o que também demanda avaliações 

permanentes para identificar aspectos a serem melhorados.  

Para que o controle pré-natal alcance seu objetivo, a equipe de 

saúde tem de direcionar seus cuidados à saúde materna-perinatal com 

critérios de humanização e respeitosos aos direitos humanos. No Brasil, 

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

e a Rede Cegonha (RC), (BRASIL, 2011) são as políticas públicas do 

Ministério de Saúde que visam assegurar às mulheres o direito ao 

planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento 

seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.  
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O papel da enfermagem no cuidado pré-natal como parte da equipe 

multidisciplinar é muito importante e sua contribuição para melhorar o 

atendimento às grávidas se faz no dia a dia, com o compromisso e 

qualificação da profissão. Importante ressaltar, são as usuárias desse 

serviço que têm a última palavra em relação à satisfação, pois elas 

vivenciam o cuidado desde as perspectivas próprias de atendimento. 

 

OBJETIVO 

 
Identificar o conhecimento científico produzido na literatura 

nacional e internacional acerca do cuidado pré-natal recebido nas 

instituições de saúde sob a ótica da gestantes e/ou puérperas. 

 

 

MÉTODOS 

 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com abordagem 

qualitativa. Este tipo de estudo permite avaliação crítica e sínteses da 

evidência disponibilizada sobre o tema de pesquisa e seu produto final é 

o estado atual dos conhecimentos sobre o tema de interesse, assim como 

a identificação das brechas que conduzem ao desenvolvimento de 

pesquisas futuras (FERNANDES; GALVÃO, 2013).  

No artigo “A metodologia da revisão integrativa de literatura na 

enfermagem”, Souza e colaboradores (2017), apresentam uma revisão 

narrativa da importância e a metodologia desta estratégia, concluindo que 

ela tem sido apontada como ferramenta importante na síntese das 

pesquisas disponíveis sobre determinada temática e direciona a prática 

fundamentada em conhecimento científico.  

Na operacionalização dessa revisão foram seguidas as seis etapas 

propostas por Ganong (1987): 1) seleção da pergunta de pesquisa; 2) 

definição dos critérios de inclusão de estudos e seleção da amostra; 3) 

representação dos estudos selecionados em formatos e tabelas, 

considerando as características em comum; 4) análise crítica dos 

resultados, identificando diferenças e conflitos; 5) discussão e 

interpretação dos resultados; 6) apresentação de forma clara da evidência 

encontrada.  
A questão norteadora do estudo elaborou-se segundo a estratégia 

PICO, em sua variante PICOS proposta pelo Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD, DÍAZ et al., 2016). Para o presente estudo, o 

acrônimo PICOS corresponde com “P” de população (mulheres gestantes 
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e/ou puérperas), “I” de intervenção ou área de interesse (cuidado pré-natal 

nas instituições de saúde), “C” de comparação entre intervenção ao grupo 

(não foi empregada neste estudo), “O” de desfecho (percepções das 

gestantes que vivenciaram o controle pré-natal) e “S” tipo de estudo, em 

nosso caso é um estudo observacional do tipo transversal. Assim, descrito 

o processo, a questão norteadora apresenta-se da seguinte forma: Qual a 

contribuição dos estudos desenvolvidos na literatura nacional e 

internacional para conhecer as percepções ou a ótica das mulheres 

grávidas/e ou puérperas sobre o cuidado pré-natal que recebem nas 

instituições de saúde?  

A busca realizou-se nos meses de fevereiro e março de 2018. Os 

critérios de seleção foram artigos de periódicos publicados entre janeiro 

de 2007 até dezembro de 2017, disponibilizados na íntegra e indexados 

nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências de Saúde), BDENF (Base de dados de Enfermagem), 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) e 

SciELO (Scientific Electronic Library Online).  

Na estratégia de busca foi adotada a utilização dos operadores 

booleanos “or” e “and” e os descritores foram identificados através do 

DECs e do MeSH: mulher grávida, gestação, representações sociais, 

percepção, satisfação, vivências, experiências, avaliação, cuidado de 

enfermagem e cuidado pré-natal com seus sinônimos: atenção do pré-

natal e seguimento pré-natal, todos eles buscados nos idiomas português, 

espanhol e inglês. Os critérios de exclusão foram: documentos editoriais; 

cartas; artigos de opinião, comentários; resumos de anais; ensaios; 

publicações duplicadas; dossiês; TCC; documentos oficiais de programas 

nacionais e internacionais; relatos de experiência; estudos de reflexão, 

relatórios de gestão; livros; materiais publicados em outros idiomas que 

não sejam em inglês, português e espanhol; e, estudos que não 

comtemplem o escopo desta revisão. 

Na figura 1, mostra-se o percurso da busca nas bases de dados. 

Usando os descritores associados aos operadores booleanos foram 

identificados 423 estudos dos quais foram lidos os títulos, os resumos e 

os descritores. Inicialmente foram excluídos 60 artigos que se acharam 

repetidos, ficando 363 artigos dos quais posteriormente foram excluídos 
321, por ausência de aderência à temática. Dos artigos pré-selecionados, 

(n=42) foram lidos na íntegra, o que permitiu excluir 18 dos quais 12 

abordavam a ótica do pré-natal em outros contextos e populações: pré-

natal em grupo; pré-natal com pais; pré-natal com adolescentes; pré-natal 
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com refugiados de guerra. Os outros 6 estudos abordavam a ótica do pré-

natal somente com gestores e profissionais, ficando uma mostra final de 

artigos selecionados que respondiam ao escopo desta pesquisa (n=24).  

 
Figura 1 - Fluxograma da busca sistemática nas bases de dados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em seguida, procedeu-se à organização dos achados nos 

documentos, selecionando e sistematizando as informações em um 

quadro e organizando os documentos segundo a data da publicação de 
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forma descendente, iniciando primeiro com os mais antigos e finalizando 

com os mais novos (quadro 1). 

Para fortalecimento dessa revisão, os artigos selecionados foram 

classificados segundo o nível de evidência, conforme os critérios do 

Joanna Briggs Institute. Assim, foi achado um estudo que classificou para 

o nível de evidência 3d, por se tratar de um estudo de caso-controle 

(MEJÍA et al., 2014), outro estudo classificou para o nível de evidência 

4a, por se tratar de uma revisão sistemática de estudos descritivos 

(DOWNE et al., 2016), todos os outros estudos classificaram para o nível 

de evidência 4b, por se tratarem de estudos transversais. Seguindo este 

percurso de avaliação da qualidade dos artigos, os mesmos foram testados 

com os checklist disponibilizados pelo Equator Network, sendo que o 

Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) foi utilizado para 

avaliar os estudos qualitativos, o Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE) para avaliar os 

estudos quantitativos e o Preferred Reporting Items for systematic 

reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para avaliar o estudo de revisão 

sistemática. 
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Quadro 1 - Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa.  

Título Ano 
Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 
Screening LE* 

O cuidado em saúde no ciclo gravídico-

puerperal sob a perspectiva de usuárias 
de serviços públicos (PARADA; 

TONETE, 2008) 

2008 LILACS Qualitativo SRQR 4.b 

The expectations of pregnant women 

regarding antenatal care (MATHIBE-
NECK, 2008) 

2008 Medline Qualitativo SRQR 4.b 

O Significado do Pré-Natal para 

Mulheres Grávidas: uma experiência no 
município de Campo Grande, Brasil  

(DUARTE; ANDRADE, 2008) 

2008 SciELO Qualitativo SRQR 4.b 

Perspectiva das mulheres na avaliação 

do programa de humanização no pré-
natal e nascimento (ALMEIDA; 

TANAKA, 2009) 

2009 SciELO Qualitativo SRQR 4.b 

Percepção de puérperas sobre 

assistência de enfermagem na gravidez 
(PESSÔA et al., 2009) 

2009 CINAHL Qualitativo SRQR 4.b 

Percepção das puérperas sobre a 
assistência prestada pela equipe de saúde 

no pré-natal (VIEIRA et al., 2011) 

2011 SciELO Qualitativo SRQR 4.b 

    Continua... 
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Título Ano 
Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 
Screening LE* 

O cuidado pré-natal na atenção básica de 
saúde sob o olhar de gestantes e 

enfermeiros (GUERREIRO et al., 2012) 

2012 BDENF Qualitativo SRQR 4.b 

Motivos que levam as gestantes a 

fazerem o pré-natal: um estudo das 
representações sociais (DUARTE et al., 

2012) 

2012 SciELO Qualitativo SRQR 4.b 

Atendimento pré-natal na ótica de 

puérperas: da medicalização à 

fragmentação do cuidado (CABRAL; 
HIRT; VAN DER SAND, 2013) 

2013 LILACS Qualitativo SRQR 4.b 

Factores de servicios de salud y 
satisfacción de usuarias asociados al 

acceso al control prenatal (MEJÍA et al., 
2014) 

2014 LILACS Quantitativo STROBE 3.d 

La calidad de asistencia de enfermería 
en el periodo prenatal desde la 

perspectiva de la mujer embarazada 
(VASCONCELOS-MOURA et al., 

2014) 

2014 LILACS Qualitativo SRQR 4.b 

    Continua... 
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Título Ano 
Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 
Screening LE* 

Importância atribuída por puérperas às 
atividades desenvolvidas no pré-natal 

(MAEDA et al., 2014) 

2014 LILACS Quantitativo STROBE 4.b 

Satisfaction with focused antenatal care 

service and associated factors among 
pregnant women attending focused 

antenatal care at health centers in Jimma 
town, Jimma zone, South West Ethiopia; 

a facility based cross-sectional study 

triangulated with qualitative stud 
(CHEMIR; ALEMSEGED; 

WORKNEH, 2014). 

2014 Medline Misto STROBE 4.b 

Satisfacción de usuarias del control 

prenatal en instituciones de salud 
públicas y factores asociados,  Cartagena 

(ÁVILA et al., 2014) 

2014 LILACS Quantitativo STROBE 4.b 

Percepção da assistência pré-natal de 

usuárias do serviço público de saúde 
(ORTIGARA, CARVALHO, 

PELLOSO, 2015) 

2015 BDENF Qualitativo SRQR 4.b 

Expectations and satisfaction with 

antenatal care among pregnant women 
with a focus on vulnerable groups: a 

descriptive study in Ghent (GALLE et 
al., 2015) 

2015 Medline Quantitativo STROBE 4.b 

    Continua… 
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Título Ano 
Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 
Screening LE* 

African American women and prenatal 
care: perceptions of patient-provider 

interaction (DAHLEM; VILLARRUEL; 
RONIS, 2015) 

2015 Medline Quantitativo STROBE 4.b 

How do Malawian women rate the 
quality of maternal and newborn care? 

Experiences and perceptions of women 
in the central and southern regions 

(KAMBALA et al., 2015) 

2015 Medline Quantitativo STROBE 4.b 

Expectations of Pregnant Women of 
Mexican Origin Regarding Their Health 

Care Providers (BAXLEY; IBITAYO, 
2015) 

2015 Medline Qualitativo SRQR 4.b 

What matters to women: a systematic 
scoping review to identify the processes 

and outcomes of antenatal care provision 
that are important to healthy pregnant 

women (DOWNE et al., 2016) 

2015 Medline Systematic 
scoping review 

PRISMA 4.a 

El cuidado de Enfermería 

comprometido: Motor en la satisfacción 
de la gestante durante el control prenatal 

(HERNÁNDEZ-BETANCUR; 
VÁSQUEZ-TRUISI, 2015) 

2015 SciELO Qualitativo SRQR 4.b 

    Continua... 
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Título Ano 
Base de 

dados 

Tipo de 

estudo 
Screening LE* 

Expectations and satisfaction of 
pregnant women: unveiling prenatal care 

in primary care (APARECIDA MACIEL 
CARDELLI et al., 2016) 

2016 CINAHL Qualitativo SRQR 4.b 

Percepção de gestantes sobre a 
organização do serviço/assistência em 

um pré-natal de baixo risco de Recife 
(CARDOSO et al., 2016) 

2016 LILACS Quantitativo STROBE 4.b 

The possible meanings of care:  self-care 

and care-for-the-other (SOLON-TAJRA; 
SOARES-PONTES, COSTA-

CARVALHO, 2017) 

2017 CINAHL Qualitativo SRQR 4.b 

* Níveis de Evidência (do inglês Levels of Evidence, JBI, 2014). 
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RESULTADOS 

 

Conhecendo os estudos 
 

A busca resultou em 423 estudos, dos quais depois de todo o 

processo seletivo restaram 24 para esta revisão. Os artigos foram 

publicados entre os anos 2008 e 2017, com uma maior predominância no 

ano de 2015 (n=7), seguido do ano de 2014 (n=5), de 2008 (n=3), de 2009 

(n=2), de 2011 (n=1), de 2012 (n=2), 2013 (n=1), 2016 (n=2) e 2017 

(n=1). Dos estudos analisados, a maioria seguiu a metodologia qualitativa 

(n=15), seguido da quantitativa (n=7), estudo misto (n=1) e revisão 

sistemática do escopo (n=1). Quanto ao idioma, quatro artigos estão 

escritos em espanhol (ÁVILA et al., 2014; HERNÁNDEZ-BETANCUR; 

VÁSQUEZ-TRUISI, 2015; MEJÍA et al., 2014; VASCONCELOS-

MOURA et al., 2014), dez artigos estão em português (ALMEIDA; 

TANAKA, 2009; CABRAL; HIRT; VAN DER SAND, 2013; DUARTE, 

2012; DUARTE; ANDRADE,  2008; GUERREIRO et al., 2012; 

MAEDA et al., 2014; ORTIGARA; CARVALHO; PELLOSO, 2015; 

PARADA; TONETE,  2008; PESSÔA et al., 2009; VIEIRA et al., 2011) 

e dez artigos em inglês (APARECIDA MACIEL CARDELLI et al., 2016; 

BAXLEY; IBITAYO, 2015; CARDOSO et al., 2016; CHEMIR; 

ALEMSEGED; WORKNEH, 2014; DAHLEM; VILLARRUEL; 

RONIS, 2015; DOWNE et al., 2016; GALLE et al., 2015; KAMBALA et 

al., 2015; MATHIBE-NEKE, 2008). 

Em relação ao país de origem, quatorze estudos são do Brasil 

(ALMEIDA; TANAKA, 2009; APARECIDA MACIEL CARDELLI et 

al., 2016; CABRAL; HIRT; VAN DER SAND, 2013; CARDOSO et al., 

2016; DUARTE, 2012; DUARTE; ANDRADE, 2008; GUERREIRO et 

al., 2012; MAEDA et al., 2014; ORTIGARA; CARVALHO; PELLOSO, 

2015; PARADA; TONETE, 2008; PESSÔA et al., 2009; SOLON-

TAJRA; SOARES-PONTES; COSTA-CARVALHO, 2017; 

VASCONCELOS-MOURA et al., 2014; VIEIRA et al., 2011), três 

estudos são da Colômbia (ÁVILA et al., 2014; HERNÁNDEZ-

BETANCUR; VÁSQUEZ-TRUISI, 2015; MEJÍA et al., 2014), três 

estudos são dos Estados Unidos (BAXLEY; IBITAYO, 2015; DAHLEM; 

VILLARRUEL; RONIS, 2015; MATHIBE-NEKE, 2008), um estudo da 
Bélgica (GALLE et al., 2015), um estudo do Reino Unido (DOWNE et 

al., 2016), um da Etiópia (CHEMIR; ALEMSEGED; WORKNEH, 2014) 

e um da Malaui-África Oriental (KAMBALA et al., 2015).   
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Quadro 2 - Síntese dos resultados segundo referência, objetivo, delineamento/referencial teórico, participantes e instrumentos 

para coleta de dados. 

Referência Objetivo 
Delineamento/ 

referencial teórico 

Participantes/ 

Sujeitos 

Instrumento para 

coleta de dados 

PARADA; 
TONETE, 

2008 

Apreender as representações sociais de 
puérperas sobre o cuidado em saúde no 

período pré-natal, no parto e no 
puerpério, em um contexto regional de 

serviços públicos de saúde do interior 

paulista 

Qualitativo 
Programa de 

Humanização no Pré-
natal e Nascimento 

(PHPN) 

34 puérperas 
 

Entrevista 
semiestruturada 

MATHIBE-

NEKE, 2008 

Explorar e descrever as expectativas que 

as mulheres grávidas têm em relação ao 
atendimento pré-natal pelo profissional de 

obstetrícia 

Qualitativo 

Promoção da saúde 

18 gestantes Entrevista em 

profundidade 

DUARTE; 

ANDRADE, 
2008 

Conhecer o significado e a importância 

do pré-natal na opinião das gestantes 
residentes na área de abrangência da 

Unidade Básica de Saúde da Família do 
Jardim Marabá, município de Campo 

Grande, MS, Brasil 

Qualitativo 

Representações 
Sociais 

 

21 gestantes Entrevista em 

profundidade 

   Continua... 
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Referência Objetivo 
Delineamento/ 

referencial teórico 
Participantes/ 

Sujeitos 

Instrumento 

para coleta de 

dados 

ALMEIDA; 

TANAKA, 
2009 

Analisar a importância da inclusão da 

perspectiva das mulheres na avaliação 
do Programa de Humanização do Pré-

Natal e Nascimento 
 

 

Qualitativo 

Programa 
de Programa de 

Humanização no 
Pré-natal e 

Nascimento 
(PHPN) 

(18 mulheres para 

estudo de caso, 16 
grupos focais de 6-

11 usuárias cada 
um) 

Estudo de caso 

Grupos focais 

PESSÔA et 
al., 

2009 
 

 
 

Identificar e analisar a satisfação de 
puérperas acerca da assistência 

oferecida no período da gravidez pela 
equipe de enfermagem 

Qualitativo sem 
referencial teórico. 

Análise temática 

20 puérperas Questionário 

VIEIRA et 
al., 

2011 

Identificar de que modo as puérperas 
usuárias de um serviço público de 

saúde de Porto Alegre percebem a 
assistência prestada pela equipe de 

saúde no pré-natal e o que pensam 
sobre o acesso, o acolhimento e o 

atendimento recebido durante esse 

período 

Qualitativa. 
Programa de 

Humanização no 
Pré-natal, Parto e 

Nascimento 
(PHPN) 

11puérperas Entrevista 
semiestruturada 

   Continua... 
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Referência Objetivo 
Delineamento/ 

referencial teórico 
Participantes/ 

Sujeitos 

Instrumento para 

coleta de dados 

GUERREIRO et al., 

2012 

Conhecer as concepções de 

gestantes e enfermeiros sobre o 
cuidado pré-natal na atenção básica 

de saúde 

Qualitativa. Sem 

referencial teórico. 
Análise temática, à 

luz de políticas 
públicas 

11enfermeriras, 

18 gestantes 

Observações, 

diário de campo 

DUARTE, 
2012 

Apreender as representações sociais 
das gestantes residentes no Jardim 

Marabá, município de Campo 
Grande/MS Brasil 

Qualitativa. 
Representações 

Sociais 

12 gestantes Entrevistas em 
profundidade 

CABRAL; HIRT; 
VAN DER SAND, 

2013 

Conhecer a percepção de puérperas 
sobre atendimento em serviço de 

pré-natal 

Qualitativo. Sem 
referencial teórico. 

Análise temática. 

8 puérperas Entrevista 
semiestruturada 

MEJÍA et al., 

2014 

Descrever os fatores de satisfação 

dos usuários e serviços de saúde 
associados ao acesso ao pré-natal 

(CP) nas instituições de saúde de 
Manizales e Cali 

Quantitativo 

Sem referencial 
teórico Análise 

estatística e 
temática 

823 gestantes 

4 enfermeiras 

Questionário 

VASCONCELOS-
MOURA et al.,  

2014 

Descrever a visão de mulheres 
grávidas sobre a qualidade da 

assistência de enfermagem no 
período pré-natal e identificar as 

expectativas e necessidades das 
mulheres nessa perspectiva 

Qualitativo. 
Momento de 

verdade (Albrecht 
K) 

20 gestantes Entrevista aberta 
e individual 

   Continua...  
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Referência Objetivo 
Delineamento/ 

referencial teórico 
Participantes/ 

Sujeitos 

Instrumento para 

coleta de dados 

MAEDA et al., 

2014 
 

Identificar a percepção das 

puérperas sobre a importância e 
satisfação com o Pré-Natal 

Quantitativo 

Sem referencial 
teórico 

Análise temática 

126 puérperas Questionário. 

CHEMIR, 

ALEMSEGED; 
WORKNEH, 

2014 

Avaliar a satisfação com o serviço 

de atenção pré-natal focada e 
fatores associados entre mulheres 

grávidas que frequentam cuidados 
pré-natais focados em centros de 

saúde na cidade de Jimma 

Estudo Misto 

Sem referencial 
teórico 

Indicadores de 
saúde materna e 

análise temática 

389 gestantes Questionário 

semiestruturado 
Grupos focais 

ÁVILA et al., 

2014 

Determinar os fatores associados à 

satisfação de usuárias de serviços 
de controle pré-natal em 

instituições de saúde de primeiro 
nível da rede pública de Cartagena 

Quantitativo. Sem 

referencial teórico 
Análise temática. 

712 gestantes Escala de 

satisfação de 
usuários 

ORTIGARA; 
CARVALHO; 

PELLOSO, 
2015 

Identificar as percepções de 
gestantes usuárias do serviço 

público de saúde sobre a assistência 
pré-natal 

Qualitativo 
Políticas públicas 

para saúde da 
mulher 

24 gestantes Entrevistas 

GALLE et al., 
2015 

 
 

Analisar expectativas e satisfação 
com o pré-natal entre gestantes, 

com particular foco em grupos 
vulneráveis 

Qualitativo 
Políticas públicas 

de saúde para a 
mulher 

44 gestantes Entrevistas 

   Continua... 
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Referência Objetivo 
Delineamento/ 

referencial teórico 
Participantes/ 

Sujeitos 

Instrumento para 

coleta de dados 

DAHLEM; 

VILLARRUEL; 
RONIS, 2015 

Analisar quantitativamente as 

percepções de mulheres afro-
americanas grávidas sobre a 

interação entre o paciente e o 
provedor e suas influências na 

percepção das mulheres sobre o 
pré-natal e a adesão a 

comportamentos pré-natais de 
saúde selecionados 

Quantitativo 

Modelo de 
interação do 

comportamento de 
saúde do cliente, 

(Cox 1982) 

225 gestantes Questionário 

Entrevista 

KAMBALA et al., 
2015 

Medir a qualidade percebida das 
mulheres de cuidados maternos e 

neonatais usando uma escala 
composta e identificar fatores 

individuais e de prestação de 
serviços no Malaui 

Quantitativo 
Análise estadística 

e temática 

82 Gestantes e 
puérperas 

Escala de 
cuidados 

maternos y 
neonatales 

BAXLEY; 
IBITAYO, 

2015 

Explorar as expectativas das 
gestantes de origem mexicana em 

relação à confiança e comunicação 
com seus profissionais de saúde 

Qualitativo 
Modelo de 

confiança e 
comunicação 

13 gestantes Entrevistas e 
notas de campo 

   Continua... 
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Referência Objetivo 
Delineamento/ 

referencial teórico 
Participantes/ 

Sujeitos 

Instrumento para 

coleta de dados 

DOWNE et al., 

2016 

Realizar uma revisão sistemática 

do escopo do que as mulheres 
querem, precisam e valorizam na 

gravidez 

Systematic 

Scoping Review 
Sem referencial 

teórico Análise 
estatística e 

temática 

1.264 mulheres 21 artigos 

HERNÁNDEZ-

BETANCUR; 
VÁSQUEZ-TRUISI, 

2015 

Descrever a percepção sobre a 

satisfação manifestada pelas 
gestantes em relação à assistência 

de enfermagem recebida durante o 
pré-natal realizado em um hospital 

de segundo nível de atenção 

Qualitativo 

Fenomenologia 
Interpretativa 

7 gestantes Entrevistas em 

profundidade 

APARECIDA 

MACIEL 
CARDELLI et al., 

2016 

Analisar a percepção de mulheres 

primíparas sobre o cuidado pré-
natal em Unidades Básicas de 

Saúde, Londrina-PR, Brasil 

Qualitativo 

Teoria das 
Representações 

Sociais 

18 gestantes Entrevista 

semiestruturada 

CARDOSO et al., 

2016 

Descrever o perfil epidemiológico 

e a percepção da assistência de 
gestantes de baixo risco atendidas 

em uma Maternidade do Recife/PE 

Quantitativo 

Sem referencial 
teórico 

94 gestantes Questionário e 

dados do cartão da 
gestante 

SOLON-TAJRA; 

SOARES-PONTES; 
COSTA-

CARVALHO, 
2017 

Compreender e refletir sobre o 

cuidado à luz das experiências de 
gestores, profissionais e usuárias 

dos serviços de saúde materna e 
infantil 

Qualitativo 

Hermenêutico 

68 (gestores, 

profissionais, 
usuários) 

Entrevista 

semiestruturada 
Observações 
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DISCUSSÃO 

 

A análise dos estudos selecionados evidenciou o pré-natal como 

prática assistencial para o binômio mãe-filho, de forma multidimensional 

e complexa. Quando a gestante e o profissional da saúde encontram-se no 

consultório, estabelece-se uma relação humana onde os aspectos afetivos, 

comunicacionais e técnicos adquirem maior relevância. A análise dos 

estudos permitiu estabelecer quatro categorias, conforme descrito a 

seguir: 

 

Relações interpessoais na prática assistencial  

 

Os estudos desta revisão destacam a valorização que as mulheres 

dão para as competências brandas (ou soft skills) dos profissionais de 

saúde (HERNÁNDEZ; HERNÁNDEZ, 2015). Na atualidade, estas 

competências, que estão diretamente relacionadas com a inteligência 

social e emocional, são altamente valorizadas pelos sistemas de saúde e 

de educação (NEWMAN, 2018).  

Em todos os estudos constatou-se que as gestantes expressam o 

quão é importante para elas, quando estão no controle pré-natal, sentir que 

os profissionais as tratam como seres humanos individuais e únicos. 

Palavras como: acolhimento, vínculo, apoio emocional, escuta ativa, 

cortesia, compromisso, gentileza, respeito, empatia, comunicação, 

individualidade, emergem em todos os estudos, como aspectos altamente 

valorizados pelas gestantes. 

As mulheres consideram o cuidado pré-natal como um momento 

especial na experiência da gravidez (APARECIDA MACIEL 

CARDELLI et al., 2016), mas uma das expectativas tem a ver com o 

relacionamento que se estabelecerá com os profissionais da saúde. Nesta 

revisão integrativa, alguns dos estudos evidenciaram alta qualidade de 

avaliação do cuidado nas relações interpessoais (APARECIDA MACIEL 

CARDELLI et al., 2016; GALLE et al., 2015; KAMBALA et al., 2015). 

Outros estudos mostram que a boa percepção das usuárias, em relação à 

interação com o profissional que as atende, é um fator determinante para 

a satisfação e favorece a adesão desta à assistência pré-natal 

(HERNÁNDEZ-BETANCUR; VÁSQUEZ-TRUISI, 2015; VIEIRA et 
al., 2011). Acolhimento, estabelecimento de vínculo e a empatia da 

equipe pré-natalista estão entre os motivos que levaram à realização do 

pré-natal e à adesão às consultas e as atividades propostas pelas equipes 

de saúde (ÁVILA et al., 2014; DUARTE, 2012). Também o bom trato 

por parte da enfermeira, a interação pessoal e o comportamento amigável 



74 

 

foram destacados pelas gestantes e puérperas como elementos 

importantes no atendimento do pré-natal (ÁVILA et al., 2014; BAXLEY; 

IBITAYO, 2015; MEJÍA et al., 2014; PARADA; TONETE, 2008; 

PESSÔA et al., 2009).   

Em contrapartida, quando os profissionais da saúde dão um 

atendimento frívolo, desumanizado e desconhecedor das individualidades 

e necessidades das mulheres grávidas, não conseguem adesão para os 

controles pré-natais nem para as recomendações dos profissionais. Nesta 

revisão, acharam-se estudos que mostraram a insatisfação das usuárias 

com o relacionamento das equipes de saúde (CABRAL; HIRT; VAN 

DER SAND, 2013; DUARTE, 2012; DUARTE; ANDRADE, 2008; 

GUERREIRO et al., 2012; MATHIBE-NEKE, 2008; PESSÔA et al., 

2009; SOLON-TAJRA; SOARES-PONTES; COSTA-CARVALHO, 

2017), aspecto que é constituído numa barreira de acesso para o cuidado 

pré-natal institucional.   

A mulher grávida precisa saber que o profissional está realmente 

interessado nela e no bebê que espera (PESSÔA et al., 2009). Estas 

relatam que gostam da cortesia dos profissionais e a comunicação aberta 

com eles (ORTIGARA; CARVALHO; PELLOSO, 2015). Precisam 

sentir-se acolhidas por todas as pessoas das instituições de saúde, desde a 

recepção até os consultórios e em todo o processo de atendimento 

(ALMEIDA; TANAKA, 2009; PESSÔA et al., 2009).  

A pontualidade no atendimento também mostrou ser altamente 

importante para as gestantes. Alguns estudos mostram que as mulheres 

sentem desconforto quando precisam esperar muito tempo para serem 

atendidas. Algumas grávidas, além do tempo que empregam no 

deslocamento desde o lar até o centro de saúde, têm que esperar por 

atendimento, sendo a situação ainda mais desconfortável quando 

precisam sair cedo de suas casas em jejum para os exames laboratoriais. 

Algumas relatam que ficaram quase a manhã toda em jejum, o que mostra 

a dissonância entre muitas recomendações dos programas de atenção às 

gestantes e os desejos e necessidades da mulher (ALMEIDA; TANAKA, 

2009; GALLE et al., 2015). 

Outros aspectos importantes que abordam os estudos da revisão 

têm a ver com a autonomia, individualização no atendimento e liberdade 

de escolha (DOWNE et al., 2016; MATHIBE-NEKE, 2008; PARADA; 
TONETE, 2008; SOLON-TAJRA; SOARES-PONTES; COSTA-

CARVALHO, 2017), conforme os direitos da cidadania promulgados 

pelo Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN, Brasil 

2000). Para que a mulher possa ter uma experiência positiva da gestação, 

deve se sentir reconhecida como pessoa digna, com voz própria e 
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capacidade de decisão sobre os aspectos relacionados com sua saúde e a 

de seu filho. 

 

Educação em saúde e informações relevantes  
 

Os aspectos educacionais são da maior relevância para a mulher 

grávida. Ela deseja esclarecer todas as dúvidas que a gestação gera, 

precisa comunicação clara que não oculte informações (DOWNE et al., 

2016). Além disso, ela deseja antecipar seu papel materno através da 

aprendizagem dos cuidados com o bebê (HERNÁNDEZ-BETANCUR; 

VÁSQUEZ-TRUISI, 2015). Neste sentido, as enfermeiras têm uma 

grande oportunidade de promover comportamentos e estilos de vida 

saudáveis, tanto na consulta individual quanto nos cursos de educação 

para a maternidade e para a paternidade. Aspectos comunicacionais como 

usar linguagem simples com a gestante e conhecer o contexto cultural 

delas é muito importante (BAXLEY; IBITAYO, 2015).  

Em todos os estudos desta revisão integrativa os aspectos 

comunicacionais e educativos foram abordados e muito salientados pelos 

pesquisadores, pôde-se corresponder com o conhecimento que os 

profissionais têm da importância e a necessidade destas intervenções na 

atenção primária e pelas orientações das políticas públicas e os protocolos 

institucionais que relevam estas intervenções como técnicas brandas custo 

efetivas para a saúde do binômio mãe-filho. Os estudos mostram também 

que as grávidas reconhecem a importância das informações e da educação 

em saúde que os profissionais oferecem para elas (ÁVILA et al., 2014; 

CHEMIR; ALENSEGED; WORKNEH, 2014; DAHLEM; 

VILLARRUEL; RONIS, 2015; DUARTE, 2012; KAMBALA et al., 

2015; MAEDA et al., 2014; MEJÍA et al., 2014; PARADA; TONETE, 

2008; PESSÔA et al., 2009; VASCONCELOS-MOURA et al., 2014; 

VIEIRA et al., 2011). 

 No entanto, outros estudos mostram que ainda faltam diretrizes e 

informações claras para as gestantes e aspectos educacionais sobre os 

cuidados para a saúde na gravidez, preparo para o parto e para os cuidados 

com o recém-nascido (ALMEIDA; TANAKA, 2009; APARECIDA 

MACIEL CARDELLI et al., 2016; CABRAL; HIRT; VAN DER SAND, 

2013; DUARTE; ANDRADE, 2008; GALLE et al., 2015; GUERREIRO 
et al., 2012; MATHIBE-NEKE, 2008; SOLON-TAJRA; SOARES-

PONTES; COSTA-VARVALHO, 2017). 
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Atendimento de qualidade que procure o bem-estar e segurança da 

gestante e o bebê 

 
Muitas gestantes desconhecem seus direitos em saúde sexual e 

reprodutiva e também não conhecem aspectos técnicos do exame físico 

que os profissionais praticam em seus corpos nem a finalidade dos 

exames laboratoriais, mas elas avaliam a qualidade do cuidado através da 

sensibilidade humana que lhes é própria. Neste sentido, elas concluem 

que o atendimento foi de boa qualidade por aspectos como o tempo que o 

profissional toma para o atendimento na consulta do pré-natal, pela 

propriedade e delicadeza que o profissional tem ao fazer o exame físico e 

pelas informações que ele dá para a gestante sobre o desenvolvimento da 

gravidez. Também, pela educação em saúde e orientações sobre o que é 

melhor fazer ou deixar de fazer para assegurar o bem-estar do binômio 

mãe-filho (HERNÁNDEZ-BETANCUR; VÁSQUEZ-TRUISI, 2015; 

PESSÔA et al., 2009; VIEIRA et al., 2011). É importante salientar que, 

dentre os exames mais valorizados pelas grávidas, está a ausculta dos 

batimentos cardíacos fetais com o sonar e as ecografias obstétricas, 

porque representam sinais objetivos da vitalidade fetal, poder escutar o 

coração do bebê e visualizar a fisionomia dele através de imagens da 

ecografia, fazendo com que a mulher afirme a sensação de realidade da 

gestação e reforçando sentimentos de apego e amor pelo filho em 

formação (HERNÁNDEZ-BETANCUR; VÁSQUEZ-TRUISI, 2015; 

MAEDA et al., 2014; ORTIGARA; CARVALHO; PELLOSO, 2015). 

Alguns dos artigos da presente revisão integrativa evidenciam que a 

principal motivação das mulheres para acudir ao pré-natal foi constatar a 

vitalidade e a saúde do bebê (DUARTE; ANDRADE, 2008; KAMBALA 

et al., 2015; MAEDA et al., 2014). Pelo contrário, as mulheres destes 

estudos desvalorizam o atendimento despersonalizado centrado na lógica 

biomédica, com exame físico breve, poucas informações, sem escuta ativa 

nem acolhimento (CABRAL; HIRT; VAN DER SAND, 2013; SOLON-

TAJRA; SOARES-PONTES; COSTA-CARVALHO, 2017), que podem 

ser interpretados como experiências de não cuidado e negligência 

(MAEDA et al., 2014; ORTIGARA; CARVALHO; PELLOSO, 2015). 

Outros estudos mostram falhas, como rotatividade do pessoal assistencial 

(CHEMIR; ALEMSEGED; WORKNEH, 2014) e pré-natal com cuidados 
fragmentados sem continuidade do cuidado (CABRAL; HIRT; VAN 

DER SAND, 2013; MATHIBE-NEKE, 2008), embora as gestantes 

prefiram finalizar o pré-natal na maternidade, pois um cuidado 

complementa o outro (VASCONCELOS-MOURA, 2014; VIEIRA et al., 

2011). 
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Infraestrutura, aspectos técnicos e organizacionais do pré-natal 

 
Um centro de saúde que seja de fácil acesso por estar perto da 

residência das usuárias, limpo e ordenado, com consultórios que 

permitam privacidade, com boa sinalização, com espaços e cadeiras 

confortáveis para esperar a consulta, evidenciou em vários estudos ser 

muito importante. O acesso entendido como próximo da residência das 

usuárias, mas também com rapidez no atendimento sem ter que fazer filas 

e longas esperas (KAMBALA et al., 2015; MEJÍA et al., 2014).   

As gestantes desejam que o centro de saúde ou hospital seja uma 

edificação confortável na qual elas encontrem todos os serviços para o 

atendimento integral. Elas valorizam muito encontrar na mesma 

instituição tudo o que precisam para o seguimento da gestação, ou seja,  

que nesse mesmo prédio possam fazer a consulta do pré-natal, os exames 

laboratoriais, as ecografias e receber o atendimento dos outros 

especialistas (obstetra, odontólogo, psicóloga, assistente  social, entre 

outros profissionais que sejam necessários), pois quando as instituições 

não têm estas condições, elas ficam submetidas a uma peregrinação para 

achar todos os atendimentos indicados pelos profissionais. Além do 

tempo que requerem para ir de um lugar para outro, elas também precisam 

de dinheiro para pagar o transporte e comida. Assim, o acesso geográfico 

e a carência de dinheiro se convertem em limitações de acesso ao controle 

pré-natal (MEJÍA et al., 2014).  

As participantes de um dos estudos manifestaram que a instituição 

ideal para elas é aquela que oferece continuidade na atenção, no sentido 

que elas possam passar do atendimento pré-natal à sala de maternidade, 

para atendimento do parto e do puerpério no mesmo prédio (VIEIRA et 

al., 2011). 

Em alguns estudos, as gestantes manifestam insatisfação com a 

infraestrutura dos centros de saúde e hospitais onde foram atendidas, 

avaliando como deficientes estes prédios (MATHIBE-NEKE, 2008; 

VASCONCELOS-MOURA, 2014). No entanto, outras mulheres 

manifestam insatisfação com os aspectos organizacionais e técnicos do 

pré-natal (CHEMIR; ALEMSEGED; WORKNEH, 2014; GALLE et al., 

2015). 
A burocracia administrativa ainda se mostra rígida e 

descontextualizada; os funcionários marcam cronogramas e horários 

tendo em conta as necessidades administrativas e gerenciais e não as 

necessidades individuais das grávidas, as quais devem organizar as 

atividades laborais de fora e de dentro da casa para poderem assistir ao 
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controle pré-natal (CHEMIR; ALEMSEGED; WORKNEH, 2014; 

GALLE et al., 2015).  

Os achados desta revisão integrativa corroboram com o estudo de 

Protasio e colaboradores (2017), o qual avaliou a satisfação do usuário da 

Atenção Básica em Saúde por regiões no Brasil, encontrando que os 

aspectos mais importantes para os usuários se sentirem satisfeitos estão 

relacionados ao sentimento de capacidade para resolver seus problemas 

na própria unidade de saúde e sentir-se respeitados pelos profissionais. 

Outros aspectos que mostram muita importância na satisfação dos 

usuários relacionam-se com a proximidade dos centros de saúde de suas 

residências, com as condições físicas e de conforto da infraestrutura dos 

centros de saúde e com o gerenciamento mais flexível dos serviços quanto 

aos horários para as consultas e outros atendimentos.  

 

Limitações do estudo  
 

As limitações do estudo estão relacionadas à variedade de 

abordagens dos artigos selecionados, o que dificulta categorizar e 

sistematizar os achados, dado que os resultados dão conta do alvo de cada 

estudo. Assim, alguns resultados evidenciam as expectativas, desejos ou 

ideais que as grávidas têm a respeito do controle pré-natal, enquanto 

outros abordam as vivências das mulheres nos controles pré-natais. 

  

Contribuições para a área da enfermagem, saúde e políticas públicas 

 
Os resultados desta pesquisa podem subsidiar delineamentos de 

política pública e para a formação do talento humano em saúde. Os 

achados dos estudos desta revisão evidenciam como principal expectativa 

das gestantes que os profissionais ligados ao atendimento pré-natal 

tenham capacidade comunicativa e de relacionamento. É recomendável 

que o pessoal assistencial tenha uma permanência nos centros de saúde e 

hospitais, pois o relacionamento e estabelecimento de vínculos com as 

comunidades e as mulheres precisam, além de capacitação, de tempo e 

contato contínuo. As unidades de atendimento, centros de saúde ou 

hospitais devem ter capacidade resolutiva frente às necessidades das 

gestantes. Estes estudos evidenciam que ainda há barreiras de acesso aos 
serviços pré-natais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo permitiu identificar o conhecimento científico produzido 
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na literatura nacional e internacional acerca do cuidado pré-natal recebido 

nas instituições de saúde sob a ótica de gestantes e/ou puérperas. Os 

estudos analisados (com foco na satisfação das grávidas com o cuidado 

pré-natal) são de fundamental importância, porque evidenciam aspectos 

tanto no que se refere aos aspectos relacionados ao que as mulheres 

grávidas desejam e valorizam, como dos efeitos que os programas e 

serviços de saúde estão alcançando com este grupo populacional.  

O cuidado pré-natal, para que alcance seu objetivo, precisa da ação 

conjunta de todos os protagonistas do sistema de saúde, dos gestores de 

políticas públicas e dos profissionais, e também do compromisso das 

mulheres e comunidades. Além disso, este tipo de pesquisa orienta os 

profissionais e formadores de recursos humanos em saúde para fortalecer 

ou incorporar nos currículos a formação em competências sociais e 

interacionais soft skills, que respondam as expectativas que a usuária tem 

dos prestadores de serviços de saúde. A gestante, como ser humano em 

estado de vulnerabilidade por sua condição e como cidadã, é merecedora 

de que as enfermeiras e os profissionais que fazem o atendimento do pré-

natal ofereçam um cuidado humanizado e integral não somente como 

imperativo ético, mas também como demanda dos códigos nacionais e 

internacionais de direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos e 

direitos da mulher.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial utilizado para dar sustentação teórica ao presente 

estudo fundamenta-se    na psicologia social, com a Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici, e na Enfermagem com a 

Teoria dos Cuidados de Kristen M. Swanson. A primeira parte do estudo 

visa conhecer as representações sociais que as gestantes têm do cuidado 

pré-natal que a enfermagem oferece. A segunda parte visa relacionar 

essas representações com a utilização e satisfação das participantes pelo 

cuidado recebido. 

 

4.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) nasceu na década de 

50, no seio da psicologia social. Foi Serge Moscovici (1925-2014) que 

contribuiu com sua tese de doutorado intitulada, La psychanalyse, son 

image et son public (MOSCOVICI, 1961; 2012). 

Segundo sua autobiografia, Moscovici nasceu na Romênia, sendo 

nacionalizado na França e estudou psicologia e psicologia social na 

Sorbonne (MOSCOVICI, 2005). Foi um pensador constantemente 

inquieto acerca das teorias sobre as formas de organização do pensamento 

social, até então formuladas por outros filósofos e pesquisadores como 

Levy-Bruhl e Durkheim, entre outros. Tiveram forte influência no 

pensamento de Moscovici as teorias sobre percepção social e atribuição 

social, cujos precursores eram Solomon Asch (1944) e Fritz Heider 

(1946) e as teorias sobre percepção das pessoas e teorias implícitas de 

personalidade de Brunner e Tagiuri (1954).  

Entretanto, é na noção de “representações coletivas” da sociologia 

de Durkeim que Moscovici (2001) centra sua análise para desenvolver 

muito mais esses conceitos e propor sua TRS. Durkeim, na sua obra “As 

formas elementares da vida religiosa” (1912), diz que a vida social é a 

condição de todo pensamento organizado. Ele não explica a pluralidade 

de modos de organização do pensamento, mesmo que sejam todos sociais. 

Assim, a noção de representação pede nitidez (DURAN, 2012). 

Conforme Duran (2012), o conceito das “representações coletivas” 

de Durkheim é mais estático. Para ele, a representação coletiva é vivida 
de maneira homogênea por todos os homens de um grupo, da mesma 

forma que partilham uma língua. A representação coletiva tem por função 

preservar o vínculo entre os homens desse grupo e prepará-los para pensar 

e agir de modo uniforme. Perdura pelas gerações e exerce uma coerção 

sobre os indivíduos. Moscovici modifica esta noção e a transforma em 
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“representações sociais”: 

 
[...] ela surge como uma passarela entre os mundos 
individual e social, de associá-la, em seguida, à 

perspectiva de uma sociedade em transformação 
[...]. Trata-se de compreender não mais a tradição, 

mas a inovação; não mais uma vida social já feita, 
mas uma vida social em via de se fazer 

(MOSCOVICI, 2001, p. 47).  

 

As RS são essencialmente dinâmicas, formas de conhecimento 

particular, relacionadas como o senso comum, com a interação social e 

com a socialização. A este respeito, o pensador romeno relata que: 

 
As representações são entidades quase tangíveis. 

Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam 
incessantemente através de uma fala, um gesto, um 

encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria 
das relações sociais estabelecidas, os objetos 

produzidos ou consumidos, as comunicações 
trocadas, delas estão impregnados (MOSCOVICI, 

1978, p. 41).  

 

Segundo Oliveira (2004), em um momento histórico onde o 

positivismo ganhava espaço dentro das ciências, e com ele o máximo 

reconhecimento do valor dos conhecimentos fornecidos por ela, 

Moscovici se atreve a formular para o mundo científico da época sua 

teoria das representações sociais, argumentando que o conhecimento não 

científico ou do “senso comum” é muito importante para a organização, 

o relacionamento e trocas de informações e conhecimentos entre os 

grupos sociais. É, assim, que se inicia sua pesquisa entre o povo 

parisiense, a fim de explorar as representações sociais que estes tinham 

sobre a psicanálise. O propósito de Moscovici não foi desenvolver ou 

fazer aportes à teoria da psicanálise, mas utilizar esse novo conhecimento 

do século para identificar as representações das pessoas leigas sobre a 

psicanálise. 

De acordo com Camargo (2015), as representações sociais são uma 

forma particular de conhecimento do senso comum, uma espécie de 

“ciência coletiva”, específica dos não especialistas. As representações 

sociais se apresentam como um conjunto de proposições, relações e 

avaliações sobre determinados objetos relevantes para os grupos.  

Conforme Sá (1998), o que vai caracterizar a RS é a função social 
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que ela desempenha na formação das condutas e na orientação das 

comunicações sociais que é central. Por isso se torna importante estudar 

o fenômeno em profundidade e levantar questões como: que função social 

tem essa forma de pensar para determinado grupo?  

Moscovici (2004) diferencia o conhecimento leigo e o 

conhecimento especializado. O primeiro situa-se no chamando universo 

consensual, onde a compreensão do mundo se dá através das 

representações sociais. O segundo situa-se no chamado universo 

reificado, onde a compreensão do mundo ocorre por meio das ciências.  

Segundo Duran (2012), as RS têm a finalidade de tornar familiar 

algo que não é familiar, representando socialmente todos os objetos e 

situações das conversações cotidianas da forma que sejam acessíveis a 

todos, ou seja, comunicáveis. No universo consensual, os objetos passam 

a ser considerados próximos. 

Moscovici (2004) demostrou que as RS são modalidades de 

conhecimento que se articulam no dia-a-dia, e no senso comum, de acordo 

com dois processos formadores fundamentais: a objetivação e a 

ancoragem. A ancoragem (fixação, retenção), permite que algo 

desconhecido e inquietante, que incita a nossa curiosidade, seja 

incorporado à nossa própria rede de categorias e nos permita compará-la 

com o que consideramos um membro típico desta categoria. São as 

simbolizações ou percepções coletadas a partir de relatos verbais ou 

escritos sobre o conhecimento a respeito do fenômeno ou do objeto.  

Moscovici (2004) explica que a ancoragem utiliza dois processos: 

classificação e nomeação. Na classificação, a ancoragem coloca a 

memória em ação, pois esta é dirigida para dentro e prossegue 

armazenando e buscando nas suas fronteiras coisas, pessoas e eventos que 

ela identifica como um protótipo. Classificar significa impor certo 

conjunto de comportamentos e regras a alguém. Categorizar alguém ou 

algo é correspondente a escolher um protótipo entre todos aqueles 

inseridos em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou 

negativa com ele. A nomeação é a afiliação ou colocação dentro de uma 

rede de palavras especiais. Significa uma posição segura na matriz de 

identidade da cultura, é dar significado a algo que estava destituído de 

sentido no universo consensual. Dar nome não é uma operação puramente 

intelectual, que traz clareza ou consistência lógica, é uma operação que é 
subserviente a um propósito social. E a objetivação, para Moscovici, 

transforma uma abstração em algo quase físico. Uma das faculdades mais 

obscuras de nosso processo de pensamento e nossa linguagem é a 

habilidade de materializar uma entidade abstrata. Objetivar significa 

descobrir o aspecto icônico de uma ideia ou ser mal definido, isto é, fazer 
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equivaler o conceito com a imagem. Toma-se como exemplo a palavra 

Deus, que é uma das mais abstratas, no entanto, quando a religião cristã a 

faz corresponder com a imagem de pai, amigo, companheiro, ela 

converte-se em uma ideia concreta.  

De acordo com Moscovici (2004), a imagem associada com uma 

palavra ou ideia vem a ser tratada como uma realidade: uma realidade 

convencional, mas mesmo assim, uma realidade. A objetivação que tende 

a se dirigir para fora, deriva conceitos e imagens da memória a fim de 

combiná-los e reproduzi-los no mundo externo, para criar algo novo que 

se veja com o auxílio do que já foi visto. Conforme Jodelet (1988), esse 

mecanismo de objetivação ocorre em três etapas: primeiramente, ocorre 

a seleção e descontextualização, no qual a informação é 

descontextualizada a partir de critérios culturais e normativos. Em 

segundo lugar, forma-se um núcleo figurativo, uma estrutura que 

figurativamente reproduz uma estrutura conceitual. E por fim, ocorre a 

naturalização, ou seja, quando as imagens são transformadas em 

elementos reais.  

A teoria das representações sociais, desde seu início com 

Moscovici até a atualidade, apresenta novas perspectivas e abordagens. O 

interesse de Moscovici não foi determinar uma teoria forte e fechada, mas 

propor uma perspectiva para compreender a produção do saber social, 

especialmente os saberes que se produzem no cotidiano e que pertencem 

ao mundo vivido. Neste sentido, Almeida (2009) coloca: 

 
Em Moscovici encontramos conceitos importantes, 
que funcionam como princípios gerais que 

oferecem uma estrutura de análise capaz de 
detalhar o processo de construção ou gênese de 

uma representação social, mas que não têm a 
pretensão de esgotar todas as possibilidades 

teóricas que este campo de estudo suscita. Neste 
sentido, ela pode ser considerada, como Doise vem 

assinalando em várias oportunidades, uma grande 
teoria das representações sociais (ALMEIDA, 

2009, p. 717) 

 

 A TRS de Moscovici, no transcorrer do tempo, foi usada em 

inúmeras pesquisas e acrescentada por diversos olhares científicos de seus 

alunos pesquisadores. Nesta mesma direção, Almeida (2009) afirma: 

 
A TRS é agora uma construção muito complexa, 
uma espécie de encruzilhada: as correntes de ideias 
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que aí convergem são múltiplas, e no momento, 

não há nenhum mapa que dê as coordenadas 
comuns. E não é apenas uma questão de ideias e 

modelos formulados por disciplinas não 
psicológicas (história, antropologia, sociologia, 

semiótica etc.), mas também produções de grupos 
diferentes que, de todo modo, compartilham a 

mesma orientação teórica em psicologia social 
(ALMEIDA, 2009, p. 27) 

 

A mesma autora ressalta que a grande teoria das RS teve três 

desdobramentos, resultado dos trabalhos e pesquisas dos que foram seus 

discípulos: Abric, Doise e Jodelet, cada um deles com diferentes formas 

de enfocar e investigar as Representações Sociais, contribuindo assim 

para o desenvolvimento e a complementação da grande teoria 

(ALMEIDA, 2009). 

A seguir são apresentadas estas abordagens teóricas 

complementares e seus precursores: a abordagem processual, liderada por 

Denise Jodelet; a abordagem estrutural, liderada por Jean-Claude Abric e 

também conhecida como a Escola do Midi; e, a abordagem social, 

liderada por Willem Doise, identificada nos meios acadêmicos como 

Escola de Genebra. 

A abordagem processual é liderada por Denise Jodelet, em Paris. 

Esta pesquisadora realizou vários estudos sobre RS, dois deles se 

destacaram: um sobre representações sociais do corpo (1984) outro sobre 

representações sociais da loucura (1989). Jodelet sucedeu a Serge 

Moscovici na direção do laboratório de Psicologia Social da Ècole de 

Hautes Etudes em Sciences Sociales, em Paris, além disso, esta 

pesquisadora foi a grande difusora da TRS tanto na Europa, como no 

Brasil e alguns países da América Latina (México, Venezuela e 

Argentina). Jodelet define as representações sociais como uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social (JODELET, 2002). Deve-se lembrar que a representação 

social deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais, 

e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, as 

relações sociais que afetam as representações e a realidade material, 

social e ideal (das deias) sobre a qual elas vão intervir (JODELET, 2001). 

A coleta de material para este tipo de enfoque geralmente é feita com 

metodologias múltiplas, que podem ser entrevistas, questionários, 

observações, pesquisa documental e tratamento de textos escritos ou 
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imagéticos. Sua abrangência tenta capturar os diversos momentos e 

movimentos da elaboração da representação, embora dificilmente se 

possa abarcar todos eles em uma única pesquisa.  

 A abordagem social procura articular a teoria das RS com uma 

perspectiva mais sociológica. Doise, em 1970, começou a ministrar 

algumas aulas de psicologia social na Universidade de Genebra e, em 

1972, passou a ocupar o posto de professor de psicologia social 

experimental. O movimento estudantil de 1968 reivindicou a inclusão da 

disciplina de psicologia social no curso de psicologia, e Jean Piaget 

convidou Sege Moscovici para assumir essa disciplina em Genebra. Com 

Doise, formou-se um grupo de pesquisa em psicologia social 

experimental. O grupo liderado por Doise na Suíça articula as 

representações sociais com uma perspectiva mais sociológica, 

enfatizando a inserção social dos indivíduos como fonte de variação 

dessas representações. As principais características dessa abordagem 

consistem em ligar o individual ao coletivo e articular explicações de 

ordem individual com explicações de ordem social. 

A abordagem social pressupõe a integração de quatro níveis de 

análise no estudo das RS: o primeiro, focaliza os processos intra-

individuais, analisando o modo como os indivíduos organizam suas 

experiências com o meio ambiente. O segundo, centra-se nos processos 

interindividuais e situacionais, buscando nos sistemas de interação os 

princípios explicativos típicos das dinâmicas sociais. O terceiro refere-se 

aos processos intergrupais, leva em conta as diferentes posições que os 

indivíduos ocupam nas relações sociais e analisa como essas posições 

modulam os processos do primeiro e do segundo níveis. O quarto, o 

social, enfoca os sistemas de crenças, representações, avaliações e normas 

sociais, adotando o pressuposto de que as produções culturais e 

ideológicas, características de uma sociedade ou de certos grupos sociais, 

dão significado aos comportamentos dos indivíduos e criam as 

diferenciações sociais, a partir de princípios gerais.  

A abordagem estrutural enfatiza a dimensão cognitiva das 

representações. Ela foi desenvolvida pela equipe de Abric em Aix-en-

Provence e repousa sobre a teoria do núcleo central proposta desde 1976 

por Jean Claude Abric, concretizada em 1987. Esta abordagem define a 

RS como um conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, 
opiniões e atitudes. Ela constitui um sistema sociocognitivo particular, 

composto de dois subsistemas: sistema central (ou núcleo central) e 

sistema periférico. O núcleo central é constituído de um ou alguns 

elementos, sempre em quantidade limitada. Ele determina o significado 

da representação (função geradora), a organização interna (função 
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organizadora) e a estabilidade (função estabilizadora). O núcleo central, 

determinando o significado, a consistência e a permanência, vai então 

resistir à mudança, visto que toda modificação do núcleo central provoca 

uma transformação completa da representação. O sistema periférico é 

bem menos limitante, sendo mais leve e flexível. É a parte mais accessível 

e mais viva da representação. Se o núcleo central constitui, de algum 

modo a cabeça ou o cérebro da representação, o sistema periférico 

constitui o corpo e a carne. Seu papel é essencial e pode ser resumido em 

cinco funções: concretização, regulação, prescrição de comportamentos, 

proteção do núcleo central e personalização (individualização da 

representação coletiva, ABRIC, 1994).  

Abric expressa que as representações têm um núcleo porque elas 

são uma manifestação do pensamento social e, em todo pensamento 

social, uma certa quantidade de crenças, coletivamente produzidas e 

historicamente determinadas, não podem ser questionadas, posto que são 

o fundamento dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência 

de um grupo social. Neste sentido, Abric lembra o enunciado de 

Moscovici (1992) “toda comunicação, toda representação, comporta essa 

dualidade entre significado e ideias, das quais umas são negociáveis e 

outras não negociáveis, dentro de um grupo, em um dado momento”. Ora, 

é exatamente o núcleo central que constitui a parte não negociável da 

representação.  

Segundo Abric, existem dois grandes tipos de elementos no núcleo 

central: os elementos normativos e os elementos funcionais. Os elementos 

normativos são diretamente originados do sistema de valores dos 

indivíduos enquanto os elementos funcionais são associados às 

caraterísticas descritivas e à inscrição do objeto nas práticas sociais ou 

operatórias. São eles que determinam as condutas relativas ao objeto. 

Toda representação está em relação com um conjunto de outras 

representações sociais que constituem o ambiente histórico e social dos 

indivíduos. Na perspectiva de Abric (2003), as RS têm as funções de 

saber, por que permitem explicar a realidade; identitária, na medida em 

que protege a identidade dos grupos; de orientação, guiando 

comportamentos e práticas; justificadora ou ideológica, já que permitem, 

a posteriori, justificar tomadas de posições e comportamentos. 

Quanto às contribuições para enfermagem da TRS, Padilha, Silva 
e Coelho (2016) fazem referência ao crescente número de pesquisas 

relacionadas à profissão, sendo uma das abordagens mais utilizada, a 

abordagem estrutural das RS de Jean-Claude Abric (2003). Como 

destacado anteriormente, a TRS vêm sendo utilizada de forma crescente 

nas pesquisas em enfermagem, pois permite “captar a interpretação dos 
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próprios participantes da realidade que se almeja participar, 

possibilitando a compreensão das atitudes e comportamentos de um 

determinado grupo social frente a um objeto psicossocial” (SILVA; 

CAMARGO; PADILHA, 2011). A TRS tem sido utilizada cada vez mais 

pelos profissionais da saúde em suas pesquisas, principalmente na área da 

saúde coletiva e enfermagem. Na enfermagem, especialmente, o interesse 

acerca da utilização desta teoria é crescente, servindo como base para o 

estudo das representações de variados assuntos pertinente à área (SÁ, 

1998). 

No que se refere à utilização da TRS nas pesquisas em enfermagem 

materno-infantil, a literatura demonstra que os objetos de estudo são 

variados, abordando pré-natal, gravidez, parto, puerpério, aborto, 

autocuidado, aleitamento materno e cuidado ao recém-nascido.  

Neste estudo, foram usadas abordagens estrutural e processual. A 

abordagem estrutural foi empregada com intuito de identificar e fazer 

emergir os elementos constitutivos da representação social do cuidado 

pré-natal, e por outro lado, conhecer a organização desses elementos e 

identificar o núcleo central da representação. Com a abordagem 

processual, conforme apresenta Arruda (2005), buscou-se identificar 

como se elabora e organiza internamente a representação do cuidado pré-

natal, mostrando a lógica interna, o principio organizador da 

representação e qual relação isto estabelece com o mundo do cuidado e 

das interações de gestantes e enfermeiras. 

 

4.2 A TEORIA DOS CUIDADOS 

 

A teoria dos cuidados, de Kristen M Swanson, é considerada uma 

teoria de categoria media, estando direcionada à resolução de problemas 

da prática (MUÑOZ DE RODRÍGUEZ, 2012). O cuidado é o eixo central 

da enfermagem. Segundo Leininger (1978), o cuidado é o domínio central 

e unificador para o corpo de conhecimento e prática em enfermagem, 

enquanto Swanson define o cuidado como um modo de relacionamento 

com outra pessoa, a quem se tem um sentimento pessoal de compromisso 

e responsabilidade (SWANSON, 1991). 

Chinn e Kramer (1995) definem a teoria como uma estruturação 

criativa e rigorosa de ideias que projetam uma visão preventiva proativa 
e sistemática de um fenômeno. Elas incluem propósito, conceitos, 

definições, relações, estrutura e suposições como componentes da teoria, 

conforme sugerido por sua definição, observando que as premissas e o 

propósito podem ser implícitos ou não. 
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Robert Merton (1968), empirista e metodologista, descreve as 

teorias de médio alcance como aquelas que se enquadram entre as 

hipóteses menores, mas necessárias, dos trabalhos que surgem em 

abundância na pesquisa cotidiana e todos os esforços sistemáticos para 

incluir tudo para desenvolver uma teoria unificada, que explique todas as 

uniformidades observadas de comportamento social, organização social e 

mudança social. 

O autor prossegue descrevendo as principais ideias das teorias 

intermediárias como relativamente simples, no sentido de serem 

rudimentares, porém sólidas que fluem da perspectiva da disciplina. As 

teorias de médio alcance são simples, embora gerais e mais do que meras 

generalizações empíricas. Sugere-se que as teorias de médio alcance 

consideram um número limitado de variáveis, têm uma abordagem 

substantiva particular, são orientadas para um aspecto limitado do 

relacionamento, são mais suscetíveis à verificação empírica e podem ser 

consideradas dentro de teorias de um alcance mais amplo. 

Consequentemente, com as ideias de Merton, Swanson (1991) 

apresenta as seguintes descrições obtidas em teorias de médio alcance na 

literatura de enfermagem: comprovada e intermediária em seu campo, 

adequada em base empírica, nem muito ampla nem muito estreita, 

limitada e substantivamente específica, mais circunscrito do que uma 

grande teoria, mas não tão concreta quanto uma teoria prática. 

Kristen M. Swanson nasceu em Providence, Rhode Island (EUA), 

no ano de 1953. Fez sua formação doutoral com a orientação de Dra. Jean 

Watson, que a influenciou na exploração do conceito dos cuidados em sua 

tese de doutorado (TOMEY; ALLIGOOD, 2007). A teoria de Swanson 

(1991) foi gerada a partir de pesquisas fenomenológicas, com mulheres 

que sofreram perdas gestacionais inesperadas e com pessoal da área da 

saúde, ligados ao cuidado das crianças prematuras e doentes na UTI. 

Outra pesquisa foi com mães de alto risco social que recebiam cuidado de 

longo tempo por enfermeiras que cursavam Mestrado. Uma das pesquisas 

que contribuiu à sua teoria, foi uma metanálise da literatura sobre os 

cuidados publicada no ano de 1999. Essa revisão aprofundada levou-a a 

propor que o conhecimento sobre os cuidados pode ser catalogado em 

cinco domínios e que a pesquisa realizada em qualquer desses assume a 

presença de outros domínios prévios. O primeiro domínio refere-se às 
capacidades da pessoa para cuidar; o segundo, as preocupações e 

compromissos individuais que levam às ações dos cuidados; o terceiro, às 

condições (enfermeira, cliente, organização) que aumentam ou reduzem 

a possibilidade de prestar os cuidados; o quarto, às ações dos cuidados; e 

o quinto, faz referência às consequências dos resultados intencionais e 
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não intencionais dos cuidados para o cliente e para o profissional 

(TOMEY; ALLIGOOD, 2007). 

Os principais conceitos e definições da Teoria dos Cuidados de 

Swanson são:  

Cuidado: é uma forma enriquecedora de relacionamento com um 

ser apreciado para o qual se sente um compromisso e uma 

responsabilidade pessoal. Os cuidados são baseados na manutenção de 

uma crença básica no ser humano, apoiada pelo conhecimento da 

realidade do cliente, expressa pela presença física e emocional, e 

representada por fazer pelo cliente e possibilitar ao cliente. A partir da 

perspectiva de Swanson, o cuidado profissional está representado em sua 

escala de cuidado em duas subescalas: Curador compassivo e curador 

competente. Estes conceitos posteriormente foram definidos por um 

grupo de pesquisadoras da Universidade Nacional da Colômbia, baseadas 

na teoria da Dra. Swanson e aprovados pela própria Dra. Swanson 

(VESGA GUALDRON, 2013). 

 

• Curador compassivo: refere-se ao comportamento do 

profissional de enfermagem que na prática do cuidado da saúde 

dos seres humanos estabelece uma relação afetuosa e de 

confiança.  

• Curador Competente: refere-se ao comportamento do 

profissional da enfermagem, com responsabilidade, 

compromisso, perícia e idoneidade para exercer a prática do 

cuidado da saúde dos seres humanos.  

 

Conhecimento: é esforçar-se por compreender o significado de 

um acontecimento na vida do outro, evitando conjeturas, centrando-se na 

pessoa à que se cuida, valorizando meticulosamente e procurando um 

processo de compromisso entre a pessoa que cuida e a pessoa que é 

cuidada. 

Estar com: significa estar emocionalmente presente com o outro. Inclui 

estar ali em pessoa, transmitir disponibilidade e compartilhar sentimentos 

sem invadir a pessoa que é cuidada. 

                                                        
 A palavra original do texto em inglês usado pela autora é healer. Na tradução ao 

espanhol corresponde-se com a palavra “sanador” e no português “curador”. Esta 

palavra no contexto do cuidado de enfermagem, proposta pela autora, tem uma 

conotação fenomenológica no sentido de ir além do cuidado e estabelecendo uma 

relação interpessoal curadora entre o enfermeiro e a pessoa que recebe o cuidado.  
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Fazer por: significa fazer por outros o que se faria para si mesmo, 

se fosse possível, incluindo adiantar-se às necessidades, confortar, atuar 

com habilidade e competência e proteger a quem é cuidado, respeitando 

sua dignidade.  

Possibilitar: é facilitar a passagem do outro pelas transições da 

vida e dos acontecimentos desconhecidos, centrando-se no 

acontecimento, informando, explicando, apoiando, valorizando os 

sentimentos, gerando alternativas, pensando as coisas cuidadosamente e 

dando retroalimentação. 

Manter as crenças: é manter a fé nas capacidades do outro de 

superar um acontecimento ou transição e enfrentar o futuro com 

significado, crendo na capacidade do outro e tendo-o em alta estima, 

mantendo uma atitude cheia de esperança, oferecendo um otimismo 

realista, ajudando a encontrar o significado e estando ao lado da pessoa 

cuidada em qualquer situação.  

Em 1993, Swanson desenvolveu ainda mais sua teoria dos 

cuidados, fazendo explícitas as suposições dela sobre os quatro principais 

fenômenos de interesse da disciplina de enfermagem: enfermagem, 

pessoa-cliente, saúde e entorno. 

Enfermagem: para Swanson (1991, 1993), é a disciplina 

conhecedora dos cuidados para o bem-estar de outros. Afirma que a 

disciplina da enfermagem está fundamentada pelo conhecimento 

empírico e de outras disciplinas relacionadas, assim como pelo 

conhecimento ético, pessoal e estético derivado das humanidades, da 

experiência clínica e dos valores e expectativas pessoais e sociais. 

Pessoa: Swanson (1993) define as pessoas como “seres únicos que 

estão em processo de criação e cuja integridade é completada quando se 

manifestam em pensamentos, sentimentos e condutas”. Diz que as 

experiências de vida de cada pessoa estão influenciadas por uma 

complexa interação de “uma herança genética, o legado espiritual e a 

capacidade de exercer o livre arbítrio” (TOMEY; ALLIGOOD, 2007), 

pois as pessoas formam e são formadoras do entorno em que moram. 

Swanson considera as pessoas como seres dinâmicos, em crescimento, 

espirituais que se auto refletem e que desejam estar conectadas com 

outros. A teórica diz que “o legado espiritual conecta a cada ser com uma 

fonte eterna e universal de bondade, mistério, vida, criatividade e 
serenidade. O legado espiritual pode ser uma alma, poder 

superior/Espírito Santo, energia positiva ou simplesmente, graça. O livre 

arbítrio se identifica com a eleição e a capacidade de decidir como atuar 

quando se enfrenta uma serie de possibilidades”. Swanson deu-se conta 

que as limitações impostas pela raça, a classe social, o sexo e o aceso ao 
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cuidado podem impedir que as pessoas exerçam seu livre arbítrio.  

Swanson (1991) diz que “o outro”, a pessoa que é objeto da 

disciplina da enfermagem, se refere a famílias, grupos e sociedades. A 

partir desta compreensão da pessoa, a enfermagem tem o dever de assumir 

papeis de liderança na luta pelos direitos humanos, igualdade de acesso à 

assistência sanitária e outras causas humanitárias. Finalmente, quando as 

enfermeiras pensam no outro ao qual dirigem seus cuidados, também 

precisam pensar em si e em outras enfermeiras e seu cuidado, ou seja, ser 

cuidadas por outras pessoas.  

Saúde: para Swanson (1993), a experiência da saúde e do bem-

estar baseia-se em viver a experiência subjetiva e cheia do significado da 

plenitude. A plenitude implica uma sensação de integridade e de 

desenvolvimento, no qual todas as facetas do ser podem expressar-se 

livremente. As facetas do ser incluem as muitas maneiras que nos fazem 

humanos: nossa espiritualidade, pensamentos, sentimentos, inteligência, 

criatividade, capacidade de relação, feminidade, masculinidade e 

sexualidade, entre outras. 

Assim, Swanson (1991) considera o restabelecimento do bem-estar 

como um complexo processo de cuidados e cura que inclui “desprender-

se da dor interna, estabelecer novos significados, restaurar a integridade 

e sair com um sentimento de renovada plenitude” (TOMEY; 

ALLIGOOD, 2007). 

Entorno: Swanson (1993) define o entorno de maneira 

situacional. “O entorno para enfermagem é qualquer contexto que influi 

ou que é influído pelo cliente”. Ela afirma que há muitos tipos de 

influências sobre o entorno como os aspectos culturais, sociais, biofísicos, 

políticos e econômicos, para citar só alguns.  

A utilidade da Teoria dos Cuidados tem sido demostrada na 

pesquisa, na educação e na prática clínica e tem sido adotada como marco 

de prática profissional da enfermagem por várias organizações de Estados 

Unidos, Canadá e Suécia. O principal objetivo da teoria é ajudar os 

profissionais a proporcionar um cuidado de enfermagem centrado nas 

necessidades das pessoas, de uma forma que fomente sua dignidade, 

respeito e capacidade. 
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Figura 2 - A estrutura do cuidado Segundo a Teoria de Kristen M Swanson. 

 
Fonte: Adaptado de Swanson (1993). 

 

Seguindo suas inquietações em relação ao cuidado profissional e 

seus efeitos na atenção das pessoas, Dra. Swanson realizou uma 

metanálise comparando aspectos comuns que apresentavam vários 

instrumentos feitos por outros pesquisadores e que avaliaram o cuidado 

profissional, entre eles: o Care-Q de Larson, com 50 comportamentos, 

divididos em 6 subescalas; o instrumento de Wolf, o de Cronin, o de 

Watson e por último o de Gardner e Wheeler. Nesta metanálise, mostrou-

se que entre as condutas reconhecidas como mais importantes, se 

encontra: “escuta aos pacientes”, “permite a expressão dos sentimentos”, 

“é perceptiva às necessidades do paciente”, “conhece ao paciente”, e 

“emprega o tato para relacionar-se com o paciente”. Os pacientes também 

reconhecem o alto valor de comportamentos como: “uma relação positiva 

com eles”, “uma resposta oportuna ao chamado” e que o profissional 

tenha suficientes conhecimentos para fazer bem seu trabalho e chamar ao 

médico quando for necessário. Da análise destes instrumentos e as 

dimensões levantadas em cada um deles, a Dra. Swanson criou uma 

Escala de Cuidado Profissional, que levou em conta os comportamentos 

considerados mais importantes e que está desenhada não só para o 

ambiente hospitalar, mas também ao ambiente ambulatorial. Além disso, 

é um instrumento curto e de fácil uso (SWANSON, 1991). 

Posteriormente na Colômbia, no ano 2011, Maria Posada e 

Carmem Ruiz realizaram a adaptação semântica e transcultural da escala 
de Cuidado Profissional da Dra. Swanson, fundamentada na estrutura de 

cuidado de sua teoria e que pode ser usada em qualquer situação onde se 

estabeleça uma relação de cuidado, como no caso em que se aplicou às 

mulheres grávidas durante o controle pré-natal, embora o instrumento 

carecia de provas de validade e confiabilidade (POSADA-MORALES; 
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RUIZ, 2013). 

Subsequentemente, Vesga Guadaldrón (2013), da Universidade 

Nacional de Colômbia, como parte do requisito da sua formação doutoral, 

realizou um estudo para validar o instrumento e disponibilizá-lo para ser 

usado na população colombiana e para fins de pesquisa. 

 

4.3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E TEORIA DOS CUIDADOS: 

DOIS OLHARES TEÓRICOS PARA A ABORDAGEM DO CUIDADO 

PRÉ-NATAL 

 

Para a abordagem do cuidado pré-natal na perspectiva de gestantes, 

faz-se necessário duas condições: a primeira, conhecer o que é o cuidado 

pré-natal para elas, quais são as representações que o grupo social atribui 

às ações das enfermeiras e como construíram esse conhecimento. Para 

responder a esta questão, a teoria das representações sociais nos fornece 

os elementos necessários para esta compreensão, já que conforme 

Moscovici (2003), as representações se constroem na interação social 

entre as pessoas, com a linguagem como mediadora. A gestação, um 

evento na vida das mulheres, seus parceiros e famílias que produz 

expectativas e grandes trocas de conhecimentos trazidos de mitos, tabus, 

informações da mídia. Ou seja, movimenta o grupo social da grávida ao 

redor de conhecimentos populares (do senso comum) e científicos (que 

são reificados) para dizer o que é bom e o que é ruim para a mulher e seu 

filho.  

A segunda condição que se faz necessária para esta abordagem 

envolve o conhecimento da valorização que a gestante tem dos cuidados 

recebidos durante os controles pré-natais. A teoria dos cuidados, 

entendida como o ato de cuidar, de Kristen M. Swanson, aporta os 

elementos necessários para conhecer a valorização e satisfação que as 

grávidas têm do cuidado pré-natal que a enfermagem oferece a elas. É 

através destas duas teorias que se podem esclarecer os questionamentos 

desta pesquisa. 

Os conhecimentos aportados pela pesquisa, aqui propostos, serão 

muito importantes para a prática da enfermagem. Nesse sentido, Cuesta 

Benjumea (2010) expressa que o cuidado é o fenômeno central da 

disciplina de enfermagem, e as noções sobre a enfermidade, processos 
mórbidos, sintomas, lesões, técnicas ou procedimentos estão na periferia 

deste conceito, que é integrador e toma a pessoa como alvo dos cuidados. 

Portanto, o objetivo do desenvolvimento do conhecimento na 

enfermagem é compreender as necessidades do cuidado das pessoas e 

aprender a melhor forma para cuidá-las.  
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Além disso, a complexidade do ser humano exige que seu estudo 

tenha abordagens investigativas multidisciplinares. A esse respeito, 

Cuesta Benjumea (2010) argumenta que a enfermagem é uma disciplina 

jovem, plural, diversa, sendo o fenômeno central de interesse o cuidado, 

integrando outras disciplinas, tais como a antropologia, a biologia, a 

psicologia, entre outras.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo-correlacional, utilizando 

abordagem mista, qualitativa e quantitativa. Os estudos descritivos 

procuram especificar as propriedades, caraterísticas e os perfis de 

pessoas, grupos ou comunidades, processos, objetos ou qualquer outro 

fenômeno que se submeta a uma análise. Ou seja, unicamente pretendem 

medir ou recolher informações de maneira independente ou conjunta 

sobre os conceitos e as variáveis a que se referem, não objetivando 

explicar como se relacionam estas. Estudos descritivos muitas vezes 

fornecem pistas sobre a causa, que pode ser investigada com outros 

projetos de pesquisa mais sofisticados (SAMPIERI; COLLADO; PILAR 

BAPTISTA, 2010). 

Os estudos correlacionais têm como finalidade conhecer a relação 

ou grau de associação existente entre dois ou mais conceitos, categorias 

ou variáveis em um contexto particular. Em certas ocasiões, só é 

analisado a relação entre duas variáveis, embora possam buscar no estudo 

relações entre três, quatro o mais variáveis. A principal utilidade destes 

estudos correlacionais é saber como se comporta um conceito ou uma 

variável ao conhecer o comportamento de outras variáveis vinculadas 

(SAMPIERI; COLLADO; PILAR BAPTISTA, 2010). 

Conforme já descrito, justifica-se a necessidade de conduzir um 

estudo descritivo-correlacional que permitirá não só conhecer as 

representações sociais sobre o cuidado pré-natal de gestantes e seus 

cuidadores, mas também procurar uma aproximação teórica explicativa 

sobre a relação dessas representações e o uso dos programas de 

atendimento primário no controle pré-natal, além de explorar a satisfação 

das mulheres frente aos cuidados que os profissionais oferecem a elas. 

 A abordagem mista permite o aprofundamento no universo dos 

significados das ações e relações humanas. Sobre os métodos mistos, 

Creswell e Clark (2013) colocam que:  

 
A pesquisa de métodos mistos proporciona mais 
evidências para o estudo de um problema de 

pesquisa do que a pesquisa quantitativa ou 
qualitativa isoladamente... A complexidade de 

nossos problemas de pesquisa requer respostas que 
estão além de simples números em um sentido 

quantitativo ou de palavras em um sentido 
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qualitativo. Uma combinação das duas formas de 

dados proporciona a análise mais completa dos 
problemas. Os pesquisadores situam os números 

nos contextos e palavras dos participantes e 
estruturam as palavras dos participantes com 

números, tendências e resultados estatísticos. As 
duas formas de dados são necessárias hoje 

(CRESWELL; CLARK, 2013, p.22) 

 

A articulação de técnicas quantitativas e qualitativas numa mesma 

abordagem é uma tendência atual da pesquisa social. Os fenômenos 

sociais apresentam diversas dimensões e interfaces e sua adequada 

abordagem requer, com frequência, a integração de aspectos subjetivos 

com determinantes estruturais ou contextuais mais abrangentes. Desta 

forma, podem ser interligadas perspectivas micro e macrossociais de 

forma complementar, assim como, incorporar procedimentos mistos nas 

etapas da coleta, processamento ou análise dos dados (CRESWELL, 

2007). 

A combinação de diversas técnicas de pesquisa possibilita o 

desenvolvimento de pesquisas sociais mais interessantes. O desenho 

multimétodo, com a combinação de estratégias quali-quanti parece ser 

mais completo e efetivo do que os realizados exclusivamente com uma 

das duas abordagens (SANTOS, 2009). 

A utilização de métodos mistos é cada vez mais frequente no meio 

acadêmico e científico. Sua emergência se situa entre os anos 1960 e 

1980, ocorrendo importante expansão a partir dos anos 1990. Creswel 

(2007) refere que a origem dos métodos mistos se deu quando Campbell 

e Fiske usaram métodos múltiplos para estudar a validade das 

características psicológicas. Eles encorajaram outros a empregar seu 

modelo multimétodo para examinar técnicas múltiplas de coleta de dados 

em um estudo (CRESWELL, 2007). 

 

5.2 LOCAL E CONTEXTO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em uma das Empresas Sociais do Estado 

(ESE), do Município Santiago de Cali, no Departamento do Valle na 

Colômbia. 
A Colômbia está localizada na América do Sul, precisamente no 

Nordeste do subcontinente. É o quarto país em extensão territorial e o 

terceiro país mais populoso da América Latina, depois do Brasil e do 

México. Limita-se ao Leste com Venezuela e Brasil, ao Sul com Peru e 
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Equador e ao Noroeste com Panamá. Em termos de fronteiras marítimas, 

faz fronteira com Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Jamaica, 

Haiti, República Dominicana e Venezuela no mar do Caribe e com o 

Panamá, Costa Rica e o Equador no Oceano Pacífico. 

A Colômbia tem uma superfície de 2.129.748 Km2
, dos quais, 

1.141.748 Km2 correspondem ao território continental e 988.000 km2 de 

extensão marítima.  Segundo o censo do ano 2018, o número de habitantes 

da Colômbia é de 45.000.500, sendo 51.4% mulheres e 48.6% homens 

(DANE, 2018). A Colômbia tem a maior população de língua espanhola 

no mundo, depois do México. A Colômbia é uma república unitária e sua 

divisão político-administrativa inclui o Distrito Capital, onde fica a 

capital, Bogotá. Possui 32 departamentos (o que no Brasil correspondem 

aos Estados), 1.101 municípios e seis distritos (ASIS COLÔMBIA, 

2016). 

O Município de Santiago de Cali pertence ao Departamento do 

Valle do Cauca, uma das regiões mais ricas e de maior desenvolvimento 

do país. Este departamento se encontra no Sudoeste do país e tem costa 

sobre o Oceano Pacífico, com uma altitude de 995 metros sobre o nível 

do mar, com uma temperatura média de 23ºC. Santiago de Cali é a cidade 

capital do departamento e é a terceira cidade com maior população da 

Colômbia, por extensão (564 Km2) e a segunda maior cidade do país 

(DUQUE, 2010). Com relação à demografia, em 2018 Cali possuía 

1.900.000 habitantes (DANE, 2018). Em 1988 se estabelece a setorização 

do Município em comunas (grandes setores urbanos, por sua vez se 

dividem em bairros e urbanizações) e corregimientos (grandes setores de 

zona rural perto da cidade), estabelecendo 22 comunas e 15 

corregimientos.  
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Figura 3 - Mapa da República da Colômbia, do Departamento do Vale do Cauca, 

do Município de Santiago de Cali e sua divisão segundo Empresa Social do 
Estado (ESE). 

 
 

 

 
Fonte: Secretaria de Saúde Municipal de Santiago de Cali. 

 

A rede de atendimento público está organizada em cinco Empresas 
Sociais do Estado como categoria especial da entidade pública, 

descentralizada da ordem municipal, dotadas de personalidade jurídica, 

autonomia administrativa e patrimônio independente, adscritos à 

Secretaria de Saúde Municipal de Santiago de Cali e submetida ao regime 

Cali 
(Capital) 
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jurídico previsto na lei. Por sua vez, cada uma das ESE tem cobertura 

sobre determinada quantidade de comunas em que o município se divide 

política e administrativamente, como a seguir: 

 

 ESE RED DO CENTRO: Comunas 8,9,10, 11 e 12 

 ESE RED DO NORTE: Comunas 2,4,5,6 e 7 

 ESE RED DO ORIENTE: Comunas 13,14,15 e 21 

 ESE RED DO SURORIENTE: Comuna16 

 ESE RED DE LADERA: Comunas 1,3,17,18,20,22 e zona 

rural.  

 

A oferta pública de serviços de saúde de nível I, do Município de 

Santiago de Cali, está conformada pelas cinco ESE descritas 

anteriormente, as quais tem cinco hospitais de nível I, 28 Centros de 

Saúde urbanos e um rural, 48 Postos de Saúde urbanos, 19 rurais e o 

Hospital Geriátrico San Miguel, o qual é considerado a sexta ESE 

municipal (ESE) (GOBERNACIÓN DEL VALLE, 2018). Por ser Cali a 

capital do departamento do Valle do Cauca, encontram-se no seu 

território hospitais (IPS públicas) da ordem departamental e municipal 

dos níveis I, II e III de atenção. São elas:  

 

 Hospital Universitário Del Valle Evaristo Garcia. Nível III 

(ESE Departamental) 

 Hospital Joaquin Paz Borrero. Nível I (ESE Norte. Municipal) 

 Hospital Canaveralejo. Nível I (ESE Ladera. Municipal).  

 Hospital Carlos Holmes Trujillo. Nível I. (ESE Oriente. 

Municipal) 

 Hospital Carlos Carmona. Nível I. (ESE Suroriente. 

Municipal) 

 Hospital Departamental Mario Correa Renjifo. Nível II (ESE 

Departamental) 

 Hospital Primitivo Iglesias. Nível I. (ESE Centro. Municipal) 

 Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle. Nível II (ESE 

Departamental) 

 Hospital Isaías Duarte Cancino. Nível I (ESE Municipal) 

 Hospital San Juan de Dios (Instituição privada, mas faz parte 

também da Rede Pública). Nível II. (Municipal). 

 

As Instituições Prestadoras do Serviços de Saúde (IPS), segundo a 

lei 100, de 1993 da Colômbia, são classificadas em níveis de atenção 
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segundo a capacidade instalada, a tecnologia e segundo os procedimentos 

e intervenções que estão em capacidade de realizar. Assim, as IPS se 

classificam em: baixa complexidade ou Nível I, mediana complexidade 

ou Nível II e alta complexidade ou Nível III.  

 

5.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

As participantes deste estudo foram 100 gestantes que vivenciaram 

o cuidado pré-natal e 15 enfermeiras que participaram no atendimento.  

Como critérios de inclusão, foram considerados: gestantes com idade 

igual ou superior a 18 anos inscritas no programa de controle pré-natal e 

que tivessem vivenciado cuidado pela enfermeira do programa. Em 

relação às enfermeiras, os critérios de seleção foram: idade superior a 18 

anos e estar vinculada ao atendimento e cuidado da gestante. Os critérios 

de exclusão foram: mulheres sem condições clínicas adequadas (físicas, 

mentais ou emocionais) para participar do estudo. 

A coleta de dados das gestantes foi realizada por meio do 

questionário de associação livre de palavras. Desta mesma amostra, foram 

selecionadas por conveniência (o tempo disponível, vontade de falar e o 

aceite em serem entrevistadas) 15 gestantes com as quais se realizou 

entrevistas semiestruturadas. Os dados das 15 enfermeiras participantes 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. O convite das 

participantes foi realizado diretamente nos centros de saúde (onze centros 

de saúde) e dois hospitais básicos (Nivel I). O projeto foi apresentado às 

participantes discorrendo sobre os objetivos da pesquisa, a importância 

da participação na pesquisa e convidando-as para participar do estudo.  

 

5.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis são as características de interesse do estudo. Podem-

se classificar em variáveis qualitativas (ou categóricas) ou quantitativas. 

As variáveis qualitativas podem ser classificadas como nominais ou 

ordinais. Se existir uma ordenação natural, elas são classificadas como 

qualitativas ordinais. Caso contrário, elas são classificadas como 

variáveis qualitativas nominais.  No caso das variáveis quantitativas, elas 

podem ser classificadas como discretas ou continuas. As variáveis 
quantitativas discretas são resultantes de uma operação de contagem, 

assumindo respostas cujos números são inteiros. Já as variáveis 

quantitativas contínuas são resultantes de mensurações, assumindo 

valores que pertencem a um intervalo de números reais, ou seja, números 

decimais (FERREIRA, 2015). 
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As variáveis desta pesquisa serão classificadas conforme o 

questionário desenhado com: dados sociodemográficos e de antecedentes 

obstétricos. Estes serão apresentados conforme sua descrição e 

classificação: qualitativa nominal (QLN), qualitativa ordinal (QLO), 

quantitativa continua (QTC) e quantitativa discreta (QTD) (quadro 3).  
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Quadro 3 - Descrição e classificação dos dados abordados na pesquisa. 

Variável 
Definição 

operacional 
Tipo de variável 

Escala de 

medição 
Valores possíveis 

Fonte de 

coleção 

Variáveis Sociodemográficas 

Idade Número de anos 

entre a data de 
nascimento e o ano 

de 2017 

Quantitativa Razão 1, 2, 3,… Formulário 

Situação conjugal Situação conjugal 

da mulher no 
momento da 

pesquisa 

Qualitativa Nominal Solteira 

Casada 
União estável 

Divorciada 
Viúva 

Separada 

Formulário 

Escolaridade Estudos realizados 

em instituições de 
ensino públicas ou 

privadas levando a 
um grau 

Qualitativa Ordinal Nenhum 

Transição 
Básica 

Básica secundária 
Média 

Educação técnica 
Universidade 

Pós-graduação 

Formulário 

Renda econômica 

familiar 

Soma da renda 

individual dos 
Moradores do 

mesmo domicílio 

Quantitativa Razão $0, … Formulário 

    Continua... 
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Variável 
Definição 

operacional 
Tipo de variável 

Escala de 

medição 
Valores possíveis 

Fonte de 

coleção 

Variáveis Sociodemográficas 

Profissão Profissional, 
técnico ou outro 

preparo que o 
qualifique para o 

trabalho 

Qualitativa Nominal Engenheiro, 
Contador, 

Advogado, etc. 

Formulário 

Ocupação Atuação atual em 

trabalhos 
remunerados 

Qualitativa Nominal Engenheiro,  

Contador, 
Advogado, etc. 

Formulário 

Horas do dia de 
trabalho 

remunerado 

Número de horas 
do dia em que 

trabalha e pelo 
qual recebe 

remuneração 
econômica 

Quantitativa Razão 0, 1, 2, … Formulário 

Horas do dia de 
trabalho no lar 

Número de horas 
do dia em que 

trabalha nas 
funções de casa ou 

domésticas 

Quantitativa Razão 0, 1, 2, … Formulário 

Estrato 

socioeconômico 

Classificação do 

imóvel residencial 
onde mora a 

participante 

Qualitativa Ordinal 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Formulário 

    Continua... 
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Variável 
Definição 

operacional 
Tipo de variável 

Escala de 

medição 
Valores possíveis Fonte de coleção 

Variáveis obstétricas 

Idade gestacional 
que iniciou o 

controle pré-natal 

Número de 
semanas 

completadas no 
primeiro contato 

com a instituição 
de saúde 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Número de 
gestações 

Total de gestações 
que a mulher teve 

desde o início da 
vida sexual até o 

momento da 
entrevista, 

incluindo a atual 
gestação 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Número de 
abortos 

 
 

 

Interrupção da 
gravidez devido a 

abortos 
espontâneos e 

abortos induzidos 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

    Continua... 

  



111 

 

Variável 
Definição 

operacional 
Tipo de variável 

Escala de 

medição 
Valores possíveis 

Fonte de 

coleção 

Variáveis obstétricas 

Número de 
ectópicos 

Número de 
gravidezes  

produzidas fora do 
útero e terminando 

em perda da 
gestação através de 

cirurgia 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Número de 

nascimentos 

Número de 

nascimentos por 
via vaginal 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Número de 
cesarianas 

Número de 
nascimentos por 

intervenção 
cirúrgica 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Número de 
crianças vivas 

Número de 
crianças vivas no 

momento da 
entrevista 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

    Continua... 
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Variável 
Definição 

operacional 
Tipo de variável 

Escala de 

medição 
Valores possíveis 

Fonte de 

coleção 

Variáveis obstétricas 

Número de 
crianças mortas 

 
 

 
 

 

Número de 
crianças biológicas 

mortas desde o 
início da idade 

reprodutiva até o 
momento da 

entrevista 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Número de 

consultas de pré-
natal 

 
 

 
 

 
 

Número total de 
consultas pré-natal 

da gestação atual 
desde o primeiro 

momento do 

contato hospitalar 
até o dia da 

entrevista 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

    Continua... 
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Variável 
Definição 

operacional 
Tipo de variável 

Escala de 

medição 
Valores possíveis 

Fonte de 

coleção 

Variáveis obstétricas 

Idade gestacional 
atual em semanas 

Cálculo da idade 
gestacional 

realizado pelo 
obstetra ou 

enfermeira até a 
data da última 

menstruação e pela 
ultrassonografia 

obstétrica 

Quantitativa Razão 1, 2, 3, … Formulário 

Último método de 

planejamento 
familiar usado 

antes da gravidez 
atual 

Método utilizado 

pelas mulheres 
para evitar a 

gravidez e 
classificado como 

métodos modernos 
avaliados pela 

ciência e métodos 
folclóricos 

Qualitativa Nominal a Formulário 
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5.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada entre julho e agosto de 2018 através 

de técnicas mistas. Na atualidade, com o acelerado desenvolvimento das 

TICs (Tecnologias de informação e Comunicação), é possível realizar 

pesquisas qualitativas e quantitativas com maior rigor científico e 

capacidade explicativa. 

As técnicas de pesquisa tradicionais e a linguagem textual 

incorporam novas formas de registro da expressão humana, provenientes 

de diversas fontes, especialmente das novas mídias digitais. Além disso, 

nos projetos de métodos mistos a integração de dados numéricos e de 

dados textuais ou audiovisuais, pode ser desenvolvida de forma 

simultânea/concomitante ou sequencial em um mesmo estudo 

(CRESWELL, 2007). 

Esta pesquisa foi feita através de dois estudos: um primeiro estudo 

quantitativo e qualitativo e um segundo estudo qualitativo. A coleta e 

análises dos dados desta pesquisa se corresponderam com a metodologia 

dos estudos mistos. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e 

uma auxiliar de pesquisa formada na Universidad del Valle, Colômbia, e 

treinada pela pesquisadora para coleta de dados desta pesquisa.  

 

5.5.1 Instrumentos de coleta de dados  

 
5.5.1.1 Questionário estruturado 

 
O primeiro estudo quanti-quali foi realizado com gestantes através 

de questionário estruturado (Apêndice D), o qual foi composto por quatro 

partes. A primeira, com um espaço que as participantes preencheram com 

cinco palavras mediante a questão “Quais palavras vêm a sua mente 

quando se fala de cuidado pré-natal?”  Posteriormente, solicitou-se 

às mulheres que atribuíssem um número arábico de maior à menor ordem 

de importância que elas dariam a cada palavra, sendo o 1o mais importante 

e o 5o o menos importante. Esta forma de coleta de dados é fundamental 

quando se decide usar a técnica de “evocação de palavras” ou associação 

livre de palavras. Essa técnica consiste em pedir aos participantes para 

que evoquem o que tem em mente quando se deparam com o termo 

indutor, que geralmente é o objeto de representação social do estudo. Não 

existem limites ou regras para a quantidade de palavras a serem evocadas, 

ficando a critério do pesquisador. Usualmente, os pesquisadores solicitam 

de três a cinco evocações, sob forma de palavras ou expressões 
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(WOLTER; WACHELKE, 2013). No presente estudo, optou-se em 

solicitar cinco evocações. 

A técnica de evocação ou associação livre de palavras ao termo 

indutor está estruturada na evocação de respostas, provocadas por um ou 

mais estímulos indutores, o que permite evidenciar universos semânticos 

de palavras agrupadas. A evocação livre de palavras como técnica para 

coleta de dados, constitutivos de uma representação, permite ao 

participante falar ou escrever vocábulos que lhe venham à mente após ser 

estimulado por uma palavra indutora que caracterize o objeto de estudo. 

Essa técnica tem-se mostrado útil nos estudos de estereótipos, percepções 

e atitudes que são elementos da estrutura e/ou organização das 

representações sociais. Possibilita identificar a frequência e a ordem 

média de evocações de palavras, propiciando uma aproximação dos 

elementos de uma representação e a compreensão das distâncias 

estabelecidas entre as representações distribuídas sobre o plano gráfico. 

Neste primeiro estudo a escolha de palavras evocadas foi submetida à 

análise lexicográfica com o auxílio do software IRaMuTeQ, permitindo 

conhecer a estrutura representacional do cuidado pré-natal a través da 

análise prototípica e de similitude segundo a técnica de Abric (2003).  

A segunda parte do questionário possui questões fechadas para 

coleta de dados sociodemográficos. A terceira parte recolhe dados de 

parâmetros biofísicos e obstétricos da participante, enquanto a quarta 

parte contém questões da Escala de Cuidado Profissional, a qual consiste 

em um instrumento de análise elaborado pela Doutora Kristen Swanson e 

validado para ser usado na população colombiana (Anexo A). Este 

instrumento avalia o cuidado profissional oferecido nas consultas pré-

natais de enfermagem desde a ótica das mulheres grávidas. A tabulação e 

o desenvolvimento do banco de dados sociodemográficos, obstétricos e 

da Escala do Cuidado Profissional foram realizados no programa Excel® 

e, posteriormente, importados ao programa Stata 14.0 para a realização 

das análises estatísticas descritivas e inferenciais. 

 

5.5.1.2 Entrevista semiestruturada 

 

O segundo estudo, qualitativo, foi realizado com 15 das gestantes 

que preencheram o questionário do primeiro estudo, e 15 profissionais da 

enfermagem que faziam as consultas do pré-natal. O contato com as 

participantes foi feito nos centros de saúde, utilizaram-se para as 

entrevistas espaços como cafeterias e consultórios, segundo a preferência 

das participantes.  



116 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada 

com o auxílio de um roteiro-guia com 16 questões abertas para as 

gestantes (Apêndice E), e 13 questões abertas para as enfermeiras 

(Apêndices F). As perguntas dos questionários contemplaram três temas: 

1. opiniões sobre o controle pré-natal e experiências respeito dele; 2. 

avaliação do controle pré-natal; 3. expectativas frente ao controle pré-

natal.  

Segundo Estrada e Deslauriers (2011), a entrevista é uma técnica 

muito antiga, caracterizada pelo ato de comunicação através da qual uma 

parte obtém informações da outra. Trata-se de uma situação “face a face”, 

onde duas pessoas falam de um tema específico. A conversa que se 

estabelece tem uma estrutura e um propósito claro e vai além de um 

intercâmbio espontâneo de opiniões. Tecnicamente, é um método de 

pesquisa científica que utiliza a comunicação verbal para recolher 

informações com determinada finalidade. A literatura menciona vários 

tipos de entrevistas classificadas segundo sua estrutura e grau de 

profundidade. Elas podem ser: estruturadas, semiestruturadas e não-

estruturadas, e também podem ser entrevistas abertas e em profundidade.  

Para a organização e análise dos dados coletados através das 

entrevistas semiestruturadas, utilizou-se a ferramenta Interface de R pour 
les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires 

(IRaMuTeQ). Este software permite fazer análises estatísticas sobre 

corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras (CAMARGO; 

JUSTO, 2015). As entrevistas foram gravadas por meio de áudio MP4 e 

posteriormente transcritas em computador no programa LibreOffice, 

editadas e traduzidas do espanhol para o português e poder assim preparar 

o corpus textual para processamento e análise dos dados segundo o 

tutorial para o uso deste software fornecido pelo Laboratório de 

Psicologia Social da Comunicação e Cognição (LACCOS) (CAMARGO; 

JUSTO, 2015).  

O menu de IRaMuTeQ de análise textuais oferece cinco 

possibilidades de organização e análises dos dados, mas para o objetivo 

desta pesquisa optou-se por usar a Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD) ou método de Reinert (1990). Este método classifica os segmentos 

de texto em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles 

é repartido em função da presença ou ausência das formas reduzidas. A 

partir de matrizes cruzando segmentos de texto e palavras (em repetidos 

testes do tipo x2), aplica-se o método de Classificação Hierárquica 

Descendente e obtém-se uma classificação estável e definitiva. Esta 

análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, 
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apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos 

segmentos de texto das outras classes.  A partir dessas análises em 

matrizes, o software organiza a análise dos dados em uma representação 

gráfica (dendograma da CHD), que ilustra as relações entre as classes.  

O programa executa cálculos e fornece resultados que nos permite 

a descrição de cada uma das classes, principalmente pelo seu vocabulário 

característico (léxico) e pelas variáveis características. O programa 

fornece também outra forma de apresentação dos resultados, através de 

uma análise pós-fatorial de correspondência feita a partir da CHD. Com 

base nas classes escolhidas, o programa calcula e fornece segmentos de 

texto mais característicos de cada classe, permitindo a contextualização 

do vocabulário típico de cada classe.  

 Por sua vez as classes são interpretadas como campos lexicais ou 

contextos semânticos. Este tipo de análise permite a exploração e 

descrição dos dados permitindo identificar semelhanças e 

dessemelhanças estatísticas das palavras, a fim de identificar padrões 

repetitivos de linguagem. Assim o pesquisador pode obter uma visão 

geral de um volumoso corpus de dados em um curto espaço de tempo. Em 

pesquisas sobre representações sociais, tendo em vista o estatuto que elas 

conferem às manifestações linguísticas, estas classes podem indicar 

teorias ou conhecimentos do senso comum ou campos de imagens sobre 

um dado objeto, ou ainda apenas aspectos de uma mesma representação 

(CAMARGO; JUSTO, 2015) 

Finalmente, para dar resposta à pergunta de pesquisa: “quais são 

as representações sociais sobre o cuidado pré-natal que têm as mulheres 

grávidas e seus cuidadores e sua relação com o uso e satisfação deste 

serviço?”, se fez uma triangulação dos achados nos estudos, através de 

sínteses interpretativas que integraram os resultados procedentes de cada 

um dos métodos. A triangulação, não como estratégia orientada à 

validação dos diferentes métodos aqui utilizados (quanti-quali) mas sim 

como complementação na busca de amplitude de compreensão da 

realidade estudada (VILLAS et al., 2013). Segundo Bericat (1998), na 

triangulação ou estratégia de convergência, não se trata de complementar 

nossa visão da realidade com dois olhares, mas sim utilizar as duas 

orientações para o reconhecimento de um mesmo e idêntico aspecto da 

realidade social. Os métodos são independentes, mas buscou-se 

concentrá-los para a mesma parcela da realidade que foi observada. 

Informações advindas de diferentes ângulos podem ser usadas para 

corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa.  
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5.6 COMPONENTES ÉTICOS DO ESTUDO 

 

Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, a mesma foi 

norteada pela Resolução n. 466/12 e suas complementares (ou n. 510 de 

2016), aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012), o qual preconiza diretrizes que respeitam os 

princípios de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. 

Também foi norteada pela resolução 8430 do 4 de outubro de 1993 

emitida pelo Ministério de Saúde da Colômbia.  

Por ser a coleta do estudo realizada em outro país e a pesquisadora 

ser professora da Universidad del Valle na Colômbia, a presente pesquisa 

teve três pareceres de aprovação, a saber: o primeiro, concedido pela 

Universidad del Valle, com Ata de Aprovação número 001-018 de 22 de 

janeiro  de 2018 (Anexo B); o segundo, concedido pela ESE, a qual 

pertencem as instituições de saúde às quais consultam as participantes, 

com Acta de Aprovação número 02-CEH/0504-18/N-01 de abril 5 de 

2018 (sem documento comprobatório, já que a instituição solicita 

anonimato, embora tenha sido encaminhado à Plataforma Brasil). 

Posteriormente, foi inserido o projeto na Plataforma Brasil com os 

respectivos anexos dos quais fazem parte os pareceres dos Comitês de 

Ética colombianos. Finalmente, se obteve o Parecer Consubstanciado do 

CEP, com número 2834.726 e CAAE 93684418.3.0000.0121 (Anexo C). 

Neste sentido, e em consonância com o princípio de respeito à 

dignidade humana, todas as participantes da pesquisa foram convidadas e 

consultadas a participar da mesma. Também foram garantidos: liberdade 

para desistência em qualquer momento do desenvolvimento do estudo; 

assistir à apresentação e socialização dos resultados, o acesso aos 

resultados através da disponibilização, quando solicitado e ao final do 

estudo.  

O pesquisador se apresentou como agente externo à instituição de 

saúde e se comprometeu a guardar a confidencialidade e o anonimato. Foi 

informado que, ao aceitar participar da pesquisa, as participantes 

deveriam ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndices B e C). 

Flick (2009) refere que a dignidade e os direitos dos participantes 

estão ligados ao consentimento conferido por eles. Esse consentimento 

deve ser oferecido voluntariamente e ter como base uma informação 

suficiente e adequada fornecida pelo pesquisador. O consentimento deve 

ser dado por alguém que esteja qualificado para fazê-lo.  

Observando os princípios de beneficência e justiça, foi assegurado 
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a todas as participantes que a pesquisa não traria riscos ou danos à sua 

vida, integridade ou à saúde dela e deu seu filho, nem iria interferir no 

atendimento no centro de saúde. Segundo a Resolução 8430 de 1993 do 

Ministério da Saúde da Colômbia, esta pesquisa foi considerada de risco 

mínimo. 

A informação coletada foi usada somente para fins desta pesquisa. 

Os materiais da coleta de dados foram guardados com o maior sigilo e os 

questionários e entrevistas identificados por meio de códigos, de tal forma 

que seus nomes não apareçam em nenhum documento físico ou eletrônico 

que possa ser identificado por outras pessoas. As informações coletadas 

serão mantidas em sigilo e ficarão armazenadas sob a responsabilidade da 

pesquisadora por um período de cinco anos. Os códigos utilizados para a 

identificação das participantes nos questionários foram os seguintes: para 

as mulheres grávidas, a letra G, seguida de número arábico iniciando por 

1 até 100, da seguinte forma: G1, G2 até G100. Quinze destas mesmas 

participantes foram convidadas para a realização das entrevistas, as quais 

foram identificadas com as letras G, correspondentes à iniciai da palavra 

“Gestante”, como segue: G1 até G15. Para as enfermeiras, se usaram os 

códigos com as letras PE, que correspondem às iniciais das palavras 

“Profissional Enfermeira”, como segue: PE1, PE2 até PE15. Foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) sem qualquer tipo de coação.  
  



120 

 

  



121 

 

6 RESULTADOS 
 

Os resultados se apresentam em forma de três manuscritos segundo 

a Instrução Normativa 01/PEN/2016 do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. O primeiro, já 

apresentado como revisão integrativa, o segundo manuscrito, intitulado 

“Representações Sociais de Gestantes Sobre o Pré-natal e sua Relação 

com o Cuidado Recebido”, e o terceiro manuscrito, intitulado “Cuidado 

Pré-natal: Um Olhar Sobre As Representações Sociais de Gestantes e 

Enfermeiras”, serão submetidos à avaliação e possível publicação em 

periódico classificado pelo sistema QUALIS, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme 

segue: 
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6.1 MANUSCRITO 2 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 

GESTANTES SOBRE O PRÉ-NATAL E SUA RELAÇÃO COM O 

CUIDADO RECEBIDO 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE GESTANTES SOBRE O PRÉ-

NATAL E SUA RELAÇÃO COM O CUIDADO RECEBIDO 
 

Alcira Escobar Marína 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santosa 
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RESUMO 

 
Objetivo: identificar as representações sociais de gestantes sobre o 

cuidado pré-natal e sua relação com a satisfação do cuidado recebido. 

Métodos: estudo descritivo-correlacional de abordagem mista, 

fundamentado na Teoria das Representações Sociais de Moscovici e na 

Teoria dos Cuidados de Swanson.    Participaram 100 gestantes da rede 

pública do sistema de saúde de Santiago de Cali, Colômbia. Dados foram 

coletados no período de julho-agosto de 2018 através de questionário 

estruturado e aplicação da Escala do Cuidado Profissional. Foi utilizada 

a análise prototípica e de similitude para as evocações livres, com o 

auxílio do programa IRaMuTeQ. Para a organização e análise dos demais 

dados utilizou-se estatística descritiva e inferencial. Resultados: os 

elementos representacionais envolveram conteúdos relacionados a 

concepções descritivas ligadas ao controle pré-natal e à elementos 

normativos e funcionais que envolvem o processo do cuidado gestacional. 

Observou-se a provável centralidade dos termos “bebê”, “saúde” e 

“exames”, os quais se apresentam coexistentes tanto na análise estrutural, 

quanto na análise de similitude. A escala de cuidado profissional mostrou 

que nas dimensões “cuidador compassivo” e “cuidador competente”, 

devem ser trabalhados e fortalecidos entre as enfermeiras do pré-natal os 

aspectos afetivos, relacionais e comunicativos que foram também 

identificados no universo representacional das gestantes. Conclusão: as 
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representações sociais sobre o cuidado pré-natal desveladas neste estudo, 

mostram conceitos e avaliações do censo comum muito próximos do 

conhecimento reificado dos profissionais e do sistema de saúde, onde o 

atendimento institucional à gravidez é muito valorizado. As dimensões 

do cuidado profissional devem ser consolidadas com intuito de dar um 

cuidado que transcenda os aspectos biofísicos. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O cuidado pré-natal é uma das melhores intervenções custo-

efetivas para os sistemas de saúde e o que mais contribui na redução da 

morbidade e mortalidade materna. Diversas pesquisas evidenciam a 

relação favorável entre o cuidado pré-natal de qualidade e desfechos 

satisfatórios no processo da gestação, parto e puerpério (CRUZ; 

CAMINHA; BATISTA FILHO, 2014). Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), a maioria das mortes maternas é conhecidamente 

evitável por intervenções sustentadas pelos sistemas de saúde e os 

profissionais envolvidos. Todas as mulheres precisam de acesso à atenção 

pré-natal, atenção especializada durante o parto e atenção e apoio nas 

primeiras semanas após o parto (OMS, 2016). 

Na Colômbia, conforme a Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde (ENDS, do espanhol Encuesta Nacional de Demografía y Salud), 

97% dos controles de pré-natais foram conduzidos por médicos e 

enfermeiras, 92% das grávidas realizaram quatro ou mais consultas de 

controle pré-natal na área urbana e 83,7% na área rural. As mulheres que 

não tiveram consultas pré-natais, conforme este relatório, eram menores 

de 20 anos, com mais de três filhos, moradoras de áreas rurais, sem 

escolaridade e com índice econômico muito baixo, o que evidencia os 

efeitos das desigualdades sociais e econômicas na saúde materna. Em 

termos gerais, a cobertura de controle do pré-natal na Colômbia mostra 

uma tendência ascendente, passando dos 90%, no ano 2000, para 93% no 

ano 2005 e 97% nos anos 2010 e 2015 (ENDS, 2015).  

Embora os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

tenham contribuído para melhorar as condições de saúde e reduzir a 

mortalidade materna, a meta proposta não foi atingida pelos órgãos de 

saúde da Colômbia. Agora, são retomados na agenda os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o ano 2030, objetivando 

reduzir ainda mais a mortalidade materna, garantir o acesso universal aos 

serviços de saúde, incluindo o planejamento familiar, a informação, a 

educação e a integração da saúde sexual e reprodutiva nas estratégias e 
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programas nacionais (PNUD, 2016). 

Neste sentido, a enfermagem tem uma grande responsabilidade e 

um desafio para contribuir com o alcance das metas propostas nos ODS. 

Além da preparação científica e técnica, é preciso desenvolver 

sensibilidade e fortalecer o compromisso de cuidado das gestantes, 

entendendo o contexto e ouvindo suas vozes, com intuito de oferecer um 

cuidado humanizado. Em relação ao cuidado pré-natal, as pesquisas 

devem ser dirigidas não somente ao conhecimento da qualidade do 

atendimento, mas também para conhecer as necessidades reais das 

usuárias, os condicionantes para que elas prossigam as indicações 

prestadas pelos profissionais, a motivação para elas aderirem e 

valorizarem estes programas.  

Assim, a presente pesquisa faz uma abordagem a partir da Teoria 

das Representações Sociais (TRS), uma teoria da psicologia social de 

Serge Moscovici e da Teoria dos Cuidados (TC), uma teoria da 

enfermagem de Kristen Swanson. A primeira teoria nos permitiu 

conhecer as representações sociais sobre o cuidado pré-natal, enquanto a 

segunda permitiu conhecer as avaliações das gestantes sobre esses 

cuidados. 

A TRS de Serge Moscovici (2012) é descrita como uma forma de 

conhecimento particular, relacionada com o senso comum, com a 

interação social e com a socialização. Moscovici (2004) diferencia o 

conhecimento leigo e o conhecimento especializado. O primeiro, situa-se 

no chamando universo consensual, onde a compreensão do mundo se dá 

através das representações sociais. O segundo, situa-se no chamado 

universo reificado, onde a compreensão do mundo ocorre por meio das 

ciências. Moscovici demostrou que o tipo de conhecimento não científico, 

ou do “senso comum”, é muito importante para a organização, o 

relacionamento e as trocas de informações e conhecimentos entre os 

grupos sociais. A TRS teve vários desdobramentos no transcurso do 

tempo graças às contribuições de vários pesquisadores, entre eles, Jean 

Claude Abric (2003), criador da abordagem estrutural para o estudo das 

representações sociais. Esta abordagem enfatiza a dimensão cognitiva das 

representações, desenvolvida pela equipe de Abric em Aix-en-Provence, 

repousando sobre a teoria do núcleo central proposta desde 1976 por 

Abric e concretizada em 1987. Esta abordagem define a RS como um 

conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e 

atitudes. Ela constitui um sistema sociocognitivo particular, composto de 

dois subsistemas: sistema central (ou núcleo central) e sistema periférico. 

O núcleo central é constituído de um ou alguns elementos, sempre em 
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quantidade limitada, determinando o significado da representação 

(função geradora), a organização interna (função organizadora) e a 

estabilidade (função estabilizadora). O núcleo central, determinando o 

significado, a consistência e a permanência, vai então resistir à mudança, 

visto que toda modificação deste provoca uma transformação completa 

da representação. O sistema periférico é bem menos limitante, sendo leve 

e flexível. É a parte mais accessível e mais viva da representação. Se o 

núcleo central constitui, de algum modo a cabeça ou o cérebro da 

representação, o sistema periférico constitui o corpo e a carne. Seu papel 

é essencial e pode ser resumido em cinco funções: concretização, 

regulação, prescrição de comportamentos, proteção do núcleo central e 

personalização ou individualização da representação coletiva (ABRIC, 

1994).  

Neste estudo foi usada a abordagem estrutural com o objetivo de 

identificar e fazer emergir os elementos constitutivos da representação 

social do cuidado pré-natal, além de conhecer a organização desses 

elementos e identificar o núcleo central da representação.  

Por sua vez, a Teoria dos Cuidados de Swanson (TC, 1991) é 

considerada de categoria média (do inglês middle-range theories), às 

quais estão direcionadas à resolução de problemas da prática 

(BRANDÃO, 2017; IM, 2018; LIEH, 2017). As pesquisas de Swanson 

tinham como alvo o cuidado profissional e seus efeitos na atenção das 

pessoas. Entre os resultados da sua pesquisa está a criação da Escala do 

Cuidado Profissional (do inglês Caring Professional Scale, CPS), 

considerando os comportamentos tidos como mais importantes no 

cuidado, e podendo ser utilizada para pesquisa em ambientes hospitalares 

ou ambulatoriais (SWANSON, 1991). A escala foi validada na população 

colombiana e agora está disponível para ser utilizada em qualquer 

situação onde está estabelecida uma relação de cuidado (GUALDRON; 

RUIZ, 2016). 

Swanson define o cuidado como um modo de relacionamento com 

outra pessoa, a quem se tem um sentimento pessoal de compromisso e 

responsabilidade (SWANSON, 1991). A partir desta perspectiva, o 

cuidado profissional está representado em sua escala de cuidado em duas 

subescalas: Curador* compassivo e curador competente. Estes conceitos 

posteriormente foram definidos por um grupo de pesquisadoras da 

Universidade Nacional da Colômbia, baseadas na teoria de Swanson e 

aprovados pela própria autora (MORALES; RUIZ, 2013). 

 

• Curador compassivo: refere-se ao comportamento do 
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profissional de enfermagem que na prática do cuidado da saúde 

dos seres humanos estabelece uma relação afetuosa e de 

confiança;  

• Curador Competente: refere-se ao comportamento do 

profissional da enfermagem, com responsabilidade, 

compromisso, perícia e idoneidade para exercer a prática do 

cuidado da saúde dos seres humanos.  

 

Para a abordagem do cuidado pré-natal na perspectiva das 

gestantes, faz-se necessário duas condições: a primeira, conhecer o 

significado do cuidado pré-natal, quais são as representações que o grupo 

social atribui às ações das enfermeiras e como construíram esse 

conhecimento. Para responder a estas questões, a TRS nos fornece 

elementos necessários para esta compreensão. Conforme Moscovici 

(2004), as representações se constroem na interação social entre as 

pessoas, tendo a linguagem como mediadora. A gestação, um evento na 

vida das mulheres, seus parceiros e famílias que produz expectativas e 

grandes trocas de conhecimentos fundamentados em mitos, tabus e 

informações da mídia. Ou seja, movimenta o grupo social da grávida ao 

redor de conhecimentos populares (de senso comum) e científicos (que 

são reificados) para dizer o que é bom e o que é ruim para a mulher e seu 

filho.  

A segunda condição necessária para esta abordagem envolve o 

conhecimento da valorização que a gestante dá aos cuidados recebidos 

durante os controles pré-natais. A teoria dos cuidados, entendida como o 

ato de cuidar, Swanson (1991) contribui com os elementos necessários 

para conhecer a valorização e satisfação das grávidas em relação ao 

cuidado pré-natal. É através destas duas teorias que se faz a abordagem 

teórica desta pesquisa que objetivou identificar as representações sociais 

de gestantes sobre o cuidado pré-natal e sua relação com a satisfação do 

cuidado recebido.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo-correlacional, com 

abordagem mista. A pesquisa foi realizada em cinco instituições de saúde 

pertencentes a uma das Empresas Sociais do Estado (ESE) do município 

de Santiago de Cali, no Departamento do Valle, na Colômbia. Das cinco 

instituições, duas são hospitais de referência e três centros de saúde. As 

participantes deste estudo caracterizam-se por 100 gestantes que 
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realizaram suas consultas de pré-natal. Como critérios de inclusão, foram 

consideradas aquelas com idade superior a 18 anos, que já tenham 

vivenciado o controle pré-natal. Como critérios de exclusão, considerou-

se as mulheres sem condições clínicas adequadas (físicas, mentais ou 

emocionais) para participar do estudo.  

Os dados foram coletados entre julho e agosto de 2018, por meio 

de um questionário estruturado composto por quatro partes: a primeira, 

com um espaço para que as participantes preencham com cinco palavras, 

mediante o termo indutor “cuidado pré-natal”. Posteriormente, solicitou-

se às mulheres que assinassem um número arábico de menor à maior 

ordem de importância para que graduassem cada palavra, sendo 1 o mais 

importante e 5 a menos importante (ABRIC, 2003). Esta forma de coleta 

de dados é fundamental no emprego da técnica de “evocação de palavras” 

ou associação livre de palavras, consistindo em pedir aos participantes 

que expressem o que tem em mente quando se deparam com o termo 

indutor, que geralmente é o objeto de representação social do estudo 

(WACHELKE; WOLTER; RODRIGUEZ, 2016). A segunda parte do 

questionário é formada por questões fechadas de cunho 

sociodemográfico. A terceira parte recolhe dados de parâmetros 

biofísicos e obstétricos da participante, enquanto a quarta parte contém 

uma escala de avaliação do cuidado profissional derivada da Caring 

Professional Scale, validada para a população colombiana. A escala tem 

15 itens com quatro opções de resposta tipo Likert (1, nunca; 2, algumas 

vezes sim, algumas vezes não; 3, a maioria das vezes; 4, sempre). A 

avaliação geral do cuidado profissional é concluída de acordo com a 

seguinte pontuação: menor que 23, deficiente; 23 à 37, regular; 38 à 51, 

bom; 52 à 60, excelente (VESGA GUALDRON, 2016). Com a seguinte 

interpretação:  

 

 Menor que 23 pontos: o cuidado profissional será considerado 

deficiente. O tratamento dos pacientes é frio, como um 

incômodo, levando a crer que o profissional não oferece 

atendimento ou compreende o paciente e sua situação; 

 De 23 a 37 pontos: o cuidado profissional é considerado regular 

e definido como neutro. A atenção é basicamente apática ou 

individual, não ocorrendo de pessoa para pessoa. Os níveis de 

vida ou energia não melhoram ou diminuem;  

 De 38 a 51 pontos: o cuidado profissional é considerado bom. 

A atenção é caracterizada como benevolente, gentil e 

preocupada, havendo manutenção ou aumento dos níveis de 
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energia; 

 De 52 a 60 pontos: o cuidado profissional é considerado 

excelente, implicando total presença, com a cura do amor que 

flui. A enfermeira e a pessoa cuidada se reconhecem, a atenção 

é negociada e a intimidade profissional ocorre. Este 

relacionamento favorece a liberdade espiritual. 

 

Para a organização e análise dos dados coletados através do 

questionário, utilizou-se a ferramenta Interface de R pour les Analyses 
Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRaMuTeQ). Este 

programa permite analisar estatisticamente os corpos textuais e 

indivíduos/palavras a partir de tabelas (CAMARGO; JUSTO, 2015). 

Inicialmente, as palavras expressas pelas participantes passaram por um 

processo de lematização ou agrupamento de respostas com o mesmo 

radical que pertencem à mesma classe gramatical, conforme Wachelke e 

Wolter (2011). A escolha de palavras evocadas foi submetida à análise 

lexicográfica, com auxílio do programa IRaMuTeQ. Realizou-se análise 

prototípica para a caracterização estrutural da representação social, 

segundo a técnica de Vergés (1992), calculando frequências e ordens de 

evocação das palavras. Também foi realizado análise de similitude, 

conforme a teoria dos grafos (MARCHAND; RATINAUD, 2012) para 

identificar coocorrências e conexidade entre as palavras, auxiliando na 

identificação da estrutura do campo representacional dos fatores 

associados ao controle pré-natal. 

A tabulação e o desenvolvimento do banco de dados da Escala do 

Cuidado Profissional foram realizados no programa Excel® e, 

posteriormente, importados no programa Stata 14,0 para a realização das 

análises estatísticas descritivas e inferenciais. Os critérios éticos foram 

respeitados e a pesquisa foi norteada pela Resolução n. 466/12, aprovada 

pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil e pela 

resolução 8430 do 4 de outubro de 1993 emitida pelo Ministério de Saúde 

da Colômbia. O parecer consubstanciado do CEP foi obtido com número 

2834.726 e CAAE 93684418.3.0000.0121. Depois da aceitação verbal 

das participantes, foi solicitada a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. O anonimato e a confidencialidade foram garantidos, 

utilizando-se códigos para a identificação das participantes, sendo a 

primeira letra da palavra gestante, G, seguida de número arábico iniciando 

por 1 até 100. 
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RESULTADOS 
 

Conforme avaliação demográfica, as participantes apresentaram 

uma variação da faixa etária com a idade mínima de 18 anos e máxima de 

42 anos, perfazendo a média de 25,33 anos. Quanto ao estado civil, 

prevaleceu a união livre com 79% dos casos, seguida por 11% de solteiras 

e 10% de casadas. Os demais dados sociodemográficos e obstétricos 

foram organizados em faixas (ranges) para serem analisados no programa 

IRaMuTeQ da seguinte forma: risco obstétrico (alto risco e baixo risco); 

escolaridade (primária, secundária, média, técnica e universitária); 

ocupação (do lar e fora do lar); tempo de gestação (primeiro trimestre, 

segundo trimestre e terceiro trimestre); número de controles pré-natais 

(CPN até 4 e CPN de 5 ou mais); número de filhos (sem filho, um filho, 

dois filhos e três filhos). 

 

Análise prototípica das representações sociais das gestantes acerca do 

cuidado pré-natal 
 

O corpus formado pelas evocações de palavras das gestantes, 

frente ao termo indutor “cuidado pré-natal”, foi constituído por 500 

evocações, das quais 125 palavras foram diferentes.   

Para a análise prototípica das evocações na construção do 

diagrama de quatro quadrantes (figura 4, ver adiante), foram consideradas 

as palavras com frequência mínima de 5, envolvendo 336 evocações e 21 

palavras diferentes, uma média de 16 evocações por palavra. A ordem 

média de importância (OMI) destas palavras, atribuída pelas próprias 

participantes, foi de 2,86. As palavras poderiam ser ordenadas do 

primeiro ao quinto lugar, do valor 1 ao 5.  

No quadro abaixo se distinguem importantes elementos: no 

quadrante superior esquerdo são identificadas as palavras com alta 

frequência (aquelas que aparecem em uma quantidade de vezes maior do 

que a média das outras palavras) e baixa ordem de evocação (as palavras 

que tiveram os primeiros lugares de importância atribuída pelas 

participantes). Assim, este quadrante agrupou os elementos mais 

frequentes e mais importantes: “bebê”, “saúde” e “exames”; estas seriam 

os prováveis indicadores do núcleo central. Segundo Abric (2003, p.64), 

“nem tudo o que se encontra nessa casa é central, mas o núcleo central 

está nessa casa”.   

No quadrante superior direito contém as palavras da primeira 

periferia: “cuidado”, “acompanhamento”, “gestação” e “médico”. Estas 
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tiveram alta frequência, mas não foram tão prontamente evocadas.   

No quadrante inferior esquerdo encontram-se os elementos de 

contraste, ou seja, aqueles prontamente evocados, mas por poucas 

participantes: “ultrassom”, “responsabilidade”, “felicidade”, 

“desenvolvimento”, “ginecologista”. Elementos que podem estar 

reforçando as noções presentes na primeira periferia.  

No quadrante inferior direito estão os elementos da segunda 

periferia, ou seja, palavras evocadas em menor quantidade de vezes, e que 

não foram as primeiras palavras mencionadas: “atenção”, “bem-estar”, 

“nutrição”, “educação”, “consulta”, “mãe”, “informações”, “peso” e 

“riscos”.  

 
Figura 4 - Diagrama de quadrantes da análise prototípica das evocações a partir do 
estímulo indutor “controle pré-natal” segundo a frequência (no mínimo 5) e a ordem 
de importância. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Análise de similitude das representações sociais de gestantes acerca 

do cuidado pré-natal 

O gráfico de similitude (figura 5), mostra as principais relações 

entre as variáveis descritivas gestacionais: idade gestacional, número de 

controles pré-natais e risco obstétrico e as palavras evocadas com 

frequência igual ou superior a 5. Pode-se observar as conexões 

estabelecidas entre as variáveis e suas modalidades e também as conexões 

das variáveis com as palavras evocadas. Além disso, as conexões 

estabelecidas entre as diferentes palavras evocadas. No centro do gráfico 

observa-se a modalidade da variável gestacional “alto risco”, como um 

círculo de maior tamanho, representando um grupo maioritário de 

mulheres com esta classificação obstétrica. Por sua vez, estas mulheres 

evocaram as palavras “cuidado”, “saúde”, “bebê”, “exames”, “bem-

estar”, “atenção” e “ultrassom”. Esta variável “alto risco”, por sua vez, se 

liga na parte superior da gráfica com a modalidade da variável “CPN até 

4” e na parte inferior do gráfico com a modalidade das mulheres que estão 

no “terceiro trimestre” da gestação, mostrando assim a ligação entre as 

diferentes modalidades das variáveis gestacionais.  

Quanto à relação entre as palavras evocadas, pode-se observar que 

na variável “alto risco”, a palavra “bebê” se relaciona com a palavra 

“mãe” e há uma coocorrência de 7 vezes (índice de associação de 

coocorrências). Assim mesmo, a palavra “exames” está associada a 

“felicidade”, “cuidado” está associado com “peso”, e “atenção” está 

relacionado com “desenvolvimento”. Na parte inferior do gráfico, pode-

se observar que a variável “terceiro trimestre”, por sua vez, está associado 

com a variável “CPN 5 ou mais”, controle pré-natal feito 5 vezes ou mais, 

e as mulheres que estão dentro desta variável evocaram as palavras 

“educação”, “informação” e “responsabilidade”. As demais mulheres que 

estão na variável “terceiro trimestre” evocaram as palavras 

“acompanhamento”, “médico”, “gestação” e “consulta”.  Na parte 

superior do gráfico, a variável “CPN até 4” aparece ligado às variáveis 

“primeiro trimestre”, “segundo trimestre” e “baixo risco”, por sua vez 

estas variáveis estão ligadas às palavras “nutrição”, “ginecologista” e 

“riscos”, respectivamente. Resumindo, o gráfico de similitude mostra 

como se estruturam as variáveis com suas modalidades entre si e a sua 

relação com as evocações, e como se relacionam as evocações entre si.  
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Figura 5 – Árvore máxima resultante da análise de similitude envolvendo as 

variáveis descritivas gestacionais (tempo de gestação, número de controles pré-
natais, risco e as palavras evocadas com frequência igual ou superior a 5). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Análise estatística da Escala de Cuidado Profissional 

 

A análise descritiva mostra que a maioria dos participantes (63%) 

obteve escores na categoria “bom”, enquanto a outra parte da amostra 

(37%) indicou que o serviço apresenta qualidade “regular”. Ambas as 

medidas estão associadas a serviços de qualidade média ou média 

superior, atribuindo características positivas ao nível de cuidado 

profissional presenciado durante os atendimentos. Salienta-se que não 

houveram respostas significativas para as categorias “deficiente” (0%) ou 
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“excelente” (0%). A análise da frequência de respostas para cada item 

(quadro 4) demonstra que, para todos os itens, a maioria das respostas 

esteve na categoria “sempre” (88%-100%), sugerindo que o alcance da 

categoria “bom” pela maioria dos participantes é resultante da realização 

constante de todas as capacidades mensuradas. Destaca-se que os três 

itens com maior prevalência de respostas “sempre” consistiram em: a) “A 

enfermeira foi respeitosa (100%); b) A enfermeira foi gentil (98%); c) A 

enfermeira fez corretamente o controle da gravidez (97%). Enquanto os 

itens com menor prevalência de respostas “sempre” consistiram em: a) A 

enfermeira entendeu seus sintomas e preocupações (87%); b) A 

enfermeira mostrou interesse no que aconteceu com você (88%); c) A 

enfermeira explicou corretamente as instruções (91%); d) A enfermeira 

nos incentivou para continuar o cuidado durante a gravidez (91%); e) A 

enfermeira permitiu expressar meus sentimentos (91%). A descrição 

detalhada da prevalência de respostas para cada item pode ser observada 

no quadro 4. 
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Quadro 4 - Comparação da frequência de respostas dos participantes para cada item da Escala de Cuidado Profissional (%).  

Subescala Item 

Frequência de respostas (%) 

N
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n
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a

 

À
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S
e
m
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Curador 

Compassivo 

1.A enfermeira a fez sentir bem durante o atendimento? 0 6 0 94 

2.A enfermeira demostrou uma atitude positiva em relação a você e sua gravidez? 0 7 0 93 

3.A enfermeira ouviu-a atentamente? 1 5 0 94 

4.A enfermeira lhe permitiu expressar seus sentimentos? 3 5 1 91 

5.A enfermeira mostrou interesse no que acontece com você? 3 8 1 88 

6.A enfermeira entendeu seus sintomas e preocupações? 1 8 4 87 

7.A enfermeira mostrou que ela estava preparada como profissional para fazer 

seu trabalho? 

0 4 0 96 

Curador 

Competente 

8.A enfermeira incentivo você para continuar se cuidando durante a gravidez? 3 5 1 91 

9.A enfermeira foi respeitosa com você? 0 0 0 100 

10.A enfermeira lhe deu ajuda e colaboração? 1 3 0 96 

11.A enfermeira fez corretamente o controle de sua gravidez? 0 3 0 97 

12.Você se sentiu bem cuidada durante o controle de sua gravidez? 1 3 0 95 

13.A enfermeira explicou claramente as instruções a seguir? 2 7 0 91 

14.A enfermeira foi gentil com você? 0 2 0 98 

15.A enfermeira a tratou como pessoa? 0 2 0 92 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os resultados da ANOVA, que investigaram a associação das 

variáveis independentes ao escore da Escala de Cuidados Profissionais, 

sugerem que o “estado civil” (F = 1,85, p = 0,16), “escolaridade” (F = 

1,24, p = 0,30), “nível socioeconômico” (F = 1,14, p = 0,33) e “atividade 

laboral” (F = 1,31, p = 0,27) não apresentaram influência significativa no 

nível de cuidado profissional. Embora sejam características 

sociodemográficas importantes, nossos resultados sugerem que não há 

influência destas variáveis na presente amostra. 

 

DISCUSSÃO 

 

As representações sociais sobre o “cuidado pré-natal” achadas 

neste estudo, revelam conceitos e avaliações do senso comum muito 

próximas do conhecimento reificado dos profissionais e do sistema de 

saúde, nos quais o atendimento institucional à gravidez tem sido muito 

valorizado pelos efeitos positivos na diminuição da morbidade e 

mortalidade materna e perinatal (OMS, 2016).  

O reconhecimento pelo senso comum da importância do controle 

pré-natal e dos elementos que à compõem corresponde aos discursos 

construídos ao redor da saúde-doença dos sistemas de saúde ocidentais, 

amplamente difundidos pelos meios de comunicação que atingem 

principalmente as populações urbanas, onde informam e sensibilizam as 

mulheres para acudir aos controles pré-natais com intuito de obter uma 

gestação bem-sucedida e com o menor risco possível de complicações e 

de desfechos adversos.  

Destaca-se que uma representação social é estruturada quando 

contêm dimensões conceituais, imagem e atitudinais (MOSCOVICI, 

2011). Estas dimensões foram identificadas nas representações do 

cuidado pré-natal das gestantes e, assim como na análise prototípica das 

evocações do presente estudo, os termos “bebê”, “saúde” e “exames” 

foram os mais frequentes e considerados os mais importantes, 

constituindo a provável centralidade das representações sociais do 

cuidado pré-natal. A análise de similitude reitera a conexão com esses 

termos, adicionando outros termos relacionados como “cuidado”, “bem-

estar”, “atenção”, “ultrassom”, “peso”, “felicidade”, “mãe” e 
“desenvolvimento”. Portanto, estas análises complementares dão maior 

força à possível centralidade dos elementos “bebê”, “saúde” e “exames” 

para a representação social do controle pré-natal. 

Segundo a teoria do núcleo central, os elementos centrais estão 

ancorados dentro da estrutura cultural das gestantes. O núcleo central de 
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uma representação se liga a condições históricas, sociológicas e 

ideológicas diretamente associadas aos valores e normas, definindo os 

princípios fundamentais em torno dos quais se constituem as 

representações (ABRIC, 2001). Assim, na presente pesquisa emerge o 

elemento “bebê” como o mais importante da representação do controle 

pré-natal, constituindo o eixo de todo o processo reprodutivo, 

correspondendo, segundo a visão naturista da reprodução na forma em 

que a mulher assegura a supervivência da espécie humana, ou segundo a 

teoria feminista, o modo como a mulher cumpre o imperativo social da 

maternidade (RIVERA, 2016). Seguido do elemento “bebê”, encontra-se 

o elemento “saúde”, que representa as condições físicas, mentais e sociais 

ideais para que o entorno seja favorável para o desenvolvimento do feto. 

Estudos mostraram que a principal motivação para as gestantes irem aos 

controles pré-natais foi constatar a saúde e vitalidade do filho 

(KAMBALA et al., 2015; MAEDA et al., 2014). 

Como último elemento desta zona, aparece o elemento “exames”, 

relacionado às práticas rotineiras para o monitoramento da saúde materna 

e fetal que evidenciam a normalidade ou anormalidade fisiológica que 

repercute na saúde do binômio mãe-filho e com as quais se depara a 

gestante, desde o primeiro controle pré-natal até o final da gestação 

(BAPTISTA et al., 2015). Estes exames amplamente conhecidos pelos 

programas de atendimento às gestantes e conhecidos como “exames de 

rotina” (pelo fato de serem padronizados para todas as gestantes, em todos 

os trimestres da gestação), auxiliam na identificação de intercorrências de 

saúde que precisam ser tratadas. Pode-se observar a ligação destes 

elementos “bebê-saúde-exames”, das evocações produzidas pelas 

participantes do estudo, pois se o máximo desejo é um bebê saudável, é 

preciso dos cuidados para atingir esse objetivo, e os exames são parte do 

monitoramento da saúde.  

Próximo ao núcleo central, protegendo-o de mudanças, estão os 

elementos da primeira periferia: “cuidado”, “acompanhamento”, 

“gestação” e “médico”. O elemento “cuidado” também aparece na árvore 

de similitude como elemento importante da representação, o que 

evidencia que as mulheres do estudo estão cientes da importância do 

cuidado para a saúde na etapa gestacional. O cuidado pode ser entendido 

como todas as ações protetoras que as gestantes têm com a própria saúde 
em procura da saúde de seu bebê. Estudos mostram como mulheres 

gestantes fazem adaptações às suas práticas e rotinas encaminhadas à 

proteção do feto (FERREIRA et al., 2014).  

Importante salientar, o “acompanhamento”, na análise de 

similitude, teve 13 coocorrências nas grávidas de terceiro trimestre, o que 
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revela que gestantes que já vivenciaram maiores contatos com os 

profissionais no seguimento ao pré-natal valorizam muito a assistência, o 

apoio e a ajuda que a equipe de saúde dá para elas. Outras pesquisas 

mostram a importância que têm o acompanhamento nesta etapa da vida 

da mulher, na qual a sensação de vulnerabilidade pode ser aumentada 

pelas mudanças hormonais e pelas situações sociais e pessoais que podem 

estar vivenciando nesse importante momento da vida (OLIVEIRA; 

BARBOSA; MELO, 2016; PIO; CAPEL, 2015). Os elementos 

“gestação” e “médico” também aparecem com 12 coocorrências, 

respectivamente, o que evidencia o reconhecimento das participantes de 

que a gestação é a condição necessária para a assistência do pré-natal pelo 

profissional médico, que é o membro da equipe de saúde que tem mais 

contato com as gestantes de alto risco obstétrico.  

Nos elementos de contraste, aparecem termos funcionais como 

“ultrassom”, “desenvolvimento” e “ginecologista”, e outros termos 

valorativos como “responsabilidade” e “felicidade”, elementos que 

podem reforçar as noções presentes na primeira periferia e que também 

foram observadas na análise de similitude. O ultrassom, como evidencia 

objetiva do desenvolvimento do feto, é muito importante tanto para os 

profissionais que fazem o seguimento quanto para as mães que têm 

expectativas do estado de saúde de seus filhos. A responsabilidade 

evocada pelas participantes do estudo pode-se relacionar com a atitude 

ciente frente à obrigação e o compromisso que a gestação traz para o 

presente e o futuro da mãe e do filho. A felicidade evocada é a 

manifestação de aceitação da gravidez, a satisfação plena e a alegria pela 

espera do filho.  

Na segunda periferia aparecem os termos: “atenção”, “bem-estar”, 

“nutrição”, “educação”, “consulta”, “mãe”, “informações”, “peso”, 

“riscos”, elementos que, segundo a teoria do núcleo central, são pouco 

frequentes e menos importantes entre as palavras evocadas, embora a 

maioria são termos funcionais que reforçam conceitos importantes para 

uma gravidez e nascimentos bem-sucedidos. Quanto à consulta, pode 

estar representada pelos encontros marcados para avaliação do estado de 

saúde e do desenvolvimento do feto, e a atenção, como uma expectativa 

da gestante em relação à atitude do cuidado e dedicação que o profissional 

da saúde dispensará a ela. As recomendações dos organismos nacionais e 
internacionais é para que a atenção seja humanizada, ou seja, centrada na 

mulher como sujeito de direitos humanos e como ser biopsicossocial e 

não meramente um corpo biológico a ser examinado (MILLER; 

LALONDE, 2015). O termo “bem-estar”, evocado pelas gestantes, 

remete ao estado desejável de tranquilidade, satisfação e conforto para 
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vivenciar a gestação como uma experiência positiva (OMS, 2016). Um 

achado interessante tem a ver com o termo “mãe”, localizado nesta 

segunda periferia e que também aparece na análise de similitude ligado 

ao termo bebê, somente com sete ligações, o que evidencia o papel 

secundário que a mãe se atribui frente ao controle pré-natal, dando o 

primeiro lugar ao bebê como protagonista do processo de atendimento e 

cuidado. 

Importante salientar, as evocações das palavras “educação” e 

“informações”, que evidenciam o reconhecimento que as grávidas dão 

para este tipo de intervenção de promoção da saúde prestada pelos 

profissionais, especialmente as enfermeiras. Estudos mostram a 

importância da educação em saúde que os profissionais dão para as 

gestantes em temas relacionados com os cuidados durante a gestação e 

com o recém-nascido (SILVA; LIMA; OSORIO, 2016). 

As gestantes que evocaram as palavras “nutrição” e “peso” podem 

estar evidenciando conhecimento de aspectos nutricionais relacionados 

diretamente com o ganho de peso durante a gestação, aspecto muito 

importante tanto para a saúde materna quanto para o desenvolvimento do 

feto. Este aspecto mostra a importância do assessoramento das grávidas 

sobre a ingesta adequada de nutrientes e da importância do consumo 

suplementar de ferro, cálcio e ácido fólico (BUENO; BESERRA; 

WEBER, 2016; PUSKO et al., 2017). As evidências científicas mostram 

os efeitos adversos da má nutrição na gestação, sendo que a obesidade se 

associa a uma frequência mais alta de diabetes, hipertensão, distocia e a 

um maior risco de cesariana (LIM; MAHMOOD, 2015; OLIVEIRA et 

al., 2016). Por outro lado, o baixo peso na gestação associa-se com maior 

risco de parto prematuro e de restrição do crescimento intrauterino 

(CAMPOS; PALANCH, 2017; PESSOA et al., 2015). 

Além disso, a evocação do termo “risco” em relação ao controle 

pré-natal, faz pensar que as mulheres deste estudo têm em sua consciência 

a imagem de uma ameaça constante para a integridade própria e do filho, 

situação que pode gerar ansiedade e angustia na grávida e impedir a 

vivência de uma gestação agradável (LAZA et al., 2013; OLIVEIRA; 

MANDÚ, 2015). Estas mulheres precisam de maior atenção dos 

profissionais do pré-natal, pois os agravos ou intercorrências na saúde 

estão vinculados à diversidade de vulnerabilidades de origem pessoal, 
familiares, institucionais e sociais. A enfermeira que atua como curadora 

compassiva e competente, segundo a visão de Swanson, reconhecera e 

compreendera as vulnerabilidades das gestantes para dar cuidados 

abrangentes e humanizados  
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Quando analisados os resultados da Escala de Cuidado 

Profissional, é importante salientar a necessidade de compreender a 

sustentação teórica da mesma. Para Swanson, a Teoria dos Cuidados 

orienta a enfermeira através de cinco processos de cuidado que a teórica  

propõe: a) manter a confiança, nas habilidades da mulher para enfrentar a 

situação, aproximando-se com carinho, proporcionando esperança e 

favorecendo a autonomia; b) conhecer, o significado do evento, sem 

julgamentos e compreendendo manifestações particulares; c) estar com, 

ouvindo as preocupações, mostrando-se disponível, proporcionando 

apoio emocional e compreendendo sentimentos; d) fazer por, oferecendo 

medidas físicas, de conforto e de informação, controlando o medo e a dor; 

e) permitir, protegendo-o de qualquer tipo de dano e favorecendo o 

autocuidado, orientando-o no processo. A enfermeira que compreende e 

cuida das pessoas através destes processos de cuidado torna-se uma 

curadora compassiva e competente. 

Destaca-se que, embora os resultados da escala atribuíram 

características positivas ao cuidado, três dos itens com menores escores 

se correspondem à dimensão “curador compassivo”, mostrando que ainda 

falta sensibilidade para entender os sintomas e as preocupações da 

gestante, mostrar interesse e permitir a expressão de sentimentos; atitudes 

próprias de um acompanhamento humanizado. O acompanhamento foi 

evocado pelas gestantes e reconhecido como elemento importante na 

primeira periferia da análise estrutural e como elemento ligado às 

experiências das mulheres que estão no terceiro trimestre de gestação, 

segundo a análise de similitude. Estes achados evidenciam a necessidade 

que ainda existe na sensibilização dos cuidadores para desenvolver 

atitudes encaminhadas à humanização do cuidado. 

Outro achado importante da Escala de Cuidado Profissional foram 

os escores baixos na dimensão curador competente, na qual os itens 8 e 

13 questionam se a enfermeira explicou corretamente as instruções e se 

esta incentivou a grávida para continuar se cuidando. Estes itens têm 

relação direta com os termos “educação” e “informação” evocados pelas 

participantes na análise estrutural da representação social, o que evidencia 

a importância que as gestantes dão para estes aspectos. Estes achados 

mostram que ainda falta fortalecer nas enfermeiras os aspectos 

comunicacionais e de educação em saúde dos usuários, pois a educação 
em saúde é um dos pilares da atenção primária e da saúde pública com 

impacto benéfico para o binômio mãe-filho (ALENCAR; LIMA; 

TORRES, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo permitiu identificar as representações sociais de 

gestantes sobre o cuidado pré-natal e sua relação com a satisfação do 

cuidado recebido. Os elementos representacionais envolveram conteúdos 

relacionados a concepções descritivas ligadas ao controle pré-natal e a 

elementos normativos e funcionais que envolvem o processo de cuidado 

gestacional. Observou-se a provável centralidade dos termos “bebê”, 

“saúde” e “exames”, os quais se apresentam coexistentes, tanto na análise 

estrutural, quanto na análise de similitude. Estas concepções centrais 

sobre o cuidado pré-natal remetem ao senso comum, muito próximo do 

universo reificado, no qual o cuidado está centrado na saúde e o bebê 

como alvo dos cuidados. Nesta estrutura, a mãe fica invisível, aparecendo 

somente como elemento da segunda periferia da análise prototípica e com 

uma ligação fraca de sete co-ocorrências na análise de similitude. 

Outras palavras evocadas pelas participantes que se mostram como 

estruturantes do cuidado pré-natal e que apareceram tanto no quadrante 

de quatro casas quanto no gráfico de similitude foram: “cuidado”, 

“acompanhamento”, “gestação”, “médico”, “ultrassom”, 

“responsabilidade”, “felicidade”, “desenvolvimento”, “ginecologista”, 

“bem-estar”, “nutrição”, “educação”, “consulta”, “mãe”, “informação”, 

“peso”, “riscos”, “bem-estar” e “atenção”. 

Quanto aos resultados da Escala de Cuidado Profissional, mostrou-

se que não houveram respostas significativas para as categorias 

“deficiente” (0%) ou “excelente” (0%). Para todos os itens, a maioria das 

respostas esteve na categoria “sempre” (88%-100%), mostrando que 

ambas medidas estão associadas a serviços de qualidade média ou média 

superior. As dimensões “curador compassivo” e “curador competente” 

mostraram que ainda falta maior preparação e sensibilidade das 

enfermeiras em aspectos afetivos, relacionais e comunicacionais que 

também compõem o universo representacional das gestantes. 
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RESUMO 

 
Conhecer as representações sociais do cuidado pré-natal de gestantes e 

enfermeiras. Estudo qualitativo fundamentado na Teoria das 

Representações Sociais. Participaram 15 gestantes e 15 enfermeiras. Os 

dados foram coletados entre junho e agosto de 2018 através de entrevista 

semiestruturada. Foi utilizada a classificação hierárquica descendente 

(CHD) com o auxílio do programa IRaMuTeQ. A CHD mostrou quatro 

ramificações e cinco classes que permitiram identificar conhecimentos 

reificados e do senso comum apresentados através de cinco temas 

segundo a ordem das classes: 1, importância do tempo segundo atores e 

espaços; 4, a equipe multiprofissional comprometida no cuidado pré-

natal; 5, a consulta do pré-natal como espaço comum para trocas de 

informações e saberes; 2, efetivação do cuidado através de ações 

concretas. 3, a gestação como expressão dos determinantes sociais. Foram 

identificados conhecimentos do senso comum e conhecimentos reificados 

com algumas convergências (Educação como espaço de troca de saberes 

e conhecimentos) e divergências (Tempo como “medida de 
responsabilidade” vs “negligencia dos profissionais”) evidenciadas no 

momento de efetivar o cuidado pré-natal.  

Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Gravidez. Enfermeiras. Gestantes. 

Representações sociais. 
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ABSTRACT 

 
To know the social representations of the prenatal care of pregnant 

women and nurses. Qualitative study based on the Social Representations 

Theory (SRT).  15 pregnant women and 15 nurses participated. The data 

were collected between July and August 2018 through a structured 

interview. The descending hierarchical classification was used with the 

program IraMuTeQ. The DHC showed four branches and five 

classifications which allowed to identify reified knowledge and common 

sense knowledge represented through five topics according to the 

classification: 1, importance of time according to actors and spaces; 4, the 

multiprofessional team committed to prenatal care; 5, the prenatal visit as 

a space to interchange information and knowledge; 2, concretion of care 

through specific activities; 3, pregnancy as an expression of social 

determinants. Knowledge of common sense and reified knowledge were 

identified with some convergences (Education as a space for exchange of 

knowledge) and divergences (Time as “measure of responsibility” vs 

“negligence of professionals” evidenced at the moment of concretizing 

the care. 

Keywords:  Prenatal care. Pregnancy. Nurses. Pregnant women. Social 

representations. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A gravidez é reconhecida como um evento fisiológico normal. No 

entanto, devido às complicações e problemas que podem ocorrer e afetar 

a mãe e a criança neste período, considera-se que a mesma deve ser 

vigiada através do controle pré-natal, considerado uma das atividades 

mais importantes de atenção primária no mundo e que tem contribuído de 

forma importante na redução da morbidade e mortalidade materna e 

perinatal (ONU BR, 2016). 

Na Colômbia, segundo o Inquérito Nacional de Demografia e 

Saúde (ENDS, do espanhol Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 

2015), a cobertura de controle pré-natal mostra uma tendência 
ascendente, ao passar de 90% no ano 2000, para 93% no ano 2005 e 97% 

para os anos 2010 e 2015. Os médicos e enfermeiras foram responsáveis 

por 97% dos controles pré-natais, sendo que 92% das grávidas realizaram 

quatro ou mais consultas de controle pré-natal na área urbana e 83,7% na 

área rural. Embora a cobertura de pré-natais tenha aumentado, a 
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incidência de mortalidade materna continua alta frente às metas nacionais 

e internacionais, levando a questionamentos sobre a qualidade da atenção 

obstétrica (ORTIZ; LUDMIR, 2016). 

A OMS (2018) recomenda que, para atingir a meta dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é preciso reduzir a razão de 

mortalidade materna (RMM) mundial para índices menores que 70 para 

100.000 nascidos vivos, entre os anos 2016 e 2030, sendo que as gestantes 

e recém-nascidos devem receber atenção especializada antes, durante e 

depois do parto.  

Atualmente, na Colômbia, o cuidado pré-natal é uma atividade 

multiprofissional liderada pela medicina, cabendo às enfermeiras os 

controles pré-natais de baixo risco. A resolução 3280 de Agosto 2 de 

2018, do Ministério da Saúde e da Proteção Social da Colômbia, aborda 

os lineamentos técnicos e operacionais para a atenção materna-perinatal 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2018). 

É importante ressaltar que o seguimento institucional da gestante 

pelo profissional médico e da enfermagem, pode ser nomeado de diversas 

maneiras, como: “controle pré-natal”, “seguimento à gestação”, “atenção 

pré-natal” e “cuidado pré-natal”. No presente trabalho, serão abordados 

como sinônimos, embora tenhamos preferência pelo termo “cuidado pré-

natal”, considerando as implicações epistemológicas e filosóficas que o 

termo “cuidado” tem para a disciplina e a prática da enfermagem 

obstétrica.  

Para melhorar a saúde materna, a OMS recomenda que obstáculos 

ao acesso dos serviços de saúde de qualidade devem ser identificados e 

eliminados, em todos os níveis do sistema sanitário (OMS, 2018). Nesse 

sentido, a presente pesquisa aborda desde as representações sociais, o 

mundo subjetivo e cultural das gestantes com relação ao controle pré-

natal, o que permitiu identificar os conhecimentos do senso comum 

capazes de gerar atitudes e comportamentos com relação à saúde e o 

atendimento institucional. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), de Serge Moscovici 

(1925-2014), foi o grande aporte científico para a psicologia social. Ele 

demostrou que o conhecimento não científico ou do “senso comum” é 

muito importante para a organização, o relacionamento e trocas de 

informações e conhecimentos entre os grupos sociais.  Moscovici (2004) 
diferencia o conhecimento leigo e o conhecimento especializado. O 

primeiro, situa-se no chamando universo consensual, onde a compreensão 

do mundo se dá através das representações sociais. O segundo, situa-se 

no chamado universo reificado, onde a compreensão do mundo ocorre por 

meio das ciências. Segundo Ida Galli, Moscovici não se referia ao senso 
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comum como algo tradicional, primitivo, ou meramente folclórico, mas 

como alguma coisa que se origina apenas parcialmente na ciência e que 

assume formas diversas quando se torna parte da cultura. O assunto 

central da reflexão de Moscovici é que o conhecimento do senso comum, 

entendido como construção de um conhecimento útil na vida cotidiana, 

baseia-se na produção científica através de uma gama de informações que 

transforma e integra, antes de se reapropriar. Por este motivo, Moscovici 

fala de socialização, em vez de banalização dos conceitos científicos, pois 

não se trata de distorção ou simplificação das teorias científicas, mas de 

uma verdadeira reconstrução dos conteúdos e prescrições úteis à 

convivência social. Assim, Moscovici mostrou o caminho por meio do 

qual a linguagem científica é transformada em um dialeto ou 

conhecimento prático (GALLI, 2012). 

Moscovici (2004) demostrou que as representações sociais são 

modalidades de conhecimento que se articulam no dia-a-dia e no senso 

comum, de acordo com dois processos formadores fundamentais: a 

objetivação (concretização do abstrato) e a ancoragem (incorporação do 

novo ao já conhecido). Toda representação social sempre se articula a 

partir de três dimensões: a informação, ou seja, a quantidade e a qualidade 

do conhecimento possuído a respeito de um objeto; o campo da 

representação, isto é, a organização do conteúdo, o que pressupõe um 

mínimo de informação em torno da qual são organizadas as outras 

informações; a atitude, ou seja, a orientação positiva, negativa ou neutra 

em relação ao objeto da representação, constitui a parte mais arcaica e 

existe mesmo quando a informação é limitada e o campo da representação 

é pouco organizado (HERZLICH, 1972). 

Conforme Sá (1998), o que vai caracterizar a representação social 

é a função social que ela desempenha na formação das condutas e na 

orientação das comunicações sociais. A esse respeito, Jodelet, 

pesquisadora e principal colaboradora de Moscovici, foi quem aportou 

para a grande TRS o enfoque processual, lembrando que a representação 

social deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais 

e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação as 

relações sociais que afetam as representações e a realidade material, 

social e ideal (das ideias) sobre a qual elas vão intervir (JODELET, 2002). 

Esta pesquisadora define as representações sociais como uma forma de 
conhecimento elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social 

(JODELET, 2002).  

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi de conhecer as 

representações sociais de gestantes sobre o cuidado pré-natal conduzido 
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em uma Empresa Social do Estado na Colômbia. Além disso, identificar 

as interações entre o conhecimento do senso comum e o dos profissionais 

no seus discursos e práticas cotidianas, utilizando para isso a abordagem 

processual da TRS de Moscovici (2004), adaptada posteriormente por 

Jodelet (2002).  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem 

qualitativa realizada em treze instituições de saúde pertencentes a uma 

das Empresas Sociais do Estado (ESE) do Município de Santiago de Cali, 

no Departamento do Valle, na Colômbia. Das treze instituições, duas são 

hospitais de referência e onze são centros de saúde. As participantes deste 

estudo foram 15 gestantes que realizaram suas consultas de pré-natal e 15 

enfermeiras (13 mulheres e 2 homens) que, dentro de suas funções, 

realizavam os controles pré-natais (neste estudo optou-se por usar a 

palavra “enfermeiras”, dado o baixo número de homens enfermeiros 

participantes). Como critérios de inclusão para as gestantes, foram 

considerados idade superior a 18 anos e aquelas que já tivessem 

vivenciado o controle pré-natal. Como critérios de exclusão, considerou-

se as mulheres sem condições clínicas adequadas (físicas, mentais ou 

emocionais) para participar do estudo. Os critérios de seleção para os 

profissionais consideraram aqueles que apresentavam dentro de suas 

atividades o manejo dos controles pré-natais e que já tivessem vivenciado 

os atendimentos às gestantes.  

Os dados foram coletados entre julho e agosto de 2018 por meio 

de entrevista semiestruturada, na qual se contemplaram três temas: 

conhecimentos sobre o controle pré-natal e experiências relacionadas a 

dele; avaliação do controle pré-natal; expectativas frente ao controle pré-

natal. As participantes foram contatadas nas instituições de saúde e 

convidadas a participar da pesquisa, os objetivos desta foram explanados, 

além de mencionado a liberdade que elas tinham em aceitar ou rejeitar o 

convite para participar.  

Os critérios éticos foram respeitados e a pesquisa foi norteada pela 

Resolução n. 466/12, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde do Brasil e pela resolução 8430 do 4 de outubro de 
1993, emitida pelo Ministério de Saúde da Colômbia. O parecer 

consubstanciado do CEP foi obtido com número 2834.726 e CAAE 

93684418.3.0000.0121. Depois da aceitação verbal das participantes, foi 

solicitado a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O 

anonimato e a confidencialidade foram garantidos, utilizando-se códigos 
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para a identificação das participantes, sendo usado G para as gestantes e 

PE para as profissionais da enfermagem, seguido dos números arábicos 

de 1 a 15, segundo a quantidade de participantes. 

As entrevistas foram feitas em espaços dispensados pelas 

instituições de saúde que possibilitavam privacidade e tiveram duração 

aproximada de 20-30 minutos. As informações obtidas foram gravadas e 

transcritas na íntegra, depois editadas e traduzidas do espanhol para o 

português. A partir disto, foi possível preparar o corpo textual para 

processamento e análise dos dados no software Interface de R pour les 
Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires 
(IRaMuTeQ), segundo o tutorial para o uso deste software fornecido pelo 

Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição, LACCOS 

(JUSTO; CAMARGO, 2014). Nesta pesquisa optou-se por usar a 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) ou método de Reinert 

(1990). Este método classifica os segmentos de texto em função dos seus 

respectivos vocabulários e o conjunto deles é repartido em função da 

presença ou ausência das formas reduzidas. A partir de matrizes, cruzando 

segmentos de texto e palavras (em repetidos testes do tipo X2), aplica-se 

o método de CHD e obtém-se uma classificação estável e definitiva. Esta 

análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, 

apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos 

segmentos de texto das outras classes.  O programa executa cálculos e 

fornece resultados que nos permite a descrição de cada uma das classes, 

principalmente pelo seu vocabulário característico (léxico) e pelas 

variáveis características. Com base nas classes escolhidas, o programa 

calcula e fornece segmentos de texto mais característicos de cada classe 

permitindo a contextualização do vocabulário típico de cada classe. Por 

sua vez, as classes são interpretadas como campos lexicais ou contextos 

semânticos. Em pesquisas sobre representações sociais, tendo em vista o 

estatuto que elas conferem às manifestações linguísticas, estas classes 

podem indicar teorias ou conhecimentos do senso comum ou campos de 

imagens sobre um dado objeto, ou ainda apenas aspectos de uma mesma 

representação (JUSTO; CAMARGO, 2014). 

 

RESULTADOS 

 
Conforme apresentado na tabela 1, a média de idade das 15 

participantes grávidas foi de 24 anos. Quatorze participantes foram 

classificadas como de alto risco e uma como de baixo risco ou risco 

habitual. A maioria possuía união estável e estratificação socioeconômica 
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em nível 1. Doze das participantes não planejaram sua gravidez e a média 

de início do controle pré-natal foi de 19,5 semanas de gestação.  
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Tabela 1 - Perfil sociodemográfico e obstétrico de gestantes inscritas no controle pré-natal de uma ESE da rede pública do 

município Santiago de Cali, Colômbia, 2018. 

Informações Sociodemográficas N (%) Média±DP Mínimo/Máximo 

Idade (anos) 15 (100) 24,2±5,41 18/39 

    

Estado Civil 15 (100)   

Solteira 3 (20)   
União Estável 11 (73,3)   

Casada 1 (6,6)   
    

Nível Socioeconômico** 15 (100)   
1 8 (53,3)   

2 3 (20)   
3 2 (13,3)   

4 2 (13,3)   

    

Grau de Escolaridade 15 (100)   

Ensino Fundamental 1 (6,7)   
Ensino Médio 7 (46,7)   

Técnico 6 (40)   
Universitário 1 (6,7)   

    

Ocupação Profissional 15 (100)   

Sem Atividade Profissional 11 (73,3)   
Em Atividade Profissional 3 (20)   

Estudante 1 (6,7)   

   Continua... 
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Informações Sociodemográficas N (%) Média±DP Mínimo/Máximo 

Renda Familiar ($ Pesos Colombianos) 12* (100) 1085000±462473,6 300000/2200000 

    

Número de Filhos Prévios à Gestação 15 (100) 0,73±0,96 0/3 

    

Planejamento Gestacional 15 (100)   

Sim 3 (20)   
Não 12 (80)   

    

Idade Gestacional na 1ª Consulta Pré-Natal 

(semanas) 

15 (100) 19,5±8,83 8,5/37 

    

Idade Gestacional no Período da Entrevista 

(semanas) 

15 (100) 30,08±8,08 14/39,4 

    

Risco Obstétrico 15 (100)   
Baixo Risco 1 (6,7)   

Alto Risco 14 (93,3)   
    

Último Método Anticoncepcional Utilizado 15 (100)   
Nenhum 5 (33,3)   

Implante 2 (13,3)   
Injeção 5 (33,3)   

Camisinha 3 (20)   

Fonte: Dados da pesquisa. 

* 3 participantes não souberam revelar a renda familiar; 
** Conforme Sistema de Seleção de beneficiários para programas sociais (SISBEN), Colômbia 1993. 
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Em relação aos profissionais da enfermagem, conforme mostra a 

tabela 2, participaram treze mulheres e dois homens, sendo a maioria 

formada em universidades privadas e recentemente graduada, com pouca 

experiência laboral na área, exceto duas participantes que manifestaram 

ter 4 e 14 anos de experiência na área. Nenhum deles têm especialização 

na área de obstetrícia e nove dos participantes declararam que o 

atendimento materno-perinatal não é de sua predileção, mas é feito como 

parte das suas funções na instituição. 
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Tabela 2 - Perfil sociodemográfico de Enfermeiras de uma ESE da Rede Pública do Município Santiago de Cali, Colômbia, 

2018. 

Informações Sociodemográficas N (%) Média±DP Mínimo/Máximo 

Idade (anos) 15 (100) 31,47±10,34 23/58 

    

Formação Universitária 15 (100)   

Universidad del Valle 2 (13,33)   
Universidad Santiago de Cali 6 (40)   

Universidad Libre de Cali 5 (33,33)   
Universidad del Quindío 1 (6,67)   

Universidad Metropolitana Barranquilla 1 (6,67)   

 

Especialização 

 

15 (100) 
  

Sim 0 (0)   

Não 15 (100)   

 

Período de Experiência Profissional (anos) 

 

15 (100) 

 

4,01±4,06 

 

0,4/14 

 

Período Admitida na Instituição (anos) 

 

15 (100) 
 

3,03±4,24 

 

0,1/14 

 

Período de Experiência com Gestantes (anos) 

 

15 (100) 
 

1,87±3,44 

 

0,2/14 

 

Área de Trabalho Favorita (obstetrícia) 

 

15 (100) 
  

Sim 6 (40)   
Não 9 (60)   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Processado o corpus no software IRaMuTeQ com o método de 

CHD para obter uma classificação estável e definitiva, identificou-se 814 

segmentos de texto; 3.127 formas; 28.328 ocorrências; 1.843 lemas; 

1.586 formas ativas; 247 formas suplementares; 630 formas ativas com 

frequência > 3; média das formas por segmento de 34.690418; número de 

classes de 5; sendo que dos 814 segmentos de texto, foram aproveitados 

nesta classificação 662 (81.33%). 

A classificação é ilustrada pelo dendrograma na figura 6:  

 
Figura 6 - Dendrograma da classificação hierárquica descendente do material 

textual das entrevistas com as gestantes e os profissionais de saúde. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No dendrograma (figura 6), observam-se que a primeira partição 

separa dois conjuntos de classes. O primeiro à direita, envolve três classes 

associadas às participantes gestantes. O segundo, à esquerda, envolve 

duas classes associadas às participantes da enfermagem. As quatro 

interações ou partições resultam em cinco classes: a classe 1 relaciona-se 

ao tempo empregado nos atendimentos e ao tema “Expectativas quanto 

ao controle pré-natal”. Nesta classe, emergem palavras constituintes e 

explicativas como: hora, minuto, esperar, demorar, atrasado, rápido, 

agenda, entre outras. A classe 4, também associada as participantes 

gestantes, relaciona-se com os constituintes físicos e a equipe 

multidisciplinar implicada nos atendimentos, sendo as palavras 

representativas desta classe: lugar, centro e posto. Denotam espaços 

físicos onde convergem os sujeitos do cuidado: grávida e profissionais da 

saúde, enquanto as palavras: assistente social, médico, enfermeiro, 

auxiliar, psicóloga, entre outras, evidenciam os profissionais implicados 

no cuidado às gestantes. A classe 5, associada às gestantes e ao tema 

“Avaliação do controle pré-natal”, mostrou vocabulário relacionado com 

as trocas de comunicação e falas observadas nos encontros das gestantes 

com os profissionais. Pode se ver como representativas desta classe as 

palavras: perguntar, responder, dúvida, entender, dizer, resposta, explicar, 

aprender, entre outras. No outro conjunto de classes, a 2 foi associada as 

participantes da enfermagem e ao tema “Avaliação do controle pré-natal”, 

contendo palavras que evidenciam a concretização do cuidado através 

de ações clínico-terapêuticas, como: exame, anamnese, teste, preencher, 

classificar, observar, ácido fólico. Por último, a classe 3 associada as 

participantes da enfermagem e ao tema “Controle pré-natal”, contém 

palavras que mostram a gestação como expressão das condições sociais 

determinantes, algumas delas são: mulher, gravidez, adolescente, 

planejamento, população, experiência, criança, sífilis, doença, 

complicação e vida.  

 

DISCUSSÃO 
 

Os resultados do presente estudo permitiram identificar aspectos 

comuns e aspectos divergentes dos conhecimentos reificados dos 

profissionais e do senso comum das participantes. Importante salientar, a 
associação das variáveis de caracterização ilustradas na figura 6 com o 

material verbal, parte do qual é usado em alguns parágrafos para ampliar 

e dar força às descrições. A seguir, apresenta-se os temas que emergiram 

da análise das classes apresentadas no dendrograma: 
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Classe 1: Importância do tempo segundo atores e espaços 
 

O tempo se constitui em um elemento importante na interação 

enfermeira-gestante durante os controles pré-natais. A pesquisa mostrou 

que existe enfrentamento entre os atores segundo o tipo de conhecimento 

(leigo/reificado) e percepção que possuem cada um deles a respeito do 

tempo empregado nos controles pré-natais. Para as grávidas, a demora 

para os atendimentos é entendida como negligencia dos profissionais, 

enquanto para os profissionais a demora ocorre pelo compromisso de 

atendimento completo e integral que devem dar às gestantes durante o 

atendimento, atrasando as consultas das outras gravidas que ficam na sala 

de espera. A esse respeito, Ida Galli afirma que em nosso século as tensões 

provocadas pelo afastamento da ciência do senso comum são 

irremediáveis, e também a relação entre ciência dos experts e a ciência 

popular são um problema real da nossa cultura (GALLI, 2012). 

No seu livro “A qualidade da atenção médica”, Avedís 

Donabedian, reconhecido especialista na teorização sobre a melhoria de 

qualidade assistencial, afirma que o tempo de espera de um paciente para 

receber atendimento é uma das variáveis mais importantes para analisar a 

qualidade de atenção de um centro de saúde (DONABEDIAN, 1984). 

Embora o tempo seja uma medida da qualidade da atenção em saúde, para 

as participantes deste estudo o tempo é valorizado segundo duas 

circunstancias: a primeira, tem a ver com o espaço físico (sala de espera 

ou consultório); e a segunda, tem a ver com a atividade realizada nesse 

tempo (esperar ou receber atendimento). Aliás, o tempo é valorizado de 

forma diferente pelas gestantes e pelas Enfermeiras. 

As gestantes entrevistadas manifestaram que gostariam de ser 

atendidas sem ter que esperar longos tempos na sala de espera. No 

entanto, depois de estar no consultório recebendo a atenção, o tempo 

perde relevância porque consideram que o profissional precisará do 

tempo para a atenção segundo as condições de saúde da gestante. Os 

depoimentos a seguir dão conta disso: “O tempo que dura o pré-natal me 

parece bom, adequado. Já a espera na sala é outra coisa” (G11); “Bem, eu 
não posso imaginar isso, um atendimento ótimo, que seja rápido. 

Obviamente tudo tem seu tempo, mas é que às vezes a demora é demais” 

(G15). 

Para as Enfermeiras, o tempo é um fator estressante. Elas devem 

fazer o ingresso da gestante ao programa do pré-natal na primeira consulta 
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ao centro de saúde. Para isso, dispõem de 40 minutos, e para as consultas 

subsequentes tem 20 minutos. Todos os profissionais entrevistados 

consideraram que o tempo é pouco, tanto para os ingressos como para as 

consultas subsequentes devido às múltiplas atividades que tem de fazer. 

Por exemplo, na primeira consulta, elas devem fazer anamneses, exame 

físico, dar indicações e educação em saúde, indicar os exames 

laboratoriais e ecográficos segundo a idade gestacional, encaminhar as 

grávidas para consultas com outros profissionais da equipe, classificar o 

risco obstétrico e entregar ou formular o ácido fólico, o ferro e o cálcio. 

Além disso, devem preencher vários prontuários, tanto manuais como 

digitais. As Enfermeiras explicaram que o propósito é que as grávidas 

possam estar cientes da gestação e sigam as indicações, para que na 

próxima consulta com o médico tenham todos os resultados laboratoriais 

e ecográficos. Os depoimentos das Enfermeiras a respeito do tempo 

destinado pelos administradores para os controles pré-natais evidenciam 

a situação: “Eu penso que o tempo deve ser de uma hora para 

dar atenção à gestante ou até mais. Eu passo mais de uma hora com uma 

grávida porque achei muitas coisas que devo escrever no prontuário e 

muitas coisas novas para indicar” (PE1); “Para o controle normal tenho 

20 minutos e, na verdade, é pouquíssimo tempo. Ou seja, tenho que fazer 

tudo muito rápido e as gestantes vem com muitas dúvidas e perguntas 

atrasando um pouco mais a consulta” (PE9); “A gestante merece um 

atendimento integral e a gente, em 20 minutos, não faz. Você está atrasado 

porque precisa de mais tempo e aquelas que estão esperando do lado de 

fora do consultório ficam com raiva. Mas o tempo não é suficiente nunca” 

(PE13). 

Estes achados mostram a divergência de opiniões e interesses a 

respeito do tempo de todos os atores comprometidos no cuidado da saúde: 

usuários, profissionais e sistema de saúde com suas regulamentações de 

atividades versus tempo.  

 

Classe 4: A equipe multiprofissional comprometida no cuidado pré-

natal 

 

As falas das participantes mostraram que, nas instituições de saúde 

públicas, há uma tendência em efetivar o trabalho multidisciplinar com 
intuito de melhorar as condições de saúde do binômio mãe-filho. A 

seguir, alguns depoimentos: “Então, tem a enfermeira, o psicólogo, o 

dentista, o assistente social, os especialistas... é um trabalho 

multidisciplinar mesmo... as atividades são pontuais, já que estão 

regulamentadas nas guias de atendimento” (PE1); “Tenho que me unir 
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com a assistente social, a psicóloga e a funcionária da atenção primária 

para acompanhar e prestar cuidado adequado, porque várias delas são 

multíparas usuárias de substâncias psicoativas com situações 

psicossociais muito complicadas” (PE13); “Às vezes, a parte emocional 

tem mais a ver com a saúde do que a parte física. Então, eu achei muito 

boa a ideia de ser atendida pela psicóloga e a assistente social, porque 

qualquer problema, qualquer dificuldade, elas vão nos orientar e ajudar” 

(G12). 

Importante salientar que o trabalho multidisciplinar, além de 

brindar atenção às grávidas através dos vários profissionais envolvidos 

(médico generalista, ginecologista, psicólogo, assistente social e 

dentista), serve como incentivo aos Enfermeiros participantes desta 

pesquisa por permitir maior interação e troca de conhecimento entre os 

profissionais, valorizando o trabalho de cuidadores e educadores da 

população materna. O relato de um dos Enfermeiros o confirma: “A gente 

tem que consultar muita coisa com outros profissionais porque não 

sabemos tudo, tudo” (PE7). 

Observou-se também que no conhecimento reificado dos 

profissionais, está implícita a necessidade de as grávidas receberem os 

atendimentos pela equipe multiprofissional, como parte da atenção 

integral na identificação de agravos ou intercorrências na saúde. Enquanto 

o conhecimento do senso comum das gestantes está a compreensão de que 

só precisam ser atendidas pelos especialistas quando houver uma doença 

ou complicação. Isto evidencia o desconhecimento coletivo ou não 

valorização da prevenção, ou seja, os usuários ainda não estão cientes da 

importância da prevenção e veem as instituições de saúde e os 

profissionais como entidades e pessoas indispensáveis apenas para o 

tratamento de doenças. Uma das participantes fez o seguinte relato: “Eles 

encaminham com o especialista se precisar, mas graças a deus eu não tive 

problemas, somente estou com a médica e com a enfermeira do posto de 

saúde” (G14). 

 

Classe 5: A consulta do pré-natal como espaço comum para trocas de 

informações e saberes 

 

Os controles pré-natais se constituem em espaços de trocas de 
informações e conhecimentos. A Enfermeira precisa saber sobre os 

conhecimentos do senso comum que guiam as práticas de cuidado das 

gestantes no seu cotidiano, quais as pessoas significativas que ajudam a 

mulher durante a gestação e qual o suporte familiar e social. Por sua vez, 

a gestante através do diálogo e questionamentos, procura a abordagem ao 
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conhecimento reificado da enfermeira para compreender os diagnósticos, 

as indicações, tratamentos, medicamentos, ou seja, a terapêutica da 

medicina ocidental. Os seguintes depoimentos expõem o sentimento das 

participantes a esse respeito: “Aqui no centro de saúde, eu me sinto 

confiante para perguntar as coisas que preciso saber. Quando eu pergunto, 

me dão respostas e eles também me perguntam umas coisas e a gente 

sempre responde com a verdade, sempre com a verdade e sinceridade... e 

achei bom” (G13); “Nós perguntamos para elas como se sentiram... São 

aqueles momentos que a gente compartilha com elas... há interação 

porque elas nos falam como se sentiram ao longo do mês” (PE6). 

Uma das atividades fundamentais das consultas do pré-natal é a 

educação em saúde. Mas para que esta atividade alcance seu objetivo, é 

preciso conhecer o que as gestantes pensam e acreditam sobre a gestação, 

qual o conhecimento do senso comum que guia seus cuidados no 

cotidiano. Somente através da comunicação sincera e respeitosa a 

Enfermeira conseguirá chegar perto do mundo subjetivo da gestante para 

propor ajustes e modificações aos estilos de vida e práticas culturais que 

podem ser lesivas para a gestação, ou seja, propor um cuidado 

culturalmente congruente e respeitoso dos valores das mulheres e suas 

famílias. Uma das participantes testemunhou: “Aqui no hospital, sempre 

que a gente tem dúvidas eu pergunto para os profissionais, eles sempre 

me dão as respostas de uma forma que a gente entende” (G12); “Em 

relação à educação e as informações, eu gosto muito de falar com elas e 

responder suas perguntas, porque eu penso, como também tenho crianças, 

quando estive grávida teria gostado de perguntar muitas coisas, mas não 

tive quem me respondesse” (PE3); “Esta gravidez é tão diferente, tão 

complicada, tão difícil, e eu tinha muitas dúvidas, mas eu perguntei aos 

profissionais e eles não hesitaram em responder ponto a ponto” (G2).  

 

Classe 2: Efetivação do cuidado através de ações concretas 

  

A enfermagem é uma disciplina orientada para a prática, entendida 

como o conjunto de momentos e oportunidades que os enfermeiros 

vivenciam em sua prática profissional em diferentes áreas (clínica, 

comunitária ou de ensino-aprendizagem). Estas, compõem as instâncias 

em que os princípios teóricos são evidentes, e realiza-se a troca de 
argumentos entre as diferentes disciplinas relacionadas à área da saúde e 

o momento em que novas questões são geradas e que levam à busca da 

verdade e alternativas mais eficientes e melhor sustentadas para a atenção 

das pessoas. Da mesma forma, os princípios éticos e valores morais, assim 

como todos os aspectos atitudinais dos profissionais, têm sua verificação, 
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podem ser observados na prática e sua influência é notória nos resultados 

da assistência prestada (MARÍN et al., 2013). 

Esta pesquisa permitiu conhecer a efetivação do cuidado através 

de ações concretas recomendadas pelos organismos nacionais e 

internacionais, especialistas na atenção da população materna-perinatal. 

Tanto as enfermeiras quanto as gestantes identificam e valorizam 

atividades próprias do controle pré-natal. Mesmo que o quesito tempo, 

conforme descrito na classe 1, seja considerado insuficiente pelos 

profissionais, estes estão cientes e envolvidos nas atividades de cuidado 

para as gestantes, doando seu tempo ou atrasando a programação das suas 

atividades para poder dar o cuidado comprometido e de qualidade. Os 

depoimentos a seguir dão conta disso: “Então, eu faço em vinte minutos 

a anamnese, preencho a história clínica perinatal, classifico o risco, faço 

o exame físico, dou educação e orientação para os exames e a vacinação 

e faço as interconsultas” (PE4); “O controle pré-natal é uma avaliação da 

saúde que fazem todos os meses, no qual enviam vitaminas, exames e 

ultrassons durante a gravidez. Graças a Deus eu estou me sentindo bem e 

já me encaminharam os exames necessários para ver se o bebê está bem” 

(G6), e: 

 
Tem que ser feita anamnese completa, depois tenho 

que identificar o risco, fazer o exame físico 
completo céfalo-caudal sem perder nada, nada, 

nada. Também se faz a valoração psicossocial, pois 
mesmo que elas passem pela psicóloga, às vezes 

elas não contam alguma situação (PE1). 

 

Um estudo feito entre Enfermeiras de maternidades e centros 

obstétricos no Brasil mostrou que as diferentes ações desenvolvidas no 

intuito de sanar as demandas emergentes (assistenciais e gerenciais) do 

contexto do trabalho, vistas como necessárias para a efetivação do 

cuidado, geram cargas de trabalho psíquicas nos profissionais da 

enfermagem (BIONDI et al., 2018). 

Uma das atividades muito valorizadas, tanto pelas enfermeiras 

quanto pelas gestantes, é a educação em saúde. E sendo que as 

representações sociais são criadas no decurso da comunicação e da 

interação social, estes espaços devem ser aproveitados tanto na consulta 
individual quanto nas reuniões grupais de preparo para o parto, estando 

cientes que o conhecimento do senso comum é muito importante na vida 

social, uma vez que orienta comportamentos, tomadas de posição e 

interação social. Assim, as atividades educativas devem ter espaços para 
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a participação das gestantes como sujeito ativos, superando as relações 

verticalizadas de poder, onde os conhecimentos não são melhores nem 

piores, mas são visões de mundo diferentes e importantes para agir sobre 

as decisões na área da saúde sexual e reprodutiva. 

Finalmente, para as Enfermeiras, o mais gratificante e 

recompensador do trabalho realizado nos controles pré-natais, é achar que 

seus cuidados e intervenções conseguiram os objetivos propostos: evitar 

complicações e morte durante a gravidez e conseguir que a gestação 

termine com um parto sem complicações e com um recém-nascido 

saudável. Algumas participantes enfermeiras o referiram assim: 

“Tivemos experiências muito agradáveis com as mulheres grávidas, com 

casos muito difíceis, de uma forma ou outra devido ao risco psicossocial” 

(PE4); “Elas vêm nos procurar para contar que seu bebê é saudável e que 

foi um bom parto. Eu gosto muito disso. Significa que fizemos bem o 

nosso trabalho com aquela mulher durante a gravidez” (PE2). 

 

Classe 3: A gestação como expressão dos determinantes sociais 

 

Conforme mencionado previamente em relação à caracterização 

das participantes, a maioria das gestantes desta pesquisa pertencem a 

comunidades fragilizadas pelas condições socioeconômicas. Neste 

sentido, os achados sócio demográficos e obstétricos das gestantes são 

similares aos achados em comunidades com as mesmas condições 

pesquisadas na ENDS, no ano de 2015 na Colômbia (ENDS, 2015). Os 

direitos humanos e reprodutivos das mulheres não lograram concretizar-

se devido às barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de 

atingir todos os benefícios científico-tecnológicos no campo da saúde 

sexual e reprodutiva. 

Embora o desenvolvimento da ciência e da tecnologia fizeram a 

gestação deixar de ser um evento fortuito na vida das mulheres e das 

famílias para converter-se em um evento sobre o qual o ser humano tem 

controle e opções de escolha, parece que as mulheres desta pesquisa ainda 

não conseguem se apropriar de seus corpos, sendo os outros (instituições 

de saúde ou parceiros) que decidem sobre eles  (COBO BEDIA, 2015; 

LIMA; ORMART, 2014). 

Os dados coletados mostraram as condições de vulnerabilidade da 
população estudada e algumas práticas culturais nocivas refletidas na 

maneira de assumir a gravidez nesta comunidade. Como exemplo, as 

gravidezes não planejadas, o início tardio ao controle pré-natal, doenças 

de transmissão sexual não tratadas, abortos inseguros e o consumo de 

sustâncias psicoativas mesmo na gestação. Nos relatos dos profissionais 
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enfermeiros, podem-se encontrar sentimento de impotência, desânimo, 

ansiedade e perplexidade ante as situações psicossociais que enfrentam 

cada dia com as gestantes. 

Paradoxalmente, pensar que, na visão das participantes desta 

comunidade as condições de vida e os eventos relacionados com sua 

sexualidade e reprodução são assumidas como parte normal do seu 

cotidiano, para o pensamento reificado dos profissionais, muitos destes 

comportamentos da comunidade são interpretados como descuido, 

irresponsabilidade e negligencia. Alguns testemunhos são reveladores 

destas situações:  

 
O pré-natal é também um alarme, porque é uma 
população muito jovem e não é por falta de 

orientação, porque elas são orientadas, são dados 
os métodos de planejamento familiar. Temos 

implante contraceptivo, preservativos, dispositivos 
intrauterinos e até pílulas. Tivemos muitas 

mulheres grávidas com sífilis, tem sido recorrente 
e por isso colocamos a dose de penicilina e 

recomendamos que as atividades sexuais sejam 
com preservativo, mas para elas essas 

recomendações entram em uma orelha e saem pela 
outra (PE12); 

 
O controle pré-natal é fundamental para garantir 

um bom desenvolvimento da criança. É muito triste 
encontrar mulheres grávidas iniciando seus 

controles tardiamente por diversas razões. 
Pessoalmente, acho que o motivo é a falta de 

interesse na gravidez...se a mulher engravidou, tem 
que continuar trabalhando, continuar sua rotina de 

vida e procurar proteger a criança nesse ambiente. 
Minha experiência como enfermeira fazendo os 

controles pré-natais é frustrante (PE3). 

 

Para os profissionais, lidar com as situações de vida dessas 

mulheres, associado ao limitado tempo de atendimento, constituem em 

estressores importantes. Estudos mostram como a sobrecarga laboral e as 

condições que dificultam a efetivação do cuidado das enfermeiras são 

geradores nestes profissionais de sofrimento moral, desgaste psíquico e 

mal-estar-físico, gerando sentimento de frustração e insatisfação entre 

outros (GRANERO et al., 2018; PUERTO et al., 2017; SCHAEFER; 

ZOBOLI; VIEIRA, 2018). 
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Pode-se dizer que as Enfermeiras, como recurso humano de saúde, 

submetidas a condições desfavoráveis dentro de uma comunidade 

também vulnerável, ou, nas palavras de Morín (1999), compartilhando 

uma comunidade de destino, estão expostas a riscos e doenças física e 

mentais como resultado do estresse e frustração crônica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo permitiu conhecer algumas representações sociais do 

cuidado pré-natal de gestantes e enfermeiras e as tomadas de posição 

frente ao cuidado da saúde na etapa gestacional relacionadas com estas 

representações. Foi usada a abordagem genética das representações 

sociais proposta por Serge Moscovici (2004) e acrescentada por Denise 

Jodelet (2002).  

Um dos aspectos divergentes foi a interpretação e uso do tempo. 

Para as enfermeiras a objetivação do tempo tem a ver com o que elas 

demoram fazendo as atividades próprias da consulta (anamnese, exame 

físico, educação, encaminhamentos a outros profissionais, formulários e 

registros) assim, o tempo é uma “medida de responsabilidade” e 

comprometimento com a saúde das gestantes e seus filhos. Entanto para 

as gestantes, o tempo tem a ver com a espera, com as outras coisas que 

deixaram de fazer para estar na instituição de saúde esperando ser 

atendidas, assim, na visão das gestantes, o tempo é objetivado como a 

“perda de possibilidade” de fazer uma outra coisa e a “negligencia dos 

profissionais” por não fazer os atendimentos pontuais e rápidos. Neste 

sentido, entanto para as gestantes o tempo responde a valores ancorados 

como responsabilidade e comprometimento com a saúde das gestantes, 

para as gestantes o tempo como perda de possibilidade está ancorado na 

imagem do poder verticalizado do profissional que pode dispor do tempo 

delas. É preciso que os gestores considerem aumentar o tempo dado aos 

profissionais para os atendimentos nos controles pré-natais e, assim, 

usuárias e enfermeiras possam concretizar os encontros sem a tensão entre 

a espera do paciente pela consulta e a pressa do corpo clínico no 

atendimento. Também recomenda-se definir funções dos enfermeiros e 

estabelecer protocolos com o intuito de aproveitar o recurso humano em 

saúde e evitar o desgaste psíquico e físico dos profissionais. 
Outro tema no qual há divergências é no trabalho multidisciplinar 

para atenção materna. Mesmo que seja muito valorizado por todas as 

participantes da pesquisa, as atenções pela equipe multidisciplinar 

apresentam subjetivação e ancoragem diferente para as participantes. Na 

visão das enfermeiras, a consulta com o especialista e muito importante 
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como medida de prevenção, porque ele pode antecipar intercorrências na 

saúde das gestantes; na visão das gestantes, estes profissionais são 

importantes para atender as doenças já estabelecidas e como a gestação e 

considerado um evento normal na vida das mulheres, acreditam não 

precisar atendimento ou valoração por eles.  Desta forma para as 

enfermeiras o atendimento especializado e de outras disciplinas está 

ancorado na “prevenção”, mas para as grávidas, o atendimento 

especializado está ancorado na “doença”. 

Outro tema que vale a pena analisar desde a visão das participantes 

desta pesquisa, tem a ver com a gestação mesma. Para as grávidas a 

gestação e assumida como consequência do decurso natural da vida, pelo 

qual tem dificuldades para fazer ajustes nos seus tempos e suas rotinas de 

vida.  Para os profissionais a gestação deve ser resultado de atividades 

planejadas e assumida com responsabilidade. Ou seja, a gestação para as 

grávidas está ancorada na ideia de “naturalidade” entanto para as 

enfermeiras a gestação está ancorada na ideia de “responsabilidade”. 

Estes achados mostram a necessidade de continuar trabalhando na 

educação em saúde e no empoderamento da mulher no que atinge à saúde 

sexual e reprodutiva. Também se faz necessário a formação contínua dos 

profissionais da enfermagem para a abordagem integral, desde os 

componentes biopsicossociais das gestantes, relevando a importância dos 

componentes de relacionamento, comunicacionais e de humanização, 

para que possam dar cuidado culturalmente congruente e respeitoso dos 

direitos humanos.  

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A comunidade estudada mora em uma zona da cidade localizada 

em uma serrinha (como uma favela) o qual implica insegurança para o 

acesso, pelo qual as participantes foram captadas diretamente nos centros 

de saúde e não em suas casas. Outra situação foi a desconfiança das 

testemunhas para assinar o TCLE, pois o período em que a pesquisa foi 

realizada coincidiu com as eleições presidenciais, as quais se 

movimentaram em um ambiente político polarizado onde muitos 

movimentos sociais demandavam apoio às suas propostas por meio de 

assinatura dos cidadãos. Além disso, as pessoas tinham desconfiança em 
assinar documentos e que fossem usados com fins diferentes aos 

anunciados pela pesquisadora. Esta situação demandou paciência e da 

procura de várias pessoas, até achar as que finalmente colaboraram como 

testemunhas.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

Motivada por esse sentimento ancestral de solidariedade feminina 

despertado pelos relatos da minha mãe sobre os sofrimentos dela, 

ocorridos nos treze partos e dois abortos no decurso de sua vida 

reprodutiva, em uma época da história recente (décadas de 50 e 60), sem 

possibilidades de agir sobre sua natureza pelos obstáculos impostos pela 

cultura e a pobreza, fui encorajada a me formar como enfermeira obstetra 

no intuito de brindar cuidado em saúde sexual e reprodutiva para as 

mulheres do meu país. Considero que atuar neste campo disciplinar 

através da docência, da prática clínica e da pesquisa, é a forma de honrar 

as mulheres que não sobreviveram aos eventos reprodutivos e às 

“sobreviventes”, como minha mãe, que mesmo sem possibilidade de 

decisão sobre sua reprodução foram encorajadas pelo amor a fazer de seus 

filhos cidadãos e procurar para eles melhores condições de vida do que 

elas tiveram. 

O cuidado pré-natal como principal atividade de Atenção Primária 

em Saúde materna-perinatal tem comprovada eficácia na diminuição da 

morbidade e mortalidade materna, convertendo-se em alvo de atenção de 

governos e pesquisadores, no intuito de melhorar o alcance e efetividade 

de suas intervenções. O presente trabalho pretendeu oferecer uma visão 

ao atendimento pré-natal através de três estudos que facilitaram, a partir 

de abordagens quantitativas e qualitativas, caracterizando as 

representações sociais sobre o cuidado pré-natal de gestantes e 

enfermeiras e sua relação com o uso e satisfação deste serviço. A Teoria 

das Representações Sociais, uma teoria da psicologia social formulada 

por Serge Moscovici, permitiu abordar o mundo subjetivo das 

participantes para conhecer as representações sociais sobre o cuidado pré-

natal institucional de gestantes e enfermeiras e como essas representações 

guiam as comunicações, as interações de cuidado e as tomadas de decisão.  

O primeiro estudo foi uma revisão integrativa da literatura 

científica que buscou conhecer a ótica de gestantes e puérperas sobre o 

cuidado pré-natal que receberam nas instituições de saúde. Este estudo 

mostrou que as relações interpessoais, a educação em saúde, o 

atendimento de qualidade e a infraestrutura das instituições de saúde são 
muito valorizadas pelas mulheres usuárias do controle pré-natal. Além 

disso, esta pesquisa mostrou que o programa de seguimento à gravidez é 

uma estratégia susceptível de avaliação e melhoramento contínuo. O 

segundo estudo teve abordagem mista e objetivou identificar as 

representações sociais sobre o cuidado pré-natal das gestantes e a relação 
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dessas representações com a satisfação do cuidado recebido. Utilizou-se 

a Teoria das Representações Sociais e a Teoria dos Cuidados, que 

permitiu conhecer a estrutura representacional do cuidado pré-natal, 

identificando a provável centralidade dos termos “bebê”, “saúde” e 

“exames”, e termos periféricos relacionados com aspectos valorativos e 

funcionais do cuidado pré-natal. A abordagem estrutural da representação 

social do cuidado pré-natal, mostrou o bebê como alvo dos cuidados pré-

natais e a saúde como objetivo a ser atingido através de ações clinico-

terapêuticas, como por exemplo os exames laboratoriais. Nesta estrutura, 

a mãe fica invisível, aparecendo somente como elemento da segunda 

periferia na análise prototípica e com uma ligação fraca de sete 

coocorrências ao termo “bebê”, na análise de similitude. Este achado 

evidencia um conhecimento consensual das mulheres como sujeitos que 

se dão em benefício dos outros, neste caso, dos filhos em formação; 

conhecimento reforçado pelos discursos das instituições tradicionais, 

como a religião e a família e reforçados pelos discursos advindos dos 

mesmos profissionais e das práticas de saúde reprodutiva que aprimoram 

os atendimentos e os processos ao redor do bem-estar do feto, muitas 

vezes em detrimento da saúde e vontade da mulher. O estudo também 

permitiu avaliar as dimensões do cuidado: cuidador compassivo e 

cuidador competente, e achar algumas relações ou entrecruzamentos entre 

representações e avaliações do cuidado, como afetivos, relacionais e 

comunicativos que foram também identificados no universo consensual 

das gestantes. O terceiro estudo, qualitativo, permitiu conhecer 

representações sociais do pré-natal de gestantes e enfermeiras que se 

manifestaram através de seus discursos de senso comum ou reificados 

respectivamente e que se materializaram nas interações de cuidado de 

forma, algumas vezes, convergente, e outras, divergentes. Assim, por 

exemplo, a educação foi reconhecida por todos os atores desta pesquisa 

como uma das atividades mais importantes do pré-natal, na qual a troca 

de conhecimentos, compartilhamento de vivências e saberes favorece a 

relação terapêutica. Pelo contrário, emergiu uma representação 

divergente em relação ao tempo que duram os atendimentos e consultas, 

mostrando sentido diferente para cada ator da relação do cuidado, 

enquanto para as enfermeiras a demora nas consultas é resultado de uma 

atenção ciente e responsável. Para as gestantes que esperam ser atendidas, 
o tempo que devem esperar evidencia negligência em relação a elas por 

parte do corpo de enfermagem. Outra representação divergente tem a ver 

com a valoração que as participantes dão para as consultas com os 

especialistas ou os outros profissionais da equipe. As enfermeiras têm 

uma representação diferente da consulta especializada. Estes 
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profissionais estão transitando entre uma representação da medicina 

curativa à representação de uma medicina preventiva, enquanto para as 

usuárias a medicina curativa está ainda ancorada nas representações 

sociais da doença e do modelo biomédico. A cultura da prevenção e 

planejamento da gestação (consulta pré-concepcional) é relativamente 

nova na política de saúde colombiana, o que pode explicar que as 

gestantes ainda olham às instituições de saúde como centros de reclusão 

para doentes e aos profissionais como agentes de cura de doenças.  

Poderia essa forma de pensar estar relacionada com a procura 

tardia aos controles pré-natais? Outra coisa importante nesta relação 

usuária-provedor de saúde: os conhecimentos reificados das enfermeiras 

orientam para a detecção rápida de intercorrências na gestação como são 

as infeções assintomáticas (urinarias, vaginais ou outras), enquanto os 

conhecimentos leigos das usuárias as guiam para consultas com os 

profissionais somente quando os sintomas ocorrem. Estes são aspectos 

muito importantes que precisam ser informados e incluídos na educação 

em saúde para que as gestantes objetivem e ancorem os princípios da 

atenção primária e da prevenção. 

O estudo confirma a necessidade da intervenção do Estado nos 

condicionantes sociais destas comunidades, para que as mulheres tenham 

mais acesso à educação e sejam empoderadas em seus direitos sexuais e 

reprodutivos, possam ter acesso ao trabalho formal e ter independência 

econômica. As mulheres precisam estar mais engajadas e serem mais 

ativas na compreensão sobre seus direitos, para que a gestação seja um 

evento planejado e não uma situação inesperada que irrompe nas suas 

vidas. 

Importante, o paradoxo ao reconhecer a educação em saúde como 

uma das atividades importantes dos controles pré-natais e, por outro lado, 

se evidenciar as limitadas possibilidades de se estabelecer uma 

comunicação efetiva com as gestantes em um tempo limitado que deve 

ser distribuído entre as atividades assistenciais e gerenciais e o excessivo 

número de formulários que devem ser preenchidos durante as consultas. 

Se faz emergente o chamado aos gestores para ampliar os tempos de 

atendimento às gestantes, para que disponham de espaços, a educação em 

saúde se efetive e as enfermeiras não sejam sobrecarregadas de 

atividades. É importante que o governo nacional e local desenhem 
políticas públicas encaminhadas a usar os meios massivos de 

comunicação, como a televisão, para disseminar e reforçar práticas de 

saúde no campo da sexualidade e da reprodução. Salienta-se também a 

importância de manter e reforçar as práticas de educação em saúde 

ofertadas nos grupos de gestantes ou nos cursos de preparação para a 
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maternidade e a paternidade. Estes espaços devem ser aproveitados não 

somente para reforçar práticas saudáveis ao redor da gestação, mas 

também para trabalhar a autoestima e autodeterminação da mulher e 

empoderá-la em seus direitos sexuais e reprodutivos.  

A enfermeira e teórica Madeleine Leininger tem feito aportes 

importantes, desde a etnoenfermaria, ensinando-nos que o pensamento 

etnocêntrico constitui uma barreira para compreender o mundo subjetivo 

das pessoas e seus valores culturais, e propondo às enfermeiras que se 

prepararem ou adquiriram competências culturais para brindar o cuidado 

culturalmente congruente ou respeitoso dos valores e cultura dos usuários. 

Agora, Serge Moscovici, com sua TRS, nos ilumina o caminho do 

cuidado, para conhecer como os sujeitos constroem saberes e agem de 

acordo com os sentidos que atribuem a estas experiências e vivências de 

seu cotidiano, sendo que o conhecimento do senso comum permeia a 

experiência cotidiana, a linguagem e a prática social. 

A TRS fornece para a enfermagem a possibilidade de acesso ao 

conhecimento leigo das gestantes, permitindo assim compreender sua 

forma de agir e de se cuidar. Em nossa sociedade o pensamento reificado 

tem grande valorização e, pelo contrário, o conhecimento leigo ou do 

senso comum não é levado em conta, não é ouvido. Mas é este tipo de 

conhecimento que guia as tomadas de decisão das usuárias frente a sua 

saúde sexual e reprodutiva. 

O chamado das enfermeiras é de cuidar das gestantes desde as 

fronteiras entre a razão do conhecimento reificado e a sensibilidade do 

conhecimento leigo ou do senso comum, reconhecendo as limitações e as 

potencialidades de cada um desses conhecimentos e lembrando que as 

qualidades afetivas, o respeito e a comunicação são os elos de união entre 

conhecimento consensual e conhecimento reificado para efetivar o 

cuidado pré-natal. 

Finalmente, o desejo para que as presentes e futuras gerações 

possam usufruir o desenvolvimento científico e tecnológico, unido a 

profissionais sensíveis, preparados para oferecer cuidado humanizado e, 

assim, contribuir para que os eventos da reprodução, como a gestação e o 

parto, deixem de ser eventos que causem temor, dor e sofrimento e 

passem a ser eventos gratificantes. 

 

Limitações do estudo 

 
A demora no tempo de entrega do parecer do comité de ética da 

instituição de saúde. A data de solicitação, se correspondeu com 
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alternância na gerência da mesma, pelo qual passaram três messes entre a 

solicitação e a obtenção do parecer. 

Dificuldade de acesso geográfico para captar as participantes, pois 

o transporte público não chega até alguns dos postos de saúde pela 

dificuldade de acesso veicular e deve-se utilizar o transporte informal, 

chamado popularmente em Cali de “transporte pirata”, oferecido por 

pessoas que têm diferentes tipos de veículos. No caso dos que vão para as 

serrinhas da cidade, onde foi feita a pesquisa, são veículos antigos, como 

Jeeps, modificados para dar maior força para a subida e capacidade de 

carga e de passageiros, chamados pelos habitantes do lugar de “gualas”. 

Além disso, a periculosidade da área não permitiu captar as gestantes nas 

suas casas, por isso, se captaram nas instituições de saúde.  

A desconfiança da população para assinar como testemunhas o 

TCLE. Este fato, está relacionado com as recentes eleições presidenciais, 

envolvidas em um ambiente hostil e polarizado, onde muitos grupos 

sociais se organizaram ao redor de propostas que procuravam a aprovação 

dos cidadãos através de suas assinaturas. Também, pela desconfiança 

própria de uma comunidade vulnerável em uma cidade de alta 

delinquência que faz de seus habitantes pessoas prevenidas e 

desconfiadas. 

Uma limitação desta pesquisa está voltada ao fato dos seus 

resultados não serem generalizáveis, dado que foi feita em uma pequena 

parte da população que pertence à rede de saúde pública de Cali. Mesmo 

assim, os achados dão conta de uma realidade que pode ser estudada e 

aprofundada em outras comunidades similares e em outras dissimilares, 

como nas mulheres e enfermeiras que interatuam ao redor do cuidado pré-

natal na rede de saúde privada.  
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APÊNDICE A– PROTOCOLO PARA REVISÃO INTEGRATIVA 

DA LITERATURA 

 

 
PROTOCOLO PARA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

PERCEPCÕES DO CUIDADO PRÉ-NATAL PELAS MULHERES 

GRÁVIDAS 

 

I. RECURSOS HUMANOS 

 

Pesquisadora responsável: Me. Alcira Escobar Marin 

Pesquisadora orientadora: Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 

Pesquisador co-orientador: Brigido Vizeu Camargo 
 

II. PARTICIPAÇÃO DOS PESQUISADORES 

 

- Elaboração protocolo: 1, 2, 3  

- Avaliação do protocolo: 2,3 

- Coleta de dados: 1 

- Seleção dos estudos: 1,2,3 

- Checagem dos dados coletados: 1, 2,3 

- Avaliação crítica dos estudos: 2,3 

- Síntese dos dados: 1,2,3 

- Análise dos dados, resultados e elaboração do artigo: 1, 2,3 
- Apreciação final, avaliação e sugestões: 2,3 

- Revisão final a partir de sugestões da orientadora: 1 

- Finalização do artigo e encaminhamento para revista: 1, 2,3 

* Os números condizem ao nome dos pesquisadores apresentados no item 

anterior. 

 

III. VALIDAÇÃO EXTERNA DO PROTOCOLO: Maria Gorete 

Monteguti Savi, Bibliotecária, Coordenadora da Biblioteca de Saúde do 

Centro de Ciências da Saúde da UFSC. 

 

IV. PERGUNTA 
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Qual a contribuição dos estudos desenvolvidos na literatura nacional e 

internacional acerca das representações sociais, percepções, vivências e 

experiências do cuidado pré-natal de mulheres grávidas? 

 

V. OBJETIVO 

 

Geral: Identificar o conhecimento científico produzido na literatura nacional 

e internacional acerca do cuidado pré-natal recebido nas instituições de saúde 

sob a ótica das gestantes e/ou puérperas. 
 

 

VI. DESENHO DO ESTUDO 

 Trata-se de uma Revisão Integrativa, com abordagem qualitativa. Na 

operacionalização dessa revisão, serão seguidas as seguintes etapas 

(GANONG, 1987): 

 

1.Seleção da pergunta de pesquisa; 

2.Definição dos critérios de inclusão de estudos e seleção da amostra;  

3.Representação dos estudos selecionados em formato de tabelas, 

considerando as características em comum;  

4.Análise crítica dos resultados, identificando diferenças e conflitos; 
5.Discussão e interpretação dos resultados; 

6.Apresentação de forma clara a evidência encontrada. 

 

VII. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: Artigos de periódicos publicados entre 

2007 e 2017, indexados nas bases de dados selecionadas (Medline/Pub/Med; 

LILACS; BDENF, CINAHL e SCIELO), estejam publicados nos idiomas 

inglês, espanhol ou português, que contenham descritores e/ou palavras-

chave listados neste protocolo, no resumo, no título ou assunto/descritor. 

 

VIII. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Editoriais; Cartas; Artigos de 

Opinião; Comentários; Resumos de Anais; Ensaios; Publicações duplicadas; 
Dossiês, TCC; Documentos oficiais de Programas Nacionais e 

Internacionais; Relatos de experiência, Estudos de reflexão, Relatórios de 

gestão; Documentos Oficiais de Programas Nacionais e Internacionais; 

Livros; Materiais publicados em outros idiomas que não sejam em inglês, 

português e espanhol; e, estudos que não contemplem o escopo deste 

protocolo. 

 

IX. ESTRATÉGIAS DE BUSCA (Pesquisa avançada) 

 

As estratégias de buscas serão realizadas com base nos descritores do DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde) listados abaixo: 
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Cuidado de enfermagem 

Cuidado Pré-natal 

Gestantes 

Mulher grávida  

Representações Sociais/Percepções/vivencias/experiências/avaliação 

 

Sinônimo/Palavra-chave: gestação, atenção do pré-natal, seguimento pré-

natal. 

 

Bases Eletrônicas de Dados: 

LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde é 

um índice bibliográfico da literatura relativa às ciências da saúde, publicada 

nos países da América Latina e Caribe, a partir de 1982. É um produto 

cooperativo da Rede BVS. 

MEDLINE: Consiste em uma base de dados da literatura internacional da 

área médica e biomédica, produzida pela NLM qe que contém referências 

bibliográficas e resumos de mais de 5.000 títulos de revistas publicadas nos 

Estados Unidos e em outros 70 países.  

BDENF: Base de dados de enfermagem Fonte de informação composta por 

referências bibliográficas da literatura técnico-cientifica brasileira em 

Enfermagem. Sua operação, manutenção e atualização é coordenada pela 
Escola de Enfermagem da UFMG e Centros Cooperantes REDE BVS 

ENFERMAGEM.  

CINAHL: Oferece cobertura completa de periódicos de enfermagem em 

inglês e publicações da National League for Nursing e da American Nurses’ 

Association. 

Abrangendo enfermagem, biomedicina, biblioteconomia de ciências da 

saúde, medicina alternativa/complementar, saúde do consumidor e 17 

disciplinas ligadas à saúde.  

SciELO: É uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada 

de periódicos científicos on-line.  Base de dados que permite a busca 

integrada de artigos dos periódicos da rede Scielo: Africa do Sul, Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Portugal, 

Venezuela, Saúde Pública, Social Sciences. 

- Listar as referências dos materiais encontrados: para buscar referências 

que possam ser de interesse para a Revisão Integrativa de Literatura.  

- Perído de busca: Agosto 2007 a dezembro de 2017. 

 

X. SELEÇÃO DOS ESTUDOS: A partir de uma leitura geral de todos os 

dados coletados, será realizada a conferência dos artigos no que tange os 

critérios de inclusão, de exclusão e objetivo, bem como no que se refere ao 

escopo deste protocolo, denominada de primeira peneira. Como sugere a 

Revisão Integrativa, os dados serão sistematizados em tabelas e 
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posteriormente será realizada uma leitura criteriosa, considerando-se o 

critério de exaustão e pertinência da coleta dos dados, designada de segunda 

peneira. Os artigos que atenderem os objetivos propostos pelo estudo serão 

submetidos à etapa de avaliação crítica. 

 

XI. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS: Para análise dos estudos 

será realizada a leitura dos trabalhos na íntegra, com o objetivo de constatar 

a aderência ao objetivo do estudo. Em afirmativo, serão extraídas as 

informações necessárias e os achados serão organizados em uma tabela no 
Microsoft Excel de onde serão analisados a partir das categorias de afinidade 

que porventura venham a surgir. 

 

XII. INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DAS PRODUÇÕES 

 

Ano de produção 

Título 

Autor (es) 

Profissão e titulação dos autores 

Periódico 

Estado/País 

Descritores e Palavras-chave 

Base de dados de localização dos 

autores  

Natureza da pesquisa 

Referencial teórico 

Método de análise dos dados 

Cenário do estudo 

Temática dos artigos 

 

 

XIII. SÍNTESE E CONCLUSÃO: Tendo em vista esta tratar-se de uma 

Revisão Integrativa de Literatura com abordagem qualitativa, a síntese será 

realizada na forma de narrativas com base na análise e checagem dos dados 

coletados. 

 

XIV. DIVULGAÇÃO: Publicação dos achados deste estudo em periódicos 

após apreciação da banca de sustentação. 
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XV. CRONOGRAMA 

 
                           

Período 

Atividade 

2017/2018 

Out Nov Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Elaboração do 

protocolo 
X         

Validação protocolo  X        

Busca dos estudos   X X X     

1ª Seleção dos 

estudos 
   X X     

Organização dos 

estudos em tabelas 
   X X     

Avaliação crítica 

dos estudos (2ª 

peneira) 

   X X     

Análise dos dados 

coletados 
     X X   

Discussão e 

Conclusões 
      X   

Elaboração do 

manuscrito Revisão 

Integrativa  

       X  

Finalização do 

manuscrito 
        X 

Encaminhamento 

do manuscrito para 

publicação em 

periódico 

         

 

XVI. REFERÊNCIAS 

 
BIREME. DeCS – Descritores em Ciências da Saúde. [base de dados na 

Internet] São Paulo: BIREME; [acesso em 02 Out 2011]. Disponível em 

http://decs.bvs.br 

 

GANONG, L.H. Integrative reviews of nursing research. Research in 

Nursing & Health, 1987, mar;10(1):1-11. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA GESTANTES 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA GESTANTES 
 

Ao assinar este documento estou dando meu consentimento para 

participar da pesquisa intitulada “Representações sociais sobre o 

cuidado pré-natal de mulheres grávidas e seus cuidadores e sua 
relação com o uso e satisfação deste serviço, que tem como objetivo: 

Conhecer as representações sociais sobre o cuidado pré-natal de mulheres 

grávidas e seus cuidadores, e sua relação com o uso e satisfação deste 

serviço, ou seja, o conhecimento que você tem o que pensa e suas 

experiências nos controles pré-natais. Esta pesquisa será conduzida pela 

pesquisadora Doutoranda Alcira Escobar Marín e orientada pela 

Professora Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos. O estudo 

justifica-se pela necessidade que tem os profissionais de conhecer os 

pensamentos e sentimentos das mulheres grávidas sobre o cuidado pré-

natal com o propósito de propor melhoras no atendimento.  

A coleta de dados será realizada por meio de um questionário e de uma 

entrevista. Para fazer a entrevista será necessário, com sua prévia 

autorização, o uso de um gravador. A entrevista será transcrita e mostrada 

a você, e após sua concordância acerca do conteúdo é que utilizaremos no 

estudo. 

Os riscos envolvidos com sua participação na pesquisa serão mínimos, 

tais como desconfortos relacionados a abordagem do tema e por despertar 

lembranças acerca do que você viveu ou está vivendo agora, ou mesmo o 

constrangimento em responder alguma pergunta.  

A sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir 
a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. Você também tem o direito de não 

responder a questões caso não se sinta à vontade ou que a considere muito 

pessoal ou lhe cause incômodo falar sobre o assunto. Caso ocorra 
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necessidade, você será assistida e acompanhada pelas pesquisadoras para 

corrigir possíveis danos, inclusive considerando benefícios e 

acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ou a interrupção da 

pesquisa. 

Embora não haja benefícios diretos, ao participar do estudo, você estará 

contribuindo para ajudar na reflexão de posturas e atitudes dos que fazem 

o atendimento às mulheres grávidas dos Centros de Saúde da Empresa 

Social do Estado (ESE) Ladera de Cali e outros lugares onde a pesquisa 

tenha impacto, e posteriormente a pesquisa pode subsidiar melhoras na 

pratica do atendimento ás grávidas.  

Garantimos que você não terá nenhuma despesa advinda da sua 

participação. Contudo, caso haja despesas comprovadamente vinculadas 

a sua participação neste estudo, estaremos dispostos a ressarci-los. 

Igualmente, as pesquisadoras se comprometem a fornecer indenização 

caso compreenda que houve algum dano eventual comprovadamente 

vinculado a sua participação nesta pesquisa. 

Os resultados serão publicados e divulgados em periódicos e eventos 

científicos. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Você poderá ter acesso a 

qualquer tempo às informações sobre os benefícios da pesquisa, inclusive 

para esclarecer dúvidas antes, durante e após a pesquisa, por um período 

de até cinco anos. Este termo será rubricado em todas as suas páginas e 

assinado, ao final. 

Caso eu concorde em participar, assinarei este documento, que terá duas 

vias, sendo que uma ficará com as pesquisadoras e a outra, em meu poder. 

INFORMAÇÕES DOS DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DESSA PESQUISA, PARA CONTATO EM 

CASO DE INTERCORRÊNCIAS:  

 

Pesquisadora: Doutoranda Alcira Escobar Marín. 

Endereço: Calle 4ª. Número 21-29 Barrio Los Anturios Jamundí Valle. 

Colombia. Telefone: 3164526447 e-mail: 

alcira.escobar@correounivalle.edu.co. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 

Endereço: Rua Presidente Coutinho 264, Centro, Florianópolis, SC, 
CEP:88.015-230. TEL: (48) 99690135 (celular) Tel/FAX: (48) 

37219480. E-mail: gregos@matrix.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC pelo seguinte 

endereço: Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 401, localizado na Rua 

mailto:gregos@matrix.com
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Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis/SC, Brasil. 

Fone: + 55 (48) 37216094, e-mail CEP.propesq@contato.ufsc.br. 

 

Comité Institucional de Revisión Ética Humana (CIREH), Universidad 

del Valle. Cali Colombia. Campus San Fernando Calle 4B Número 36-

00. Tel: (+57) (2) 5185677; e-mail: eticasalud@correounivalle.edu.co. 

 

 

Consentimento após informações 

 

Eu, (nome completo da participante) 

______________________________________, fui esclarecida sobre a 

pesquisa e aceito a participar desde que respeitadas às condições antes 

referidas. 

 

 

Santiago de Cali, ______ de ___________________ 201__. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Participante ou  

impressão digital 

_____________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

  

mailto:CEP.propesq@contato.ufsc.br


196 

 

  



197 

 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA ENFERMEIRAS 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA ENFERMEIRAS 
 

 

Ao assinar este documento estou dando meu consentimento para 

participar da pesquisa intitulada “Representações sociais sobre o 

cuidado pré-natal de mulheres grávidas e seus cuidadores e sua 

relação com o uso e satisfação deste serviço, que tem como objetivo: 

Conhecer as representações sociais sobre o cuidado pré-natal de mulheres 

grávidas e seus cuidadores, e sua relação com o uso e satisfação deste 

serviço, ou seja, o conhecimento que você tem o que pensa e suas 

experiências nos controles pré-natais. Esta pesquisa será conduzida pela 

pesquisadora Doutoranda Alcira Escobar Marín e orientada pela 

Professora Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos. O estudo 

justifica-se pela necessidade que tem os profissionais de conhecer os 

pensamentos e sentimentos das mulheres grávidas sobre o cuidado pré-

natal com o propósito de propor melhoras no atendimento.  

A coleta de dados será realizada por meio de entrevista, o que será 

necessário com sua prévia autorização, o uso de um gravador, a qual será 

transcrita e mostrada a você, e após sua concordância acerca do conteúdo 

é que utilizaremos no estudo. 

Os riscos envolvidos com sua participação na pesquisa serão mínimos, 

tais como desconfortos relacionados a abordagem do tema e por despertar 

lembranças acerca do que você viveu ou está vivendo agora, ou mesmo o 
constrangimento em responder alguma pergunta.  

A sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir 

a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. Você também tem o direito de não 
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responder a questões caso não se sinta à vontade ou que a considere muito 

pessoal ou lhe cause incômodo falar sobre o assunto. Caso ocorra 

necessidade, você será assistida e acompanhada pelas pesquisadoras para 

corrigir possíveis danos, inclusive considerando benefícios e 

acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ou a interrupção da 

pesquisa. 

Embora não haja benefícios diretos, ao participar do estudo, você estará 

contribuindo para ajudar na reflexão de posturas e atitudes dos que fazem 

o atendimento às mulheres grávidas dos Centros de Saúde da Empresa 

Social do Estado (ESSE) Ladera de Cali e outros lugares onde a pesquisa 

tenha impacto, e posteriormente a pesquisa pode subsidiar melhoras na 

pratica do atendimento ás grávidas.  

Garantimos que você não terá nenhuma despesa advinda da sua 

participação. Contudo, caso haja despesas comprovadamente vinculadas 

a sua participação neste estudo, estaremos dispostos a ressarci-los. 

Igualmente, as pesquisadoras se comprometem a fornecer indenização 

caso compreenda que houve algum dano eventual comprovadamente 

vinculado a sua participação nesta pesquisa. 

Os resultados serão publicados e divulgados em periódicos e eventos 

científicos. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Você poderá ter acesso a 

qualquer tempo às informações sobre os benefícios da pesquisa, inclusive 

para esclarecer dúvidas antes, durante e após a pesquisa, por um período 

de até cinco anos. Este termo será rubricado em todas as suas páginas e 

assinado, ao final. 

Caso eu concorde em participar, assinarei este documento, que terá duas 

vias, sendo que uma ficará com as pesquisadoras e a outra, em meu poder. 

INFORMAÇÕES DOS DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DESSA PESQUISA, PARA CONTATO EM 

CASO DE INTERCORRÊNCIAS: 

 

Pesquisadora: Doutoranda Alcira Escobar Marín. 

Endereço: Calle 4ª. Número 21-29 Barrio Los Anturios. Jamundí Valle, 

Colombia. Teléfono: 3164526447 e-mail: 

alcira.escobar@correounivalle.edu.co. 
 

Orientadora: Profª. Drª. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 

Endereço: Rua Presidente Coutinho 264, Centro, Florianópolis, SC, 

CEP:88.015-230. TEL: (48) 99690135 (celular) Tel/FAX: (48) 
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37219480. E-mail: gregos@matrix.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC pelo seguinte 

endereço: Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 401, localizado na Rua 

Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis/SC, Brasil. 

Fone: + 55 (48) 37216094, e-mail CEP.propesq@contato.ufsc.br. 

 

Comité Institucional de Revisión Ética Humana (CIREH), Universidad 

del Valle. Cali Colombia. Campus San Fernando Calle 4B Número 36-

00. Tel: (+57) (2) 5185677; e-mail: eticasalud@correounivalle.edu.co. 
 

Consentimento após informações 

 

Eu, (nome completo da participante) 

______________________________________, fui esclarecida sobre a 

pesquisa e aceito a participar desde que respeitadas às condições antes 

referidas. 

 

 

Santiago de Cali, ______ de ___________________ de 201__. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Participante ou  

impressão digital 

_______________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 
  

mailto:gregos@matrix.com
mailto:CEP.propesq@contato.ufsc.br
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA GESTANTES 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CUIDADO PRÉ-NATAL
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203 

 

 
  



204 

 

 



205 

 

APÊNDICE E – ROTEIRO GUIA DA ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA PARA GESTANTES 

 

Representações Sociais do Cuidado Pré-natal 

 

 
 

1- Para você, o que é o controle pré-natal? 

2- Você poderia falar sobre a sua experiência com os controles? 

3- De que forma você descreve o cuidado recebido pelos profissionais 

durante o controle pré-natal? 

4- Quais atitudes você toma para ir aos controles pré-natais? 

5- Você recebe algum apoio da sua família para ir aos seus controles pré-

natais? 

6- Que pessoas apoiaram você? 

7- Que tipo de apoio você recebeu?  

8- Você se sentiu à vontade para falar ou perguntar alguma coisa aos 

profissionais? 

9-Você identificou os profissionais que a atenderam (médico, enfermeira 

ou outro profissional)? 

10- Fale sobre os cuidados de que mais gostou? Por quê? 

11- Fale sobre os cuidados de que menos gostou? Por quê? 

12- Como gostaria de ter sido atendida durante o controle pré-natal? 

13- Qual a sua opinião sobre o tempo de duração do controle pré-natal? 

14- O que você considera ser um atendimento ótimo? 

15- O que você considera ser um atendimento ruim?  

16- Você gostaria de fazer outro comentário sobre o cuidado recebido 

durante o controle pré-natal? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO GUIA DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA PARA ENFERMEIRAS 

 

Representações Sociais do Cuidado Pré-natal 
 

ROTEIRO GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
Sexo_____________ idade____________ 

Universidade em que se graduou Enfermeira____________________________ 
Especialidade_____________________________________________________ 

Outro curso realizado na universidade _________________________________ 
Tempo de exercício Profissional na Enfermagem_________________________ 

 
1.Tempo de trabalho nesta instituição. 

 
2.Há quanto tempo você presta atendimento às mulheres grávidas? 

 
3.A área de atendimento às grávidas é de sua predileção ou está nela 

temporariamente? 
 

4.Para você, o que é o controle pré-natal? 
 

5.Poderia falar sobre a sua experiência no atendimento aos controles pré-natais? 
 

6.De que forma você descreve o cuidado que presta às mulheres durante os 
controles? 

 

7.Você se sentiu à vontade para falar ou responder as inquietações das mulheres 
gestantes? 

 
8.Fale das atividades que você mais realiza durante os controles pré-natais. 

 
9.Fale das atividades que você não gosta muito de realizar durante os controles 

pré-natais. 
 

10.Qual a sua opinião sobre o tempo de duração do controle pré-natal? 
 

11.O que você considera ser um atendimento ótimo? 
 

12.O que você considera ser um atendimento ruim? 
 

13.Você gostaria de fazer outro comentário sobre as consultas pré-natais? 
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ANEXO A – ESCALA DE CUIDADO PROFESIONAL CON 

PRUEBAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 
Sanador Compasivo (Alfa De Cronbach: 0.852) 

Item 
Carga 

factorial 
Nunca 

Algunas 

veces si 

algunas 

no 

La 

mayoría 

de veces 

Siempre 

1. La hizo sentir bien? 0,651 1 2 3 4 
2. Mostró una actitud 
positiva con Ud. y su 
embarazo? 

0,739 1 2 3 4 

3. La escuchó con 
atención? 

0,659 1 2 3 4 

4. Le permitió expresar 
sus sentimientos? 

0,769 1 2 3 4 

5. Demostró interés por 
lo que le sucede a usted? 

0,581 1 2 3 4 

6. Comprendió sus 
síntomas y 
preocupaciones? 

0,690 1 2 3 4 

7. Demostró que estaba 

preparada para hacer su 
trabajo? 

0,607 1 2 3 4 

Sanador Competente( Alfa de Cronbach 0,859) 
8. La animó para que se 
siga cuidando durante el 
embarazo? 

0,833 1 2 3 4 

9. Fue respetuosa con 
usted? 

0,807 1 2 3 4 

10. Le brindó ayuda y 
colaboración? 

0,571 1 2 3 4 

11. Le realizó 
correctamente el control 
de su embarazo? 

0,434 1 2 3 4 

12. Se sintió cuidada 
durante el control de su 
embarazo? 

0,639 1 2 3 4 

13. Le explicó en forma 
clara las indicaciones a 
seguir? 

0,632 1 2 3 4 

14. Fue amable con 
usted? 

0,886 1 2 3 4 

15. La trato como 
persona? 

0,467 1 2 3 4 

Fuente: Trabajo de Tesis de Maestría Validez y confiabilidad de la Escala de 

Cuidado Profesional (SCP) de la Dra. Kristen Swanson Versión en español 2013 
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Interpretación: 

Menor de 23 puntos: El cuidado Profesional será considerado Deficiente. El trato 
a los pacientes es con frialdad, como una "molestia'' lo que lleva a creer que el 

profesional no ofrece una atención ni comprende al paciente y su situación.  
De 23 a 37 puntos: El cuidado Profesional será considerado Regular. Se definen 

como "neutral"; es básicamente apática o individual, no es de persona a persona, 
la vida o los niveles de energía no mejoran ni son disminuidos.  

De 38 a 51 puntos: El cuidado Profesional será considerado Bueno. La atención 
es caracterizada como benevolente, amable y preocupada. El resultado de este 

encuentro es que los niveles de energía son sostenidos o aumentados. 
De 52 a 60 puntos: El cuidado Profesional será considerado Excelente. Implica 

estar completamente presente, con la curación de amor que fluye. La personalidad 
se reconoce mutuamente, la atención se negocia, y la intimidad profesional se 

produce. Esta relación favorece la libertad espiritual. 
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ANEXO B – ACTA DE APROBACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

VALLE, N. 001-018 
(Comité Institucional de Revisión de Ética – Facultad de Salud) 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP, N. 

93684418.3.0000.0121  
(Plataforma Brasil) 
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