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“A mais bela experiência que podemos ter é a do mistério.  

É a emoção fundamental existente na origem da verdadeira arte e ciência.  

Aquele que não a conhece e não pode se maravilhar com ela está 

praticamente morto e seus olhos estão ofuscados.” 

 

Albert Einstein 



RESUMO 

 

 

Na prática educativa com grupo de gestantes, destaca-se o papel do 
enfermeiro como facilitador na promoção da saúde da mulher no processo de 
gestação, parto e puerpério. Este trabalho teve como objetivo conhecer a percepção 
do enfermeiro em relação às atividades educativas com grupo de gestantes. Trata-
se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa, desenvolvido em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS)/Estratégia da Saúde da Família (ESF). A coleta de dados 
ocorreu no mês de dezembro de 2012, por meio da realização de entrevista 
semiestruturada com todas as enfermeiras que coordenavam grupos de educação 
em saúde com as gestantes. Os discursos, gerados pelas entrevistas, foram 
organizados e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, seguindo as 
etapas propostas por Bardin. Como resultado, emergiram cinco categorias: As 
atividades das enfermeiras, benefícios do grupo de gestantes, dificuldades para a 
realização do grupo de gestantes, avaliação das enfermeiras sobre suas atividades 
e sentido do trabalho da enfermeira junto ao grupo de gestantes. As ações 
educativas desenvolvidas nos grupos de gestantes são pautadas no modelo de 
educação tradicional e dialógica, porém não houve relato de realização de dinâmicas 
de grupo. Com relação às percepções das enfermeiras acerca das atividades 
educativas, compreendeu-se que tais atividades são consideradas importantes para 
as gestantes, pois favorecem a sua autonomia, o desenvolvimento do 
autocuidado, a sua segurança, adesão às orientações recebidas e à socialização, 
troca de experiências, formação de vínculos da gestante com o seu bebê, com a 
instituição e com a equipe de enfermagem. Ressalta-se que se 
apresentaram inúmeras dificuldades e entraves a serem enfrentados, pelas 
enfermeiras, na realização de grupos educativos, quanto aos aspectos estruturais e 
organizacionais, a fim de aproximar a realidade diária das atividades das 
enfermeiras, em uma prática de educação em saúde pautada nas recomendações 
do Ministério da Saúde (MS) e literatura. A significação atribuída pelas enfermeiras 
ao grupo de gestantes se relaciona com a dimensão afetiva e com uma prática 
humanizada da assistência em saúde. Destaca-se a educação em saúde com grupo 
de gestantes como um relevante instrumento com intuito de promover o 
empoderamento da mulher e possibilitar a promoção da saúde das gestantes. É 
necessária a reestruturação dos serviços a favor da valorização da educação em 
saúde em detrimento do cumprimento das metas e produtividade dos serviços de 
saúde. Os gestores de saúde precisam ouvir os profissionais, entre eles, os 
enfermeiros, para o redirecionamento das ações de saúde voltadas para a promoção 
da saúde e adequação às necessidades da sua equipe e da comunidade. 

 

Palavras-chave: Saúde da mulher. Educação em Saúde. Grupos. Enfermagem. 
Gestantes.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The nurses’ role as a facilitator was emphasized in the educational practice 
with a group of pregnant women, promoting women’s health during pregnancy, 
childbirth and postpartum period. So, this study aimed to understand nurses’ 
perceptions on educational activities with groups of pregnant women. It is a 
descriptive research, with a qualitative approach, developed in a Basic Health Unit 
(UBS)1/Family Health Strategy (ESF). Data collection has occurred in December 2012, 
by conducting semi-structured interviews, with nurses who had being coordinating 
pregnant women groups on health education. Discourses brought by the interviews 
were organized and analyzed by content analysis following the steps proposed by 
Bardin. As a result, five categories emerged, namely: nurses' activities, benefits of 
the groups for pregnan women, difficulties to the realization of these groups, 
perception of the nurses about their activities, and meaning of the nurses' work along 
with the groups for pregnant women. The educational activities conducted on these 
groups are based on the traditional and dialogical education models; however, there 
were no reports of use of group dynamics. Regarding the nurses’ perceptions about 
the educational activities with pregnant women, we have found that such activities 
were considered as relevant for pregnant women because it promotes their 
autonomy, it develops their self-care and safety, also because it promotes a better 
adherence to instructions received, socialization, sharing experiences, bonds 
strengthening between mothers and babies, institution and nursing staff. It is 
noteworthy that many difficulties were presented in organizing and conducting the 
groups. These situations were related to structural and organizational aspects, when 
they tried to approximate pregnant women's everyday lives to the nurses’ activities, in 
a health education practice guided by the recommendations of the Ministry of Health 
and literature. The meaning attributed by the nurses to the group for pregnant women 
is related to the affective dimension and a humanized practice of healthcare. Health 
education in groups for pregnant women can be highlighted as a relevant instrument 
to be used in order to promote women's empowerment and enable the promotion of 
pregnant women’s health. Although, a services restructuring is needed for providing 
and improvement in health education, rather than goals and productivity in health 
services. Health managers need to hear other professionals, among them nurses, for 
redirecting health measures directed at promoting health and adjustment to the 
needs of the health workers and the community. 

 

Keywords: Women’s Health. Health education. Pregnant women groups. Nursing.  

 

 

                                            

1
 Basic Health Units (UBS) are places where you can get free basic health services in Pediatrics, 

Gynecology, General Practice, Nursing and Dentistry.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No início da minha carreira, como enfermeira obstetra, atuei junto aos 

grupos educativos com gestantes jovens. Após alguns anos, obtive a oportunidade 

de coordenar um curso de gestantes durante cinco anos. Essa experiência me 

proporcionou a convivência com gestantes e casais que expressavam suas dúvidas 

e angústias sobre o processo da maternidade. Pude observar que o curso de 

gestante proporciona maior segurança aos casais e adaptação ao período gravídico, 

menos ansiedade no momento da parturição, maior preparo para o enfrentamento 

do puerpério em relação aos cuidados com a mãe e o recém-nascido, além da 

melhor adaptação da família ao papel a ser desempenhado com a chegada do novo 

ser. 

Atualmente, atuo na docência do curso de enfermagem e acompanho 

estágios em Unidades Básicas de Saúde (UBSs)/Unidade da Saúde da Família 

(USF). Não raro, me deparo com profissionais desmotivados com a realização do 

grupo de gestantes, contribuindo para que este evento torne-se apenas um 

momento para transmitir informações sobre as rotinas institucionais do Programa 

Mãe Paulistana, sem maiores envolvimentos. Esta situação sempre me inquietou, 

pois acredito que o grupo de gestantes é uma grande oportunidade para contribuir 

no empoderamento da mulher, tornando-a conhecedora de todo o processo de 

transformação do seu organismo nesta fase tão especial da vida e da sua família, 

além dos seus direitos e responsabilidades para o bem-estar próprio e do feto. 

Vivenciei também a gratidão das gestantes na realização do grupo de gestantes com 

orientações para além do padrão estabelecido de palestras informativas e o retorno 

positivo das mesmas, após o parto, relatando o quanto o grupo havia contribuído 

positivamente nessa jornada da gestação, parto e puerpério. 

Como profissional da saúde e educadora, compromissada com a 

qualidade da assistência e com a orientação no processo de gestação e parto, senti 

a necessidade de investigar a percepção do enfermeiro em relação à educação em 

saúde junto às gestantes para melhor compreensão desta complexa realidade.  
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O Mestrado em Enfermagem veio ao encontro dessas minhas 

indagações, proporcionando a oportunidade de aprofundamento dos meus estudos e 

amadurecimento quanto à compreensão crítica da temática.  

Historicamente, a prática da educação em saúde esteve centrada na 

prevenção de doenças a partir de um modelo impositivo e de transmissão de 

informações. No entanto, com as discussões conceituais da educação em saúde por 

estudiosos, houve modificações, em que o discurso tradicional passa a ser 

substituído por um modelo centrado no diálogo, na participação da comunidade e 

interação entre os saberes dos profissionais de saúde e da própria comunidade. 

Dessa forma, ocorre a construção de novos saberes e soluções com a interação e 

troca de experiências entre os atores envolvidos no processo1.  

As atividades educativas em grupo de gestantes são de fundamental 

importância para garantir o preparo da mulher para uma gravidez saudável e uma 

assistência pré-natal ampla2. Na realização de atividades educativas durante o pré-

natal, os profissionais de saúde, enquanto facilitadores, devem desenvolver a 

autoconfiança da mulher para vivenciar a maternidade de modo seguro e saudável3. 

Entretanto, diversos trabalhos sobre as ações educativas com as gestantes 

mostram, como resultado, a insatisfação com as orientações sobre parto, puerpério 

e cuidados com os recém-nascidos3-7. 

A satisfação do usuário dos serviços de saúde diz respeito à percepção 

subjetiva que o indivíduo tem sobre o cuidado que recebe8. O grau de adesão do 

paciente ao tratamento e às ações preventivas recomendadas pelos profissionais 

pode ser influenciado por esses aspectos do cuidado9. Particularmente, o período 

gravídico-puerperal é um momento de fragilidade e insegurança na vida dos casais, 

com repercussões no plano físico, social e emocional10. Eles necessitam de 

profissionais experientes que os ajudem nesse momento de grande transformação e 

instabilidade emocional11. 

A gestação é uma situação específica de mudanças na vida da mulher 

que gera ansiedades, expectativas, medos e necessidades de readaptações, 

portanto é necessário abrir espaço para verbalização das suas dúvidas, fantasias e 

sentimentos por meio dos grupos de orientação12.   

As mulheres necessitam de informações sobre o processo da 

maternidade para que possam melhorar a condição da sua saúde e qualidade de 
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vida, tornando-se protagonistas desse processo. A assistência pré-natal não deve 

ser somente um momento técnico centrado no modelo biomédico. Tal conduta não 

estabelece vínculo de acolhimento, confiança e segurança, dificultando e 

distanciando a relação enfermeiro/gestante12-14. 

De acordo com o Programa de Assistência Integral na Saúde da Mulher 

(PAISM), a assistência pré-natal constitui um conjunto de procedimentos clínicos e 

educativos com o objetivo de promover a saúde e identificar precocemente 

problemas que possam resultar em risco para a saúde da gestante e do concepto, 

assim, reduzindo a morbimortalidade materna e perinatal12-15. 

Para que esta orientação ocorra de maneira eficaz, o profissional de 

saúde deve dispensar tempo na orientação à gestante. Entretanto, segundo o 

Ministério da Saúde16, a maioria das consultas de pré-natal é de curta duração, 

impedindo que as mulheres manifestem queixas, dúvidas e medos.    

A Lei n.º 7.498, de 25 de julho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício de enfermagem, descreve as competências do 

enfermeiro na assistência de enfermagem à mulher durante o ciclo gravídico-

puerperal como integrante da equipe de saúde. Entre essas competências, está a 

realização do pré-natal de baixo risco; da assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente e puérpera, assim como das atividades de educação em saúde17. 

Destaca-se a importância do papel do enfermeiro como educador, na 

promoção da saúde e prevenção das doenças, como facilitador de mudanças na 

família e na gestante, promovendo sua autonomia e empoderamento a partir do  

saber cuidar-se no processo gravídico e puerperal18. 

Na prática educativa com grupos de gestantes, o enfermeiro cria a 

possibilidade de compartilhar conhecimento, crenças, cultura e saberes dos 

participantes e do profissional  através de dinâmicas e oficinas, estabelecendo o 

diálogo reflexivo e envolvimento de todos na construção de um espaço para 

esclarecer as dúvidas e encontrar as alternativas de soluções para os problemas 

apresentados e vivenciados pelo grupo19. 

Entre as muitas dimensões do cuidado de enfermagem, está a educação 

em saúde17, pois ela previne, protege, promove e produz saúde. Nesse contexto, o 

grupo de gestantes insere-se neste leque de possibilidades. O papel dos 
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enfermeiros em relação à promoção de saúde no processo da maternidade pode 

interferir no próprio desfecho da gestação, parto e puerpério. 

Vários autores abordaram a temática educação para gestantes partindo 

da análise do fenômeno junto às gestantes4-7,13,20-21. No estudo de Vieira e Rios3 

sobre as ações do enfermeiro no pré-natal, os resultados apontam para a 

necessidade de serem implementadas atividades que visem à melhoria das ações 

educativas no pré-natal e para que o enfermeiro tenha seu papel reconhecido.  

E é nesse contexto que a presente pesquisa encontra sua justificativa. A 

investigação das atividades educativas, desenvolvidas junto ao grupo de gestantes, 

sob a ótica dos enfermeiros, poderá contribuir na ampliação do conhecimento e na 

reflexão sobre as práticas educativas em saúde, na sensibilização dos profissionais 

de saúde e gestores, para o direcionamento das estratégias e práticas mais 

adequadas às reais condições e necessidades das gestantes.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Conhecer a percepção do enfermeiro em relação às atividades educativas 

com grupo de gestantes. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

-   Conhecer as ações do enfermeiro no grupo de gestantes. 

- Desvelar a importância atribuída pelo enfermeiro às atividades 

educativas com as gestantes. 

- Levantar os fatores intervenientes para a realização das atividades 

educativas com grupo de gestantes. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Promoção da saúde no contexto da mulher  

 

  

A Promoção de saúde foi definida pela Carta de Otawa, durante a 

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, 

Canadá, em novembro de 1986:  

 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente

15 
(p. 19). 

 

Conforme o conceito supradescrito, é necessário considerar os 

determinantes de saúde e analisar as condições de vida dos grupos vulneráveis, no 

caso, as mulheres, que possam ter influência sobre a sua saúde. Os determinantes 

de saúde abrangem os fatores ambientais, comportamentais, socioeconômicos, 

psicossociais e políticos, e não apenas os fatores intimamente relacionados à 

prevenção de doenças15. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a assistência 

perinatal deve levar em conta as necessidades intelectuais, emocionais, sociais e 

culturais das mulheres, seus filhos e famílias, e não somente um cuidado biológico; 

ser dirigida para as necessidades do casal; considerar as diferentes pautas culturais 

e compartilhar a tomada de decisão com as mulheres no tocante à sua saúde e de 

sua prole16. 

Na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, houve a participação 

dos movimentos de mulheres que contribuíram no estabelecimento de um conceito 

de saúde mais amplo. 
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[...] saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de 
tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida

22
 (p. 382). 

 

Para garantir a saúde da mulher, as políticas públicas emanadas por 

órgãos oficiais vão além do período gravídico-puerperal e preconizam a educação 

de forma integral e prevenção em situações de risco à sua saúde, considerando as 

condições sociais, demográficas e epidemiológicas da população feminina23. Sobre 

o panorama da saúde das mulheres, estudos apontam que elas são mais 

vulneráveis às doenças por se encontrarem em situação de maior pobreza, 

desigualdades na relação de gênero, subordinação ao homem, maior jornada de 

trabalho, menor remuneração, maior responsabilidade sobre as atividades 

domésticas, maior comprometimento com os cuidados e educação da prole, por 

serem provedoras da família e sofrerem violência física e sexual23-24.  

Em relação às Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), podemos 

destacar que os profissionais devem estar orientados e capacitados para atender 

integralmente a mulher em suas necessidades de saúde, garantir práticas em saúde 

baseadas no princípio da humanização e propiciar o empoderamento das mulheres 

através da informação em relação aos seus corpos e condições adequadas de 

saúde em cada momento da sua vida, além de participar da sociedade civil durante 

o processo de elaboração, execução e avaliação das políticas de saúde da mulher, 

propiciando a socialização da informação25. 

Entre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), estão aqueles 

relacionados às atividades educativas como: 

    

- capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços 
envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada [...]; 
- disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos; 
- acolhimento amigável em todos os níveis de assistência [...] assegurando-
lhe a participação nos processos de decisão em todos os momentos do 
atendimento e do tratamento necessários; 
- disponibilidade de informação e orientação da clientela, familiar e da 
comunidade, sobre a promoção da saúde, assim como os meios de 
prevenção e tratamento dos agravos a ela associados

25
 (p. 20). 

 

Particularmente, a educação em saúde na assistência pré-natal envolve a  

saúde materno-fetal e prevenção de intercorrências na gestação, como a 
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hipertensão arterial, sífilis congênita e prematuridade, uma das maiores causas de 

morbimortalidade neonatal26. A respeito, entre os programas elaborados pelo 

Ministério da Saúde, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM)24 e o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento27 foram 

determinantes na incorporação das ações educativas, preventivas, de diagnóstico, 

tratamento e recuperação da saúde da mulher, abrangendo todo o seu ciclo de vida, 

incluindo o pré-natal, parto e puerpério. Essas ações foram fortalecidas com o 

estabelecimento dos objetivos gerais da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PNAISM), que envolvem a promoção da melhoria da qualidade de 

vida das mulheres, a redução da mortalidade feminina, principalmente por causas 

evitáveis25. Ela destaca a importância das ações educativas com método 

participativo no atendimento às mulheres nos aspectos não só físico, mas, também, 

socioculturais, psicológicos, ambientais e emocionais, desse modo, valorizando e 

compartilhando suas experiências e saberes no tocante ao tema abordado23. 

Preparar a mulher e seu parceiro para viver satisfatoriamente a gestação 

e o parto tem sido uma das metas do Ministério da Saúde na Atenção Básica à 

Saúde18, que propõe, no documento Política Nacional de Atenção Básica, a 

definição de Atenção Básica. 

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. É desenvolvido por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias 
de elevada complexidade e baixa densidade, que vêm resolver os 
problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território

28
. 

 

Aos municípios cabem as ações de Atenção Básica mínima ao pré-natal, 

puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer do colo uterino. Os serviços 

de Atenção Básica têm, como atribuição, o reconhecimento dos problemas de saúde 

e a realização do trabalho educativo, junto aos usuários, com o intuito de integrar 

valores, costumes e modelos que orientem as práticas de saúde28. 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) vem ao encontro das propostas 

estabelecidas nos Programas do Ministério da Saúde em relação à Saúde da Mulher 

e Educação em Saúde na Atenção Básica. As primeiras equipes tiveram seu início, 
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no Brasil, em 1994, tendo como objetivo principal a reorganização da prática da 

assistência à saúde, com maior acesso do usuário à equipe de saúde e desta à 

família, em substituição ao modelo tradicional, centrado no médico. Ela visa à 

prevenção, promoção e recuperação da saúde das famílias e seus membros, em 

todos os ciclos de vida do indivíduo, com uma visão holística e corresponsabilidade 

no cuidado à saúde29. 

As equipes multiprofissionais prestam assistência nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBSs) e no domicílio, com isso, favorecendo o vínculo com a população 

e aproximação da comunidade da sua área de abrangência com as equipes de 

saúde, além de proporcionar uma melhor identificação e resolutividade dos 

problemas de saúde29.  

A equipe multiprofissional da ESF é formada por, no mínimo, um médico, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de 

saúde. Pode ser ampliada e contar ainda com um dentista, um auxiliar de consultório 

dentário e um técnico em higiene dental. Cada equipe se responsabiliza pelo 

acompanhamento de mil famílias de uma determinada área, cerca de 3.000 a 4.500 

pessoas. Outros profissionais, como psicóloga, nutricionista, assistente social e 

fisioterapeuta, podem incorporar-se à equipe multiprofissional como apoio às 

necessidades e possibilidades locais, conforme Portaria nº 1.886/GM, de 18 de 

dezembro de 1997, e Portaria 673/GM/MS, de junho de 200330. 

Os profissionais da ESF têm a responsabilidade de conhecer a 

comunidade, identificar grupos, famílias e indivíduos em situação de risco, 

desenvolver uma escuta qualificada das necessidades dos usuários, promover 

ações de mobilização e participação da comunidade, identificar parceiros para ações 

intersetoriais, propiciar o estabelecimento de vínculos e a responsabilização pelo 

cuidado da população adscrita30. 

A análise por grupos de causas demonstra que a hipertensão, a 

hemorragia, as infecções puerperais, as doenças do aparelho circulatório ─ 

complicadas pela gravidez, parto, puerpério ─ e o aborto são as cinco principais 

causas de morte materna. Nessa perspectiva, a enfermagem se converte em uma 

profissão cada vez mais empenhada num contexto social para além das práticas 

curativas e consolida sua importância na colaboração para a diminuição nos 

indicadores de morbidade e mortalidade materna31. 
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Entre as diretrizes que norteiam o trabalho da ESF, estão a integralidade, 

a intersetorialidade, a territorialização, a responsabilização, o vínculo, e o estímulo à 

participação da comunidade e ao controle social. Quanto à integralidade, 

intersetorialidade e territorialização, a organização do trabalho na Unidade de Saúde 

da Família (USF) é local e baseia-se nas informações e indicadores epidemiológicos 

e sociais da população, disponíveis no município, com acompanhamento da 

situação de saúde, exposição a agravos e condições ambientais32. 

As equipes da ESF contribuem para a melhoria da saúde e da qualidade 

de vida das famílias na sua área de abrangência, desenvolvendo esforços para 

oferecer uma atenção humanizada, favorecendo a criação de vínculo com a 

comunidade e valorizando a dimensão subjetiva e social na execução de suas 

atividades, responsabilizando-se pelas mesmas junto à população32. 

A ESF permite melhor compreensão das situações vivenciadas pela 

gestante e família em seu contexto social, a partir de uma atuação humanizada, 

pautada no diálogo e construção de vínculo com a população, proporcionando o 

exercício da criatividade dos profissionais e cidadania dos usuários30. 

Na ESF, a humanização abrange também a continuidade do atendimento 

e de como esses vínculos podem apoiar as gestantes a obter segurança e confiança 

nas instituições de saúde e garantia do seu atendimento, mesmo diante da 

necessidade de referência a outros níveis de atenção, em que novos vínculos 

precisarão ser estabelecidos. Em relação ao vínculo, este se refere ao 

estabelecimento das relações de ordem afetiva e técnica que possibilitam a 

construção de relações de responsabilidade entre a população e os profissionais dos 

serviços de saúde33. A atuação da ESF propicia, portanto, a promoção, prevenção e 

educação em saúde, sendo que o trabalho com grupos é uma de suas atribuições. 

   

 

3.2 Breve histórico da educação em saúde no Brasil 

 

 

Desde a idade média, os estudiosos já recomendavam a educação em 

saúde, em relação à nutrição e higiene, para o alcance da melhoria das condições 

de saúde34. A educação em saúde no Brasil iniciou-se nos moldes do sanitarismo, 
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com prevalência da imposição de normas e medidas de saneamento consideradas 

científicas. Entre o final do século XIX e início do século XX, o Estado desenvolveu 

as primeiras práticas de educação em saúde, realizadas quase que exclusivamente 

para o controle de doenças como varíola, peste e febre amarela, a fim de combater 

a repercussão dessas epidemias na economia, pois geravam prejuízos para a 

exportação da indústria cafeeira35.  

As ações coletivas foram desvalorizadas em relação às ações de 

assistência médica individual por volta de 1930 até o início da década de 1970, 

quando houve a construção de um sistema previdenciário destinado à classe 

trabalhadora, devido aos interesses políticos e econômicos das classes 

dominantes35.  

Somente após movimentos internacionais e a Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde de 1978 (CICPS, 1978), em Alma-Ata, que 

culminou na Declaração de Alma-Ata, a educação em saúde foi reconhecida como 

uma das ações para o desenvolvimento da saúde na população. Os grupos 

educativos destacam-se desde então, como uma forma de atendimento coletivo nos 

Centros de Saúde36, cujo objetivo é promover o processo de aprendizagem37 que 

gere uma  mudança de comportamento voltada para o autocuidado38. 

As diversas definições para educação em saúde na literatura se encaixam 

em dois tipos principais de abordagem: o modelo tradicional de educação em saúde 

e o modelo dialógico39-40. O modelo tradicional de educação em saúde, 

predominante no período da saúde pública tradicional, tinha a finalidade de prevenir 

doenças e sua ação era focada na tentativa de mudança de comportamento 

individual40. Nesse modelo, a orientação ou a transferência de informações é a base 

do processo educativo. O usuário é considerado mero receptor passivo de 

conhecimentos científicos do profissional, que desconsidera o contexto cultural do 

usuário. Esse modelo é designado, por Freire41, como “concepção bancária de 

educação”, caracterizada por uma relação em que o educador deposita seu 

conhecimento no educando. Assim, a sociedade fica cada vez mais dependente dos 

serviços de saúde, pois há uma supervalorização do cuidado biomédico e da cura 

centrada na doença42. As questões ligadas aos contextos social, político, econômico 

e cultural dos usuários são praticamente desconsideradas, e aquelas pessoas que 
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não seguem as orientações recebidas pelos profissionais de saúde são 

consideradas “rebeldes”43. 

As propostas educativas no modelo dialógico de educação em saúde 

atuam com base na construção de saberes e no direito à saúde e à autonomia do 

indivíduo como condições ao processo educativo. Essas propostas educativas visam 

à melhoria da qualidade de vida do ser humano por meio do reconhecimento das 

reais necessidades apresentadas por ele42. O modelo dialógico de educação em 

saúde possibilita a incorporação, por parte da equipe de saúde, de uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença, da humanização das práticas de 

saúde e da busca constante por qualidade da assistência e resolubilidade44. 

A Educação em Saúde voltada ao grupo de gestantes, nos Serviços de 

Saúde de Atenção Básica, utiliza estratégias em forma de palestras chamadas 

educativas, com a finalidade de orientar sobre medidas profiláticas em doenças e 

preservação da saúde no acompanhamento da gestação, parto e puerpério 

saudáveis. Geralmente, essas atividades educativas são caracterizadas pela 

transmissão de conhecimento, distantes da realidade e necessidade da clientela25. 

 

 

3.3 Educação em saúde junto às gestantes 

 

 

A educação e promoção em saúde estão intimamente vinculadas, 

necessitando de novos saberes por parte dos profissionais de saúde que atuam 

junto ao preparo das gestantes para a maternidade. Em seu desenvolvimento, é 

necessário não se limitar apenas ao conhecimento científico, mas compreender as 

exigências das gestantes e suas reais necessidades nos espaços sociais, conhecer 

seus sentimentos e seus significados implícitos e explícitos. A promoção de saúde 

deve abranger a dimensão social, política e cultural, de forma contínua e dinâmica, 

devido às constantes transformações e diversidades nos grupos e comunidades45.  

Muitos serviços de saúde ainda praticam uma educação em saúde 

reducionista46, fundamentada apenas em manuais com diretrizes governamentais 

para controle e tratamento das doenças por medidas de saúde pública, associadas à 

transmissão de conhecimentos em saúde por meio de protocolos. As reformas 
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curriculares têm sido discutidas em todos os níveis de formação na área da saúde, a 

fim de garantir a adequada qualificação aos profissionais para além das técnicas, 

buscando, dessa maneira, um caráter humanizado, ético e solidário no atendimento 

aos clientes e promoção da autonomia, visão crítica e exercício da cidadania47. 

A definição de Educação em Saúde assume um sentido amplo se 

associado ao da Promoção da Saúde: 

 

[...] processo de capacitação das pessoas proporcionado por uma 
abordagem socioeducativa que assegure conhecimento, habilidades e 
formação da consciência crítica para tomar uma decisão pessoal com 
responsabilidade social, incluindo políticas públicas e reorganização de 
serviços

45 
(p. 36). 

 

De acordo com Acioli48, a educação em saúde deve ser vista como um 

recurso que proporcione articulação entre os diversos saberes da comunidade, do 

indivíduo e do profissional de saúde, bem como deve considerar as dimensões 

envolvidas no processo saúde-doença, para o alcance de melhor qualidade de vida: 

 

[...] baseia-se em um enfoque crítico, o que implica o reconhecimento do 
caráter histórico dos determinantes sociais, políticos e econômicos do 
processo saúde-doença. Busca-se romper com o modelo normatizador, 
propondo um movimento contínuo de diálogo e troca de experiências, no 
qual se pretende articular as dimensões individual e coletiva do processo 
educativo. Essa proposta pressupõe a compreensão do outro como sujeito, 
detentor de um determinado conhecimento, e não mero receptor de 
informações. Isso implica o respeito ao universo cultural dos participantes, e 
principalmente a ideia de saberes – popular e científico – pensados de 
forma dinâmica, ou seja, saberes em relação

48 
(p. 119). 

 

A educação crítica e transformadora em saúde deve entender a pessoa 

como agente promotor de sua saúde no contexto sociopolítico. Os profissionais de 

saúde que atuam na educação em saúde necessitam de um preparo para trabalhar 

em grupos com formações diversificadas. O papel do educador em saúde é o de 

conduzir e facilitar a construção do conhecimento da sua clientela (comunidade, 

família ou indivíduo) a partir do diálogo e da interação efetiva apoiados em 

pressupostos teóricos sustentados por diversos saberes e bases apoiadas nos 

princípios humanísticos e sociais. Os profissionais de saúde devem compreender 

essas estratégias e seus fundamentos e assumir, por conseguinte, uma postura 

reflexiva e participativa nas atividades e programas de educação em saúde45. Essas 
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estratégias transformadoras propiciam o conhecimento e compreensão dos 

indivíduos sobre os determinantes de ser saudável49.  

Como estratégia da assistência de enfermagem, a educação em saúde 

precisa se sustentar nas tecnologias educativas e abandonar as práticas 

reducionistas de transmissão de conhecimento, pelas quais o enfermeiro é o 

detentor do saber e o cliente, apenas, o receptor, sem uma ação reflexiva e 

transformadora. O profissional deve considerar cada grupo de uma maneira 

individualizada e respeitar as suas características2.     

Algumas das várias formas de tecnologias educativas que podem ser 

utilizadas dentro das atividades em grupo são: palestras, exposições dialogadas, 

vídeos, relato de experiências ou conversas formais e informais, dinâmicas de 

grupo, dramatizações, solução de problemas e estudo do meio2. Nesse contexto, a 

educação em saúde é fundada em saberes técnico-científico-populares, por meio de 

reflexões e ações que promovam mudanças individuais e de grupos quanto à busca 

de soluções e do melhor nível de bem-estar45,50.    

O grupo de gestantes nas atividades educativas de um serviço deve ser 

visto como uma sequência de encontros entre as gestantes e profissionais da saúde 

competentes e disponíveis para assumirem o papel de educadores em saúde. 

Recomenda-se a formação de grupos educativos para adultos e 

adolescentes separadamente, mas com as mulheres grávidas de várias idades 

gestacionais e paridades a fim de que haja a troca de experiências entre elas. O 

grupo educativo é bastante rico e permite que o enfermeiro possa identificar os mitos 

que envolvem as gestantes no ciclo gravídico-puerperal e promover a sensibilização 

para a adesão aos grupos educativos durante o pré-natal11,16. 

A equipe de saúde deve acolher a gestante, considerando o significado 

de sua gravidez para ela e sua família, assumir uma postura ética e propiciar a 

criação do vínculo afetivo com o bebê16. O profissional, na unidade de saúde, 

promove o vínculo com a gestante quando considera seus sentimentos e 

expectativas, utilizando da escuta acolhedora, valorizando suas queixas e 

assumindo o papel de facilitador na busca da solução de seus problemas. O 

estabelecimento de uma relação interpessoal e intersubjetiva, com confiança e 

afetividade, entre profissionais e grupo de gestantes, deve favorecer o 

compartilhamento de saberes e vivências13-14.  
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A estratégia da escuta aberta, sem julgamentos e preconceitos, é a 

estratégia mais recomendada por alguns autores19,41,51. É através da escuta com 

empatia e livre de preconceitos que o profissional da saúde, como facilitador, tem a 

possibilidade de conhecer sua clientela e, assim, direcionar as práticas educativas41. 

Na realização da educação em saúde, com tendência libertadora, crítico-social e 

transformadora52, o enfermeiro deve estimular o diálogo e interferência da mulher, 

propiciando o seu fortalecimento e pensar crítico sobre a sua realidade e saúde27.  

A comunicação efetiva para as atividades educativas e assistenciais é de 

fundamental importância na saúde da mulher, em suas dimensões biopsicossociais, 

tornando-se um desafio para o profissional de saúde elaborar uma linguagem capaz 

de envolver e engajar a comunidade nos processos de promoção da saúde19,41,51. 

A maternidade, enquanto processo de transformação, é construída 

diariamente na vida das mulheres; o enfermeiro precisa conhecer a realidade das 

mulheres e suas dificuldades para que, juntos, encontrem as melhores soluções53. A 

atividade educativa com as gestantes é um momento de aproximação entre os 

educadores em saúde e as mulheres grávidas; juntos, podem definir as regras e 

normas para o funcionamento do grupo, com avaliação e revisão constante para 

ajustar aspectos que não estejam atendendo ao grupo13-14.  

No desenvolvimento dos grupos educativos, as metodologias 

participativas são recomendadas, incluindo sessões de reflexão, relaxamento, 

atividades educacionais, físicas, sociais e ocupacionais, sempre considerando o 

conhecimento prévio das gestantes e estimulando a interação com o grupo, 

profissionais de saúde e unidade de serviço16,53. 

Os grupos educativos em saúde que propiciam a discussão, orientação, 

descontração, confiança e afetividade representam uma oportunidade de 

intervenção humanizada na assistência27. A humanização é condição essencial para 

que as ações de promoção da saúde e do autocuidado se concretizam na satisfação 

das usuárias, no fortalecimento da capacidade das gestantes, na resolução de suas 

necessidades junto à equipe de saúde e no reconhecimento e reivindicação de seus 

direitos. Humanizar e qualificar a atenção em saúde é aprender a compartilhar 

saberes e reconhecer direitos24.  

Entre os resultados esperados com os grupos de gestantes, podemos 

destacar o fortalecimento dos mecanismos adaptativos à maternidade, redução das 
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ansiedades e medos, auxílio à reflexão sobre o desenvolvimento do filho, formação 

do vínculo afetivo, conceitos e responsabilidades de pai e mãe, conscientização dos 

direitos das gestantes e condições de reivindicá-los. Os benefícios dos cursos em 

grupos dependem das características daqueles que frequentam, da competência e 

das habilidades do educador, além dos objetivos do programa. Motivação, 

comunicação, envolvimento e ética são fundamentais ao educador para obter um 

bom resultado45. 

Os temas mais comumente abordados nos grupos educativos com as 

gestantes são: importância do pré-natal, sexualidade, orientações de higiene e dieta, 

desenvolvimento da gestação, alterações corporais e emocionais, sinais e sintomas 

do parto, direitos trabalhistas, cuidados com o recém-nascido, amamentação, 

puerpério e planejamento familiar (PF)52,54. 

O Ministério da Saúde16 preconiza, em seus programas, além dos temas 

já citados, outros, como orientações sobre exercícios básicos na gestação e 

puerpério, quanto a mitos referentes ao ciclo gravídico-puerperal; prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis; aconselhamento para a realização do teste 

anti-HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana); orientação para as queixas mais 

frequentes; apoio familiar e social; incentivo e orientação para o parto normal, 

incentivo ao protagonismo da mulher; atenção à saúde mental, violência doméstica e 

sexual; análise do impacto das condições de trabalho sobre o ciclo gravídico-

puerperal, da importância da participação do pai durante a gestação e o parto, da 

gravidez na adolescência e de suas dificuldades sociais e familiares, da importância 

das consultas puerperais, além do direito a acompanhante de sua escolha durante o 

trabalho de parto, no parto e no pós-parto, garantido pela Lei nº 11.108, de 7/4/2005,  

regulamentada pela Portaria GM no 2.418, de 2/12/200516. 

As informações obtidas durante o grupo de gestantes, sobre o processo e 

mecanismo do trabalho de parto, além do treinamento em técnicas de relaxamento, 

respiração e exercícios, visam à redução das tensões corporais e dor durante o 

processo de parturição55.  

As orientações relativas a riscos, benefícios e alternativas à assistência 

também devem ser abordadas nos grupos de gestantes, pois, dessa maneira, pode-

se esperar a participação, cada vez mais influente e bem-informada, das mulheres 

nos padrões de assistência ao parto, melhorando, com isso, a adequação da 
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atenção à maternidade segundo as suas reais necessidades e empoderamento do 

processo da parturição24. É necessário, portanto, que o enfermeiro conheça as 

alterações que possam ser apresentadas pelas mulheres durante o ciclo gravídico-

puerperal para ajudá-las no enfrentamento desse período de grandes mudanças45. 

As alterações emocionais mais comuns vivenciadas pelas mulheres na 

gestação são: ambivalência na aceitação da gravidez; temor da possibilidade de 

abortamento e de não ser capaz de prosseguir com a gestação; aversões a 

determinados alimentos; sonolência e cansaço inerentes ao primeiro trimestre do 

período gestacional. No segundo trimestre, a mulher fica mais introspectiva, pode ter 

alteração do desejo sexual, dificuldade para aceitar as alterações da estrutura 

corporal e experimenta a presença do filho através da percepção dos movimentos 

fetais. Com o adiantamento da gestação, as ansiedades se intensificam devido à 

proximidade do parto e do medo da dor e da morte iminente16. 

O enfermeiro deve apoiar, acolher e esclarecer, de forma simples e clara, 

as dúvidas da gestante e companheiro quanto à capacidade de gerar um bebê 

saudável, de dar à luz e assumir esse novo papel de forma adequada, considerando 

o contexto desse casal, quanto ao apoio familiar, presença de outros filhos, 

abortamentos e planejamento da gravidez16. 

O período de pós-parto também traz inúmeras alterações emocionais que 

interferem na dinâmica do casal, sendo necessário o apoio dos profissionais de 

saúde nesse processo de reorganização psíquica quanto ao vínculo com o seu 

bebê, às mudanças corporais e à retomada da rotina do casal. A puérpera pode 

apresentar estado depressivo brando e transitório que regride espontaneamente 

após alguns dias, além das dificuldades no aleitamento materno (AM). Quanto à 

sexualidade, também, são necessários apoio e orientação, pois há necessidade de 

reorganização e redirecionamento do desejo sexual, levando-se em conta as 

exigências do bebê, as mudanças físicas decorrentes do parto e da amamentação16. 

A maior parte das atividades educativas relacionadas ao período 

puerperal se restringe aos cuidados com o bebê e aleitamento materno, não 

atendendo todas as necessidades da mulher nesse período. Enquanto educador, é 

primordial saber ouvir mais as mulheres e aprender com elas quais são suas reais 

necessidades56.  
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Para se concretizar essa perspectiva de educação em saúde, é 

necessária a formação de profissionais com competências para saber, saber fazer, 

saber ser e saber agir no âmbito de maior relevância social, com abordagem 

integral, orientação ética, humanística e de qualidade associada com a excelência 

técnica25. As ações educativas em grupo podem resultar na maior satisfação do 

usuário com o seu autocuidado e reduzir a procura às unidades de saúde37. 

A realização de grupos educativos, com a utilização de linguagem 

familiar, receptiva, com estímulo e apoio do organizador, contribui para o 

crescimento pessoal e de seus integrantes. Os participantes devem ser valorizados 

nas suas potencialidades para o enfrentamento das situações de conflitos e agravos 

de saúde57. O grupo educativo junto às gestantes proporciona uma melhoria na 

qualidade da assistência durante o pré-natal, com prevenção dos fatores de risco 

que envolvem a saúde materna e fetal. Trata-se de uma estratégia de baixo custo e 

baixa complexidade58. 

As gestantes constituem o foco principal do processo de aprendizagem, 

porém a família e o companheiro também devem participar. Os papéis do homem e 

da mulher na sociedade estão em transformação, juntamente com os papéis 

tradicionalmente atribuídos a eles na família. Portanto, os profissionais de saúde 

devem promover o envolvimento dos companheiros nos grupos de gestantes para 

discutir a sua participação e corresponsabilidade na saúde sexual e reprodutiva do 

casal16. 

A mulher é de vital importância na manutenção da saúde dos membros de 

sua família, sendo, também, a educação em saúde uma oportunidade de torná-la 

multiplicadora para prevenção e promoção da saúde da própria família24. O grupo de 

gestantes, assim como os demais grupos, de hipertensos, diabéticos, jovens, 

crianças, idosos e mulheres, é uma das estratégias para ajudar os usuários no 

enfrentamento e resoluções de suas necessidades, promovendo a troca de 

experiências e o exercício de cidadania32,50,59. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 

Esta é uma pesquisa descritiva, de natureza exploratória, com abordagem 

qualitativa60-61. 

 

    

4.2 Local de estudo 

 

 

A presente pesquisa teve como local de estudo uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS)/Estratégia da Saúde da Família(ESF), onde atuavam cinco equipes da 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), desde 2001. A Unidade está localizada na 

zona norte do município de São Paulo e pertence à subprefeitura de Pirituba. 

A escolha dessa UBS/ESF pela autora ocorreu pelo fato de identificar que 

a  realização dos grupos de gestantes nessa Unidade era periódico e coordenado 

pelas enfermeiras da ESF e UBS. Essa realidade diferiu das demais Unidades 

frequentadas pela autora, em que, geralmente, o grupo de gestante era esporádico. 

 

 

4.3 Sujeitos de estudo 

 

 

Os sujeitos do estudo consistiram em seis enfermeiras, que representam 

a totalidade das enfermeiras da UBS durante o período de coleta de dados, 

dezembro de 2012.  Foram incluídas as seis enfermeiras da UBS porque todas 

realizavam atividades educativas junto ao grupo de gestantes e aceitaram participar 

como sujeitos do estudo. 
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4.4 Coleta dos dados 

 

 

A autora fez um levantamento, junto à supervisora da UBS, para conhecer 

a UBS e identificar as enfermeiras que participavam do preparo de gestantes para a 

maternidade por meio de atividades educativas em grupo. Foram identificadas seis 

enfermeiras, que aceitaram o convite para participar da pesquisa, sendo que cinco 

delas pertenciam à ESF.  

A coleta dos dados foi realizada a partir de uma entrevista aberta 

direcionada por um roteiro semiestruturado (APÊNDICE A) contendo duas partes. A 

primeira parte do instrumento se refere ao levantamento dos dados 

sociodemográficos: sexo, idade, tempo de formação, tempo de atuação profissional, 

experiência profissional e cursos realizados na área de atuação da saúde da mulher. 

A segunda parte do instrumento é constituída de um roteiro com cinco questões 

relacionadas ao objeto de estudo.   

O número de entrevistas mostrou-se suficiente para atender aos objetivos 

da pesquisa, pois, a partir da repetição de termos e expressões, alcançou-se a 

saturação da temática, não necessitando de novas informações para o objeto em 

estudo. 

A entrevista permitiu à pesquisadora a obtenção de dados, sentimentos, 

pensamentos e intenções através da observação direta e interação com o 

entrevistado. Conforme Minayo61, esse tipo de entrevista permite ao entrevistador 

introduzir perguntas e fazer intervenções para ampliar a captação de dados e 

informações necessárias. “Ao se expressar, o locutor projeta seus conflitos básicos 

por meio de palavras, silêncios e lacunas, indicando processos, na sua maioria, 

inconscientes de expressão”. 

As entrevistas foram realizadas no período de dezembro de 2012 e 

agendadas, junto aos sujeitos da pesquisa, em horário e local convenientes aos 

mesmos. O tempo médio de duração das entrevistas foi de trinta minutos.  

A pesquisadora fez a gravação das entrevistas utilizando um gravador 

digital, após aprovação dos sujeitos da pesquisa, e também utilizou as anotações 

em um diário de campo para complementação da coleta do material, logo após as 
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entrevistas. O material coletado será mantido sob a guarda da pesquisadora por, no 

mínimo, cinco anos.  

Para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa, foi realizada a 

atribuição de siglas que foram utilizadas no momento da entrevista, gravação, 

transcrição e apresentação dos resultados da pesquisa: E1, E2, E3 [...].  

 

 

4.5 Análise dos dados 

 

 

As entrevistas foram transcritas literalmente, em impresso elaborado pela 

autora (APÊNDICE B), e foram identificadas como: E1, E2, E3 [...]. 

A pesquisadora fez uso da técnica de análise de conteúdo a partir da 

leitura exaustiva das entrevistas transcritas, codificação e categorização dos dados, 

seguindo as etapas propostas por Bardin60. A análise dos discursos foi realizada em 

quatro etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento e interpretação dos 

resultados obtidos. 

A pré-análise foi executada por meio da organização e seleção do 

material, seguida de leitura flutuante e exaustiva. Foram selecionadas as palavras-

chave e frases atribuindo os códigos60.  

Nas fases seguintes, exploração e tratamento do material, os códigos 

foram agrupados e reagrupados, constituindo, dessa forma, categorias e 

subcategorias.  

A última fase da análise dos dados foi a interpretação do material, com 

base na temática do estudo da pesquisa e no referencial bibliográfico encontrado. 

 

 

4.6 Procedimentos éticos  

 

 

A fase de coleta de dados foi realizada após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde (ANEXO A), com a autorização 



34 

 

da Supervisão Técnica de Saúde da Regional Pirituba/Perus e Gerente da UBS 

campo de estudo seguindo as determinações da Resolução nº 196/96, de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, relativas às Diretrizes Éticas e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos62. 

Os sujeitos da pesquisa foram convidados a participar espontaneamente 

do estudo, esclarecidos sobre o seu objeto  e os procedimentos de coleta de dados, 

bem como tomaram ciência da liberdade para retirar o seu consentimento da 

pesquisa a qualquer momento, liberdade para se recusar a responder, durante a 

entrevista, qualquer questão que julgasse desconfortável, e garantia de sigilo e 

anonimato da sua identidade por meio de utilização de siglas (E1, E2...), em todas 

as fases da pesquisa. Após o aceite dos sujeitos da pesquisa, foi efetuada a leitura e 

assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Com 

relação à participação no estudo, a pesquisa foi realizada de forma a não ocasionar 

despesas pessoais, compensação financeira, desconforto ou riscos aos sujeitos da 

pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

Este item apresenta os resultados da pesquisa, inicialmente, com uma 

caracterização da UBS, seguido da descrição da assistência às gestantes na UBS 

campo de estudo, a partir de informações colhidas durante a apresentação da UBS 

pela gerente, e observações da pesquisadora durante a realização das entrevistas. 

Posteriormente, são colocados os resultados encontrados, após a análise 

do material obtido na coleta de dados com os sujeitos da pesquisa, composta por 

uma breve caracterização das enfermeiras entrevistadas neste estudo e, finalmente, 

as categorias que emergiram dos discursos das enfermeiras juntamente com as 

respectivas análises. 

 

 

5.1 Caracterização da UBS campo de estudo  

 

 

A UBS campo de estudo é uma unidade mista onde atuam cinco equipes 

da ESF e é administrada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM). 

A edificação da UBS fica em um prédio de dois andares e tem uma 

recepção para agendamento das consultas, distribuição de senhas e separação dos 

prontuários dos usuários. Logo à frente da recepção, está a farmácia, para a 

distribuição de medicamentos aos usuários, e as salas administrativas da unidade. 

Ao lado da recepção, apresenta-se um corredor largo com banheiros para os 

usuários, sala de vacinas, sala de medicação e inalação, consultório para o 

acolhimento e coleta de citologia oncótica, uma sala para curativos e outra para 

coleta de exames laboratoriais. No andar superior ficam os consultórios e uma sala 

para a realização de grupos educativos, com cadeiras e duas mesas amplas com 

impressos e uma balança antropométrica. Essa sala também é utilizada por algumas 

enfermeiras e auxiliares para a avaliação antropométrica e medida de sinais vitais 

dos usuários antes da consulta, no entanto essa avaliação é realizada 
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preferencialmente no próprio consultório para não atrapalhar o andamento dos 

grupos educativos.  

 A Unidade, segundo a gerente da UBS, comporta o atendimento, porém 

necessita de adequações e ampliação do espaço físico para os grupos educativos. 

Ao todo, são cinco equipes da ESF, cada uma com um médico e uma 

enfermeira, além de auxiliares de enfermagem e agentes comunitários em saúde 

(ACS). Há uma enfermeira que não faz parte da ESF.  

As cinco equipes da ESF atendiam 50% da área de abrangência da UBS, 

com 17.285 habitantes, constituídas por 5.393 famílias, até o momento da pesquisa. 

A área de atuação da ESF é dividida em cinco áreas, denominadas, pelos 

profissionais, de: área 1, área 2, área 3, área 4 e área 5. Os outros 50% da área de 

abrangência da UBS, em que não há a atuação da ESF, é usualmente chamada, 

pelos profissionais, como “área de abrangência”.  

O horário de funcionamento da UBS é das 7h às 19h, e são realizadas as 

atividades de vacinação, medicação/inalação, curativo, fornecimento de 

medicamentos, coleta de citologia oncótica, coleta de exames laboratoriais, visitas 

domiciliares, consultas individuais com o médico e com a enfermeira, acolhimento e 

trabalhos em grupos. Os grupos educativos são: grupo de gestantes, grupo de 

mulheres, grupo de planejamento familiar e grupo terapêutico de saúde mental. 

O grupo de mulheres tem enfoque clínico e destina-se também à 

orientação de prevenção de câncer de colo uterino e de mama, entrega de resultado 

de exame de Papanicolau e tratamento indicado. Na oportunidade, são discutidos 

assuntos de interesse da mulher, incluindo doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs). 

O acolhimento da demanda espontânea é realizado por uma equipe 

mínima composta por enfermeira, médico e auxiliar de enfermagem, para garantir o 

acesso dos usuários aos serviços de saúde, com a identificação do risco de adoecer 

e a promoção da escuta qualificada.  

As enfermeiras da ESF se revezam em uma escala semanal para o 

atendimento do acolhimento da população no período da manhã. No período da 

tarde, o acolhimento é realizado pelo auxiliar, com respaldo de uma das enfermeiras  

da ESF. 
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5.2 A assistência às gestantes na UBS  

 

 

Na UBS campo de estudo, a demanda da assistência pré-natal na área de 

abrangência incluía 164 gestantes, até janeiro de 2012, e a assistência é realizada 

conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde. 

Os profissionais de saúde que realizam o pré-natal são os médicos e 

enfermeiras das equipes da ESF. Na UBS, tem um médico ginecologista que atende 

somente a demanda em saúde da mulher e não realiza o pré-natal. 

O fluxo de atendimento das gestantes na UBS é descrito a seguir. A 

mulher se dirige à UBS ou entra em contato com os profissionais da ESF com uma 

ou mais das seguintes queixas: atraso menstrual, irregularidade menstrual, náusea, 

vômitos, dor, aumento de volume das mamas e aumento do volume abdominal. 

Nessa situação, a mulher é acolhida pela enfermeira ou equipe de saúde, que a 

encaminha para realizar o teste gestacional, em caso de atraso menstrual superior a 

uma semana e relato de vida sexual ativa. O teste, através de tira reagente em 

contato com a urina da mulher, detecta a presença ou não de um hormônio, a 

gonadotrofina coriônica. Quando o teste é positivo, é indicativo de gestação. Nesse 

caso, a primeira consulta de pré-natal é agendada com a enfermeira; nas consultas 

de pré-natal subsequentes, o agendamento é intercalado, uma vez com o médico e 

outra com a enfermeira. 

As consultas de pré-natal são agendadas sempre às segundas-feiras, e 

as gestantes frequentam o grupo de gestantes no mesmo dia da consulta. 

O grupo de gestantes é realizado pelas enfermeiras da ESF, e pode haver 

a participação de outros profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), como o psicólogo, nutricionista ou fisioterapeuta. Essa situação é rara, uma 

vez que o dia e horário de atendimento das gestantes não coincidem com os 

horários de atendimento desses profissionais na UBS. 

As consultas para gestantes são agendadas conforme o trimestre 

gestacional, e os grupos educativos são realizados na própria UBS e escalonados 

por área da ESF e horário. Os grupos educativos com as gestantes ocorrem nos 

horários das 13h às 16h. Existe uma única sala para os grupos educativos, portanto, 
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há uma escala de grupos por áreas da ESF e por horários. A enfermeira escalada 

para realizar o grupo educativo em determinado horário nem sempre é a mesma 

enfermeira que atende as gestantes daquele grupo na consulta de pré-natal. 

Às 13h, há um grupo educativo com as gestantes das áreas 2, 3 e 4 da 

ESF. As gestantes que pertencem às áreas 2, 3, 4 e 5 da ESF participam do grupo 

educativo às 14h junto com as gestantes da área da abrangência da UBS, em que 

não há a atuação da ESF. O grupo de gestantes das 15h contempla as gestantes 

das áreas 1 e 5 e da abrangência. E às 16h há mais um grupo educativo para as 

gestantes da área 1 e da área da abrangência da UBS. Ao todo, são realizados 

quatro grupos educativos com as gestantes. As demais enfermeiras, que não estão 

coordenando o grupo educativo naquele horário, realizam as consultas de 

enfermagem com as gestantes da sua área da ESF.  

Para melhor visualização dos horários dos grupos por área, é 

apresentado o esquema a seguir: 

• 13h: áreas 2, 3 e 4. 

• 14h: áreas 2, 3, 4 e 5 e área de abrangência da UBS. 

• 15h: áreas 1 e 5 e área de abrangência da UBS. 

• 16h: área 1 e área de abrangência da UBS. 

O agendamento para o grupo de gestante é realizado na recepção ou 

com a equipe da ESF da área; quando a gestante chega atrasada, ela é encaixada 

no grupo que está em andamento no momento. 

O cuidado e a assistência no pré-natal realizados pelas enfermeiras na 

UBS campo de estudo seguem o Protocolo de Rotinas Básicas de Pré-Natal de 

Baixo Risco do município de São Paulo63, que inclui: o acolhimento da mulher, com 

o levantamento da aceitação ou não da gestação pela mulher, companheiro e 

familiares; abertura e preenchimento do cartão da gestante, cadastramento da 

gestante no Sistema de Informação em Saúde no Pré-Natal (SISPRENATAL), coleta 

de informações sociodemográficas, condições de saúde, comorbidades, histórico 

ginecológico e obstétrico; orientações durante a realização dos grupos educativos, 

antes da consulta e individualmente no momento da consulta. As orientações 

abrangem a importância do pré-natal, as modificações gravídicas de cada trimestre 

gestacional, os desconfortos durante a gestação e como amenizá-los, orientações 
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sobre amamentação, cuidados com as mamas, medicamentos utilizados no pré-

natal, exames necessários no pré-natal, sexualidade, alimentação, vestuário, direitos 

e benefícios do Programa Mãe Paulistana, importância do pré-natal, processos 

envolvidos no trabalho de parto e parto, cuidados com o recém-nascido, 

planejamento familiar, vínculo materno e demais dúvidas das gestantes. Dá-se 

também a avaliação antropométrica e nutricional da gestante, o exame físico e 

obstétrico, a verificação e atualização da situação vacinal, a orientação e solicitação 

de exames, além dos encaminhamentos necessários e a prescrição de 

medicamentos preconizados.  

As enfermeiras atendem as gestantes em consultas de enfermagem que 

são intercaladas às consultas médicas. Esse atendimento ocorre de forma 

sistematizada desde o início da gestação. As enfermeiras da ESF também atendem 

as gestantes em visitas domiciliares, no caso de gestantes de risco e no pós-parto, 

ou ainda na busca ativa das faltosas. 

 

 

5.3 Caracterização das enfermeiras que realizam o grupo de gestantes 

 

 

Algumas variáveis foram investigadas para a caracterização dos sujeitos 

da pesquisa e são apresentadas a seguir. Elas abrangem o gênero, idade, tempo de 

formação, tempo de atuação na ESF, titulação, formação complementar na área da 

Saúde da Mulher e experiência profissional como enfermeira. 

As enfermeiras entrevistadas foram identificadas de forma aleatória, com 

as denominações E1, E2, E3, E4, E5 e E6, a fim de manter o anonimato dos sujeitos 

da pesquisa. As seis enfermeiras entrevistadas neste estudo são do sexo feminino, 

com idade média de 49,6 anos, sendo que as idades variam de 36 a 73 anos. 

Quanto ao tempo de formação, as enfermeiras possuem de 4 a 50 anos de 

formação. A média de tempo de formação profissional como enfermeira entre os 

sujeitos da pesquisa é de 23 anos. 

Outros estudos também demonstram a predominância do sexo feminino 

entre os enfermeiros da ESF64-66, com profissionais mais maduros, acima de 30 anos 

de idade65-66, e com 5 ou mais anos de formação como enfermeiros64,66-67. Estudo 
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anterior aos demais, sobre o conhecimento e práticas do aleitamento materno na 

ESF, no estado de Minas Gerais, apresentou maior tempo de formação entre os 

enfermeiros ─ com média de 29 anos de formação68.  

A maioria das enfermeiras entrevistadas (quatro) realizou o curso de 

especialização em Saúde Pública; na Saúde da Mulher, três enfermeiras fizeram o 

curso de enfermagem obstétrica, duas enfermeiras são especialistas em PSF e uma 

enfermeira é especializada em administração e licenciatura. O estudo sobre o perfil 

dos enfermeiros em PSF apresentou resultados similares, e prevaleceu o curso de 

especialização em Saúde Pública entre os sujeitos da pesquisa69.  

O mercado de trabalho exige dos profissionais cada vez mais 

atualizações e reciclagens por parte dos empregadores. Estudos demonstram 

resultados similares pela tendência de profissionais especialistas na ESF64-65,69, 

principalmente, em Saúde Pública69. Na ESF, o enfermeiro deve realizar a 

assistência integral à saúde dos indivíduos e à família em todas as fases do ciclo 

vital, com ênfase na promoção, proteção, prevenção de agravos à saúde, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde66,70.   

Os cursos patrocinados pela SMS ou SPDM, realizados por quatro 

enfermeiras, durante a sua atuação na Atenção Básica da Saúde, foram o de coleta 

de citologia oncótica, prevenção do câncer de mama e colo do útero. O curso na 

área da Saúde da Mulher (SM) ─ denominado SM momento I e SM momento II ─ foi 

realizado por três enfermeiras, seguido de duas enfermeiras que realizaram o curso 

de Planejamento Familiar e uma enfermeira que realizou o curso de Aleitamento 

Materno. 

O curso de Prevenção de Câncer de Mama e Coleta de Citologia 

Oncótica é realizado pela Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), com uma 

parte teórica e uma parte prática, onde as enfermeiras colhem as citologias 

oncóticas com acompanhamento e supervisão de profissional certificado pela própria 

FOSP. 

O Curso de Saúde da Mulher, momento I e II, é proporcionado pela ESF e 

engloba os conteúdos da Saúde da Mulher em todo o seu desenvolvimento, 

incluindo o pré-natal e ações educativas com as gestantes. Os cursos de 

Aleitamento Materno e Planejamento Familiar são oferecidos pela SMS, sendo que o 

último tem duração de dois anos. Esses cursos visam subsidiar os enfermeiros da 
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ESF para assistência integral na saúde da mulher, uma vez que a formação em 

enfermagem obstétrica não é obrigatória para a contratação do profissional na 

ESF64. 

Quanto às áreas em que as enfermeiras já atuaram, todas referiram a 

Saúde Pública como campo de atuação. A maioria referiu atuação na Saúde da 

Família (cinco enfermeiras), três enfermeiras referiram atuação na área da 

Educação, como docente. Na área da Saúde da Mulher, duas enfermeiras, com 

formação em obstetrícia, atuaram como enfermeira obstetra. As áreas Hospitalar, 

Saúde da Criança e Gerência também foram apontadas por duas enfermeiras. E as 

áreas de Saúde Mental, Sanitária e Saúde do Trabalhador foram referidas por uma 

enfermeira. 

Em relação à atuação das enfermeiras na ESF, verificou-se que três delas 

têm 10 anos de experiência nessa área, seguidas de duas enfermeiras com dois 

anos de experiência e uma enfermeira com 15 anos de experiência na ESF. A média 

de tempo de atuação das enfermeiras entrevistadas na ESF foi de aproximadamente 

oito anos, resultado que favorece o estabelecimento de vínculo com a equipe e 

usuários da Unidade de Saúde. O tempo de atuação das enfermeiras na ESF desta 

pesquisa foi divergente em relação a outros estudos, em que o tempo médio 

encontrado foi inferior a três anos64-65. 

 

 

5.4 Apresentação e análise das categorias 

 

 

Os discursos dos sujeitos desvelam seis temas, que foram classificados 

em categorias e são apresentadas a seguir: 

 

Categoria I   - As atividades das enfermeiras. 

Categoria II  - Benefícios do grupo de gestantes.  

Categoria III - Dificuldades para a realização do grupo de gestantes. 

Categoria IV - Avaliação das enfermeiras sobre suas atividades.  

Categoria V - Sentido do trabalho da enfermeira junto ao grupo de 

gestantes. 
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CATEGORIA I: AS ATIVIDADES DAS ENFERMEIRAS  

 

A Categoria AS ATIVIDADES DAS ENFERMEIRAS refere-se aos relatos, 

em que as enfermeiras descrevem suas atividades e como ocorrem o fluxo e a 

organização do atendimento das gestantes no grupo de gestantes e em outras 

atividades de assistência da enfermeira junto a elas. Essa categoria foi dividida em 

três subcategorias, conforme ilustra a Figura 1: Operacionalização do grupo de 

gestantes, Temas abordados no grupo de gestantes e Realização de outras 

atividades das enfermeiras, fora do grupo de gestantes.  

 
 

Figura 1 - Apresentação da categoria: AS ATIVIDADES DAS ENFERMEIRAS 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 

Subcategoria: Operacionalização do grupo de gestantes 

 

A subcategoria Operacionalização do grupo de gestantes desvela a 

forma como é organizado o grupo de gestantes dentro da UBS em relação a 

periodicidade, dia da semana em que é realizado, horário, tipo de agendamento, 

duração das palestras, controle da participação das gestantes, adequações  

realizadas para melhor atender às necessidades das gestantes e tipo de estratégia 

adotada. 
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As enfermeiras relataram que os grupos de gestantes são mensais e os 

encontros são realizados sempre às segundas-feiras, meia hora antes da consulta 

de pré-natal a fim de otimizar as atividades com as gestantes no mesmo dia. 

 

“Esses encontros são mensais, eles são atrelados à consulta” 
(E2).  

 

“Agora ficou tudo na segunda-feira. O curso é feito no mesmo 
dia, mas é 'linkado' com a consulta. Ela passa pelo curso e 
depois ela passa em consulta” (E4). 

 

“Nós atendemos todas as segundas-feiras [...]” (E6). 

 

As falas também indicam que a estratégia de atrelar o grupo de gestantes 

com a consulta de pré-natal foi determinada pela gerente da unidade, com o objetivo 

de facilitar a participação das gestantes ao grupo.  

 

“Ela [a gerente] mudou [o grupo] para que todas as pessoas 
pudessem participar dos grupos e fazer esses cursos. Ela [a 
gerente] colocou todos os grupos de gestantes sendo 
realizados nas segundas-feiras [...]” (E3). 

 

A duração do grupo de gestantes é de 30 minutos. O discurso a seguir 

indica a justificativa em relação ao tempo de duração dos encontros com as 

gestantes, mencionando cansaço e estresse dessas.  

 

“O grupo ocorre em 30 minutos para não cansar a gestante. 
Não pode demorar mais que 30 minutos, porque senão elas 
ficam estressadas, né? [...] então, meia hora antes da consulta 
ocorre o grupo” (E6). 

 

Alguns autores recomendam que a duração dos encontros dentro dos 

grupos educativos não ultrapasse 50 minutos para não causar dispersão57. Outros 

autores, no entanto, consideram a duração entre 60 a 120 minutos como aceitável, 

desde que se considerem as restrições clínicas e objetivos terapêuticos do grupo em 

questão37. 

Parece não haver um consenso em relação à duração dos encontros no 

grupo educativo. Essa questão deve ser analisada mais profundamente, 
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considerando a diversidade dos participantes do grupo, as necessidades da 

população, as técnicas empregadas, além dos recursos disponíveis nas unidades de 

saúde. Assim, um encontro em que se realiza os exercícios com as gestantes ou a 

demonstração do banho com o bebê tende a ter maior duração. O público também 

interfere na duração do encontro, considerando-se o número de gestantes e a 

participação do companheiro, pois grupos numerosos tendem a gerar mais 

interrupções, dúvidas e questionamentos.   

Em relação à logística da realização dos grupos educativos antes das 

consultas, observa-se que está estruturada de acordo com a realidade das 

gestantes, dessa maneira, evitando mais um dia de deslocamento delas até a UBS, 

conforme a fala a seguir: 

 

“Até porque, na maioria das vezes, elas [as gestantes] são 
trabalhadoras e não podem faltar duas vezes no mês para vir à 
consulta e ao grupo[...]” (E6). 

 

A atividade educativa também deve considerar o cotidiano das 

participantes, buscando adequações às necessidades das gestantes71. Nos relatos 

que seguem, as enfermeiras afirmam categoricamente que, se o grupo de gestantes 

não fosse atrelado às consultas de pré-natal, não haveria a participação das 

gestantes: 

 

“[...] porque a gente sabe que, se desmembrar [o grupo da 
consulta], ela não vai participar [...]” (E2). 

  

“Então foi necessário 'linkar' com alguma coisa a que elas dão 
valor, principalmente com a consulta médica. E aí, depois, foi 
introduzida a consulta de enfermagem” (E4). 

  

“O que nós fazemos para garantir o grupo é fazer o grupo no 
mesmo dia da consulta” (E6). 

 

Em estudo sobre Educação em Saúde na ESF, no estado de Minas 

Gerais, também, houve a necessidade de adequações do horário e local do grupo 

de gestantes à realidade da população para haver quórum72. Outro estudo, em duas 

comunidades do município de Campina Grande, Paraíba, igualmente, verificou, na 

percepção dos profissionais de saúde, que o horário e a periodicidade dos grupos 
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educativos são fatores que inibem ou dificultam a participação dos usuários nas 

atividades educativas73.  

Estes resultados indicam que as gestantes procuram as instituições de 

saúde com o objetivo maior de obter a cura e diagnóstico rápidos, sem dispensar 

mais tempo para obter informações sobre o processo de uma vida mais saudável e 

refletir quanto à necessidade do seu comprometimento para a manutenção da sua 

saúde e do seu bebê. Os profissionais de saúde precisam viabilizar estratégias 

criativas para conseguir maior participação das gestantes no processo educativo.  

Outro aspecto destacado pelas enfermeiras foi a não obrigatoriedade da 

participação das gestantes no grupo educativo: 

 

“Não há obrigatoriedade na participação [da gestante no 
grupo]. A gente coloca que ela [a gestante] veio no grupo, mas 
não cobra nada dela, não há obrigatoriedade” (E1). 

 

As gestantes que estão no término do período gestacional são 

direcionadas diretamente para as consultas de pré-natal, conforme retrata o discurso 

a seguir: 

 

“As gestantes do final da gestação já vão direto para a 
consulta, elas não passam no grupo” (E6). 

 

Provavelmente, as gestantes desse período gestacional já participaram 

de todos os encontros dos grupos de gestante, uma vez que, segundo as 

informações colhidas junto à gerente da UBS, as gestantes são agendadas para o 

grupo conforme trimestre gestacional, sendo as do 1º Trimestre Gestacional, na 

primeira semana do mês; as do 2º Trimestre Gestacional, na segunda semana do 

mês; e, na terceira semana do mês, as gestantes que se encontram no 3º Trimestre 

Gestacional. Essa situação está em desacordo com a recomendação do MS, que 

preconiza que os grupos sejam organizados com gestantes de vários períodos 

gestacionais12,16. 

Todas as enfermeiras da ESF coordenam os grupos educativos com as 

gestantes em horários escalonados, de modo que, enquanto uma enfermeira realiza 

o grupo, as demais enfermeiras atendem as consultas de pré-natal.  
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“Quem [a enfermeira que] está em consulta não faz o grupo  
[...] E quem [a enfermeira] está no grupo não faz a consulta” 
(E3). 

 

“[...] e todas as cinco equipes atendem [as gestantes] na 
segunda feira, das 12h até o final da tarde, em horários 
escalonados” (E6). 

 

Ocasionalmente, ocorre a participação de outros profissionais, que 

pertencem ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), na condução do grupo 

educativo para gestantes.  

 

“O grupo é feito por enfermeiras, e há três anos temos alguns 
grupos em que entram alguns outros profissionais do NASF, 
mas isso ocorre esporadicamente” (E4). 

 

“Quando a gente consegue colocar outro profissional, um 
dentista, ou médico, ou fisioterapeuta, aí chama mais a 
atenção, porque é outro profissional” (E2). 

 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), implantados em muitos 

municípios brasileiros, são constituídos por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento e atuam em conjunto com os profissionais da ESF, inclusive no 

desenvolvimento de Educação em Saúde. A parceria das ESF com o NASF é uma 

forma de propiciar a multidisciplinaridade na prática educativa junto aos usuários74, 

principalmente, em unidades em que ocorre a carência desses profissionais. 

A participação de todos os profissionais de saúde no grupo educativo, 

como enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas, 

enriquece as trocas de experiências, a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade51,55.     

O controle da participação das gestantes nos grupos era registrado por 

algumas enfermeiras, na folha de atividades destas, onde constam a atividade 

desenvolvida e o número de participantes, porém há indícios de que esse controle 

não é padronizado e realizado por todas as enfermeiras, conforme os enunciados:  

 

“Nós registramos o número de pessoas que estavam no grupo 
na nossa folha de atividades, o grupo e o número de pessoas” 
(E5). 
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“Apesar de que eu registro em prontuário, né? Mas não tem 
como garantir que as demais enfermeiras registram a 
participação da gestante no grupo” (E6). 

 

A fala a seguir indica que a enfermeira se deparou com gestantes que 

não participaram de todos os encontros: 

 

“Depende se a idade gestacional é diferenciada e ela não teve 
nada de outros grupos, 3 ou 2 gestantes eu faço [um] grupo” 
(E1). 

 

Tal fato indica que não há um controle eficaz sobre a frequência das 

gestantes ao grupo educativo. No entanto, a gerente ou a enfermeira responsável da 

UBS realiza uma entrevista com as gestantes, por telefone, para checar a 

participação da mesma no grupo de gestantes, independente do número de 

encontros a que tenha comparecido. Ou seja, se a gestante foi em apenas um 

encontro é considerado, na entrevista, que ela participou do grupo. Além desse 

controle, há outros itens que fazem parte do Programa Mãe Paulistana, como a 

checagem da realização da visita à maternidade pela gestante. 

 

“Nós temos que fazer uma entrevista com a gestante e 
sabemos que isso vai ser checado por outra pessoa, se 
fizemos ou não essa entrevista” (E5). 

 

“[...] existe um monitoramento e se faz um questionamento pela 
gerente ou enfermeira, por telefone. Nesse monitoramento, se 
pergunta se a gestante participou do grupo, mas não tem um 
controle se participou de todas as palestras” (E6). 

 

“Tudo é monitorado, quando a gestante está chegando ao 
término da gestação, pela gerente. Se ela sabe sobre a Mãe 
Paulistana, se recebeu o bilhete de transporte, a visita da 
maternidade, se já teve bebê [...] Cada UBS monitora o seu 
território, e é feito em todo o município” (E6). 

 

Verifica-se que o monitoramento das atividades realizadas com as 

gestantes na UBS campo de estudo parece não garantir um controle eficaz da 

frequência das gestantes nos grupos educativos, porém contribui para o alcance das 

metas do Programa Mãe Paulistana no município e da ESF. 
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Evidencia-se um distanciamento do que é preconizado pelo MS na 

realização das atividades educativas com as gestantes e a sua efetivação na prática 

diária das enfermeiras. As enfermeiras estão mais voltadas para o cumprimento das 

ações programáticas do Programa Mãe Paulistana e ESF. 

A Rede de Proteção à Mãe Paulistana foi implantada no município de São 

Paulo em 2006 e visa assistir à mulher no ciclo gravídico-puerperal e ao bebê até o 

primeiro ano de vida. As gestantes cadastradas no programa têm a garantia de: 

acompanhamento das consultas do pré-natal, mínimo de sete consultas; realização 

de todos os exames necessários para acompanhar a gravidez; garantia de 

atendimento na hora do parto em um hospital de referência da região em que mora; 

visita à maternidade onde será realizado o parto; transporte municipal gratuito para 

realizar consultas e exames durante a gravidez e no primeiro ano de vida da criança, 

através do recebimento do cartão do SPtrans (São Paulo transporte); consultas e 

exames para a criança. As mães residentes na capital de São Paulo e que realizam 

o pré-natal e parto na rede municipal de saúde recebem um enxoval básico para o 

bebê75.  

Antigamente, as enfermeiras coordenavam o grupo apenas para as 

gestantes da sua área de atuação dentro da ESF, como descreve o enunciado que 

segue: 

 

“[...] até 2010, cada área fazia [o seu grupo] a sua. Aí, em 2011 
[...], e por ser uma unidade mista, tinha muita gestante da área 
de abrangência [da UBS] que não podia participar desses 
grupos” (E4). 

 

O discurso a seguir revela a necessidade de flexibilização das 

enfermeiras na operacionalização dos grupos de gestantes, para promover maior 

abrangência na promoção da saúde das gestantes.  

 

 

“Quando comecei, eu tinha 40 gestantes [jovens], hoje, eu 
tenho 15, 12. Eu tenho da área de abrangência que não 
pertence à área de PSF, tenho umas 20 [...], que são da área 
de abrangência” (E3). 
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No momento da entrevista, as enfermeiras da ESF realizavam os grupos 

educativos com as gestantes da sua área da ESF e, também, com as gestantes da 

área de abrangência da UBS que não pertenciam à área de cobertura pela ESF.  

Parece que houve uma necessidade de adaptação, por parte das 

enfermeiras da ESF, para atenderem as gestantes fora da sua área da ESF, 

ocasionando maior demanda de gestantes na participação dos grupos. 

Por ser admitido o atraso da gestante no grupo, ela pode ser direcionada 

para o grupo educativo que ocorre em seguida com outra enfermeira, conforme 

discurso a seguir: 

 

“Aquelas gestantes que chegam atrasadas pegam o outro 
grupo” (E6). 

 

Em relação às atividades desenvolvidas pelas enfermeiras no grupo de 

gestantes, emergiram dos discursos as “ações educativas” e de “orientações” que 

parecem ser entendidas como sinônimos pelas enfermeiras entrevistadas. Conforme 

o dicionário Aurélio76, todavia, o ato de orientar refere-se ao ato de “dirigir, guiar, 

encaminhar”, enquanto o ato de educar significa “despertar aptidões naturais do 

indivíduo e orientá-lo segundo os padrões e ideais de determinada sociedade, 

aprimorando-lhe as faculdades intelectuais, físicas e morais”. 

 

“Ações educativas, ehhh... Inserindo essa gestante no grupo 
com multiprofissionais para a gente trabalhar com temas do 1º, 
2º e 3º trimestre” (E2). 

 

“Ações educativas, ãhh... Esclarecimento de dúvidas, ehhh...” 
(E3).  

 

“Ações, ehhh... de orientação, né? Que a gente faz em grupo” 
(E4). 

 

“Temos um programa no qual orientamos as gestantes 
começando a 1ª reunião do mês pelas, ehhh...” (E5). 

 

“As orientações são especificamente... é orientação mesmo, 
né?” (E6). 
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Observam-se pausas nas falas e reticências, sugerindo que os sujeitos da 

pesquisa precisaram refletir sobre as atividades que desenvolvem na realização do 

grupo educativo. Não houve relato de dinâmicas, jogos, filmes e outras técnicas 

educativas dentro do grupo de gestantes. Os enunciados indicam um consenso 

entre as enfermeiras, que reduzem as ações educativas em orientações rotineiras e 

predominantemente informativas ─ fundamentadas no discurso tradicional de 

transmissão de informação1,25,47.  

Esse mesmo resultado foi encontrado em estudo realizado por Rios e 

Vieira, em 2007, sobre ações educativas no pré-natal durante as consultas 

realizadas por enfermeiras, em que houve a predominância de transmissão de 

informações nas orientações durante a consulta3. 

Atualmente, a educação em saúde busca a integração dos 

conhecimentos entre os profissionais de saúde e participantes dos grupos 

educativos por meio da valorização dos conhecimentos científico e popular, na 

busca de práticas de saúde pautadas na participação, reflexão crítica e autonomia 

dos envolvidos para a construção de ações que levem à maior qualidade de 

vida2,16,43,45,50,53. As atividades educativas realizadas pelas enfermeiras devem 

abranger diversas modalidades de ações educativas, com dinâmicas2,16,27,52-53 e 

oficinas que propiciem a reflexão e participação das gestantes na construção do 

conhecimento, rompendo com a forma dominante de educação em saúde com 

palestras informativas e “depositárias”77, onde a orientação ou a transferência de 

informações é tida como base do processo educativo. 

Pode-se, ainda, incluir técnicas corporais variadas, fortalecendo o 

potencial interno das participantes através do processo de integração corpo-mente. 

O trabalho corporal favorece a percepção do indivíduo sobre si e os outros, em 

níveis de energia, emoções, pensamentos e comportamentos. Na publicação 

Enfermagem Obstétrica – Diretrizes Assistenciais, recomendam-se cinco dinâmicas 

dentro do grupo educativo para as gestantes: apresentação, integração, 

relaxamento, introspecção, reconhecimento do corpo e suas possibilidades em 

trabalho de parto78. Esta estratégia de trabalhar a promoção da saúde no pré-natal 

contribui para a ruptura da forma dominante de assistência à saúde centrada no 

modelo biomédico e na educação em saúde com palestras informativas. 
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Existe uma preocupação das enfermeiras em adotar uma linguagem mais 

adequada e de fácil entendimento para as gestantes no momento da realização do 

grupo educativo, segundo o discurso a seguir. 

 

“– Olha lá! Pense você, que está com muita fome, eu te dar um 
copo com água com uma folhinha [...].  

– É crime!!!   

– Você está dando água para a criança!!! 

– Leite de vaca é bom para o bezerro".   

“Então, eu uso esses termos, num linguajar muito simples, para 
que ela entenda” (E2). 

 

A adoção de uma comunicação efetiva e linguagem capaz de envolver as 

gestantes atendem às recomendações da literatura para o trabalho em grupo 

educativo41,51. Um trabalho educativo mais dinâmico, com discussões e troca de 

experiências, parece ser uma estratégia adotada por algumas enfermeiras no grupo 

de gestantes, em que se evidencia a valorização do diálogo e estabelecimento da 

descontração, favorecendo, dessa maneira,  as trocas de experiências no grupo de 

gestantes. 

 

“A gente explica numa linguagem mais técnica, mas elas 
trocam experiências numa linguagem no nível delas. E muda, 
às vezes, o olhar e a troca de conhecimentos e experiências. 

– Olha que legal, ela tem tal sabedoria que eu não sabia. Elas 
comentam entre elas: 

– Ah! Eu também tive isso, menina. 

E explica de um jeito menos técnico, na linguagem dela, que 
passou por isso. E faz as orientações sobre o que deu certo e o 
que não deu, até dentro da própria sabedoria popular. 

É diferente do que um profissional de nível mais técnico” (E4). 

 

Essas estratégias estão de acordo com as recomendações do Ministério 

da Saúde12 e de outros autores2,16,27,50,52-53, assim como dramatizações e outras 

dinâmicas que facilitam a fala e a troca de experiências, mas que não foram citadas 

pelas enfermeiras. 

A representação gráfica da subcategoria Operacionalização do grupo 

de gestantes está demonstrada na Figura 2. 
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Figura 2 - Apresentação da subcategoria: Operacionalização do grupo de gestantes 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Subcategoria: Temas abordados no grupo de gestantes 
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educativos e a forma como eles são organizados no decorrer da gestação. 

Evidencia-se uma uniformidade na adoção dos temas entre as enfermeiras. Todas 

as enfermeiras abordavam o mesmo tema nos diferentes grupos realizados naquele 

dia, como se evidencia na sequência: 

 

“Então, é feito todo um trabalho de planejamento, para que 
todas falem sobre o mesmo tema naquele mesmo mês, 
naquele mesmo período” (E2). 

 

“Na segunda, é sempre o mesmo assunto [em todos os grupos] 
naquele primeiro dia” (E3).  

  

Observa-se, nos discursos, que há temas predefinidos, a partir dos quais 

as enfermeiras fizeram um planejamento e seguiram os temas preconizados pelo 

MS12 e Secretaria Municipal de Saúde (SMS)75 para o grupo educativo com as 

gestantes: 

 

“É feito um planejamento para se trabalhar os temas com essas 
gestantes a cada encontro [...]. A gente não consegue organizar isso 
por semana. Então, o que normalmente acontece... você trabalha o 
mesmo tema durante o mês vigente [...]” (E2).  

 

“Isso, na verdade, é assim: existem preconizados 12 temas que 
incluem até Planejamento Familiar, além da Amamentação, mas não 
ficamos engessados nesses temas” (E4).  

 

“A gente tem um fluxo de atividades de temas do MS e da Secretaria 
Municipal da Prefeitura" (E6). 

 

A Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, em seu Manual Técnico 

da Saúde da Mulher na Atenção Básica12, recomenda que as atividades educativas 

podem ser realizadas em grupo ou individualmente, sendo que os temas 

desenvolvidos em cada encontro devem ser flexíveis e abordar as seguintes 

informações: 

Adesão ao pré-natal com explicação do plano de pré-natal. 
Importância do cartão da gestante e necessidade de a mulher manter 
este documento sempre junto a ela. Promoção da alimentação 
saudável com foco na prevenção dos distúrbios nutricionais e das 
doenças associadas à alimentação e nutrição, como baixo peso, 
sobrepeso, obesidade, hipertensão e diabetes; e suplementação de 
ferro e ácido fólico. Desenvolvimento da gestação. Medos e fantasias 
referentes à gestação e ao parto. Atividade sexual, incluindo 
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prevenção das DSTs, aconselhamento para o teste anti-HIV e para a 
pesquisa da sífilis. Sintomas comuns na gravidez e orientações para 
as queixas mais frequentes. Sinais de alerta e o que fazer nestas 
situações (sangramento vaginal, dor de cabeça, transtornos visuais, 
dor abdominal, febre, perdas vaginais, dificuldade respiratória e 
cansaço). Orientações e incentivo para o parto normal e humanizado, 
resgatando-se a gestação, o parto, o puerpério e o aleitamento 
materno como processos fisiológicos. Orientações quanto ao direito 
do acompanhante em sala de parto. Apoio àquelas que não puderem 
realizar parto normal, evitando possíveis frustrações. Orientação e 
incentivo ao aleitamento materno e apoio específico para as 
mulheres que não poderão amamentar. Sinais e sintomas do parto. 
Cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando 
o retorno ao serviço de saúde. Saúde mental e violência doméstica e 
sexual. Benefícios legais a que a mulher tem direito, incluindo a Lei 
do Acompanhante. Impacto e agravos das condições de trabalho 
sobre a gestação, o parto e o puerpério. Participação do pai durante 
a gestação e o parto, para incentivar o vínculo entre pai e filho, 
importante para o desenvolvimento saudável da criança. Gravidez na 
adolescência e dificuldades sociais e familiares. Gestação não 
desejada: apoio psicossocial e possibilidades de adoção. Importância 
das consultas puerperais. Cuidados com o recém-nascido (banho, 
massagem, curativo do coto etc.). Importância da realização da 
triagem neonatal (teste do pezinho) na 1ª semana de vida do recém-
nascido, assim como a apresentação do resultado na primeira 
consulta do bebê. Importância do acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento da criança, assim como das medidas preventivas 
(vacinação, higiene e saneamento do meio ambiente). Modificações 

corporais e alterações emocionais
79

. 

 

O Ministério da Saúde ainda acrescenta o planejamento familiar, 

orientação sobre exercícios físicos básicos e o incentivo ao protagonismo da mulher 

para abordagem durante o pré-natal no atendimento a mulher e sua família12
. 

Os discursos na continuidade indicam que, no primeiro encontro, o 

enfoque maior das enfermeiras é direcionado para os sinais e sintomas da gestação, 

as modificações gravídicas e os cuidados com a gestante: 

 

“Então, você vai tratar a parte bucal, nutricional e a parte de 
posicionamento” (E2). 

 

“[...] os sintomas da gestação, aí, depois, vai para as transformações 
no corpo do 1º trimestre, 2º trimestre e 3º trimestre [...] Ehhh...   
Ehhh... Os medicamentos... Alimentação, fala sobre os cuidados com 
os calçados, as vestimentas [...]” (E3). 

 

“A medicação que ela vai receber. Os exames que ela vai ter que 
fazer. Os fatores que influenciam a gestação no primeiro trimestre. 
Tudo o que ela vai sentir. O que é a gravidez” (E5). 
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"A gente, então, enfoca mais os cuidados com as gestantes do início 
da gestação até o final" (E6). 

 

A importância de frequentar as consultas do pré-natal respeitando os 

horários e as frequências nas reuniões do grupo de gestantes emergiram em 

algumas falas dos sujeitos da pesquisa: 

 

“[...] educação com os horários das consultas, importância de vir às 
consultas” (E3). 

 

“A frequência do acompanhamento, uma reunião [do grupo de 
gestantes] e uma consulta uma vez por mês, uma com o médico e 
uma com a enfermeira” (E5). 

 

Ainda, no primeiro encontro, o tema “Mãe Paulistana” e seus benefícios, 

como o bilhete do SPtrans, foram abordados pelas enfermeiras. Por ser uma 

determinação da Secretaria Municipal de Saúde e pelas falas, observa-se uma 

cobrança e monitoramento da inserção deste tema no grupo de gestantes. 

 

“Começa com aquela parte do SPTRANS [São Paulo Transporte], do 
Mãe Paulistana, explicando como é ahh... Como funciona o Mãe 
Paulistana [...]” (E3). 

 

“O direito que ela tem na Mãe Paulistana: Benefícios da Mãe 
Paulistana, que elas têm direito sobre a ultrassonografia, 
acompanhamento. E elas têm que falar a palavra “Mãe Paulistana”, 
para depois não falarem [na entrevista com a gerente da UBS] que 
não sabem do que se trata” [Risos] (E5). 

 

“Especificamente, também, o Mãe Paulistana, benefícios, deveres, 
recursos e direitos da Mãe Paulistana” (E6). 

 

No segundo encontro, os sujeitos da pesquisa referiram que conduzem o 

grupo para retirada de dúvidas, sinais e sintomas de trabalho de parto, e o 

estabelecimento do vínculo materno-fetal: 

 

“No outro, segundo [encontro], se fala sobre o segundo trimestre, se 
ouve sobre as dúvidas, os sinais e sintomas [do trabalho de parto] e 
necessidade. Tirar as dúvidas, muitas têm dúvidas nesse momento” 
(E5).  
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“Se fala muito, também, do vínculo mãe e filho. Aproveitamos e 
apresentamos as notícias sobre abandono de crianças. Isso eu falo 
para as mães. É um absurdo isso!!! Pensar que uma mãe tenha 
coragem de jogar uma criança. É bom se tocar nisso sobre o 
sentimento materno” (E5). 

 

A abordagem do aleitamento materno e sua importância foram descritas 

detalhadamente pelas enfermeiras em relação aos demais temas, sugerindo a 

importância que conferem ao incentivo e à promoção do aleitamento materno junto 

às gestantes: 

 

“Desde o começo, preparar a mama: Se não tiver leite, venha no 
acolhimento conversar. Se tiver intercorrência, dá no copinho ou na  
seringa. Não deixa substituir a mamadeira pelo bico. Isso, no final, eu 
pontuo muito, porque, se você falar no começo, parece que não tem 
muita importância” (E2). 

 

“Sim, no grupo, se dedica também à importância do aleitamento 
materno. Falamos muito sobre o aleitamento materno [...]. Eu faço 
muito uma pergunta. De onde vem o leite em pó? Elas não sabem 
que o leite em pó vem da vaca. Você sabia disso? Ah! É uma 
surpresa que as mães novinhas não sabem de onde vem o leite em 
pó!” (E5). 

 

Os cuidados com o recém-nascido foram relatados por duas enfermeiras, 

incluindo o enxoval, banho e curativo do coto umbilical: 

 

“[...] cuidados com o RN, que já são feitos no grupo [...]” (E2). 

 

“[...] o enxovalzinho, aí dá continuidade com os cuidados com o RN, 
o banho, cuidados com o coto umbilical [...]” (E3). 

  

No grupo de gestante, também foi abordado o planejamento familiar, 

apesar do grupo educativo específico sobre esse tema para todas as mulheres da 

UBS, conforme se descreve: 

 

“Tem que reforçar o planejamento familiar" (E3). 

 

“[...] planejamento familiar, só que assim: [...] Ele é feito agora para 
todos da unidade, porque a unidade é mista. Então, é feito para 
todos da unidade e nem sempre as gestantes frequentam, então, 
estamos tentando mudar” (E3). 
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“Nesse grupo, a gente enfatiza o planejamento familiar também, 
apesar de ter um grupo específico de planejamento familiar. 
Basicamente é isso” (E6). 

 

O trabalho de parto, encaminhamento à maternidade, complicações e 

retorno depois do puerpério, também, emergiram nos discursos de algumas 

enfermeiras como temas abordados no grupo educativo com as gestantes no 

terceiro encontro: 

 

“[...] algumas complicações, ehhh... aí vai evoluindo durante esse 
processo, fala sobre o trabalho de parto [...]” (E3). 

 

“Na 3ª reunião se dá orientação sobre o último trimestre e 
encaminhamento para maternidade. O que precisa levar, onde vai 
ser a maternidade. Onde será a maternidade de referência e deixar 
claro que ela tem direito e liberdade de procurar o hospital que ela 
quiser” (E5). 

 

No quarto encontro, última semana do mês, uma enfermeira destacou a 

orientação sobre o retorno da puérpera à UBS: 

  

“Na última segunda do mês. Orientações sobre o retorno depois no 
puerpério” (E5). 

 

As enfermeiras entrevistadas também relataram que abrangem os temas 

segundo as necessidades das gestantes, suas dúvidas e queixas, independente dos 

temas predefinidos. E tal fato evidencia certa flexibilização temática pelas 

enfermeiras.  

 

“Existe o tema, ele é sugerido mensalmente, mas depende da 
necessidade delas, ali no momento a necessidade é outra” (E1). 

“A princípio, a gente trabalha já com o tema predeterminado no 
planejamento, mas chega uma hora que uma delas quer fazer uma 
pergunta pertinente a um determinado tema” (E2). 

 

“A gente segue os temas indicados pela Secretaria da Saúde, mas 
também falamos sobre as dúvidas e queixas e os temas que as 
gestantes trazem, além dos próprios temas específicos da população 
com que a gente trabalha. Então, a gente vai falar sobre o tema por 
que elas se interessam, e não é o tema que você escolheu naquele 
dia. Então, queremos falar sobre o problema de enchente que está 
acontecendo lá embaixo, na rua debaixo. Então, a gente vai falar 
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sobre a enchente. Então, a gente não engessa. Tem uma 
organização de tema, mas não é engessado” (E4). 

 

Apesar dos grupos educativos serem definidos por temas pelos 

profissionais de saúde, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, foram 

abordadas, muitas vezes, questões de interesse das usuárias. Este aspecto se 

aproxima do que Freire chama de “prática problematizadora”. É na realidade da 

comunidade que educadores, no caso, junto às gestantes, devem buscar o conteúdo 

programático do grupo, desse modo, permeando o conjunto temático de interesse. 

Esta estratégia propicia o diálogo como prática da liberdade e cidadania77.  

Os temas elencados nos discursos dos sujeitos da pesquisa percorrem 

desde o que é a gestação, modificações gravídicas, cuidados com o recém-nascido 

e com a mulher durante todo o processo de gestação e puerpério, aleitamento 

materno, vínculo materno, o Programa Mãe Paulistana, complicações gravídicas, 

importância do pré-natal e grupo educativo, planejamento familiar, sinais e sintomas 

do trabalho de parto, encaminhamento à maternidade, retorno no puerpério até 

sanar as dúvidas em todos os encontros e abranger as necessidades apresentadas 

pelas gestantes. 

Muitos dos temas recomendados pela SMS e MS não foram citados pelas 

enfermeiras em suas falas, no entanto, isso não significa que essas orientações não 

foram realizadas, porque existem outros espaços e momentos de orientações, como 

na consulta de pré-natal e visitas domiciliares. Também, o esquecimento da citação 

de alguns temas, em razão da gama de informações recomendadas pela SMS e MS, 

pode ter ocorrido. Outro aspecto a ser considerado é a flexibilização e 

individualização das informações de acordo com o interesse e dúvidas apresentadas 

durante a condução do grupo educativo para as gestantes, em que muitos dos 

temas surgiram e certamente não foram citados nas considerações das enfermeiras. 

Mas, provalvelmente, indicaram o que, para elas, é o mais relevante.  

Ao todo são 38 temas preconizados pelo MS e SMS. Para a abordagem 

de todos os temas em apenas quatro encontros do grupo de gestantes, seria 

necessária a abordagem de aproximadamente nove temas por encontro. 

Considerando que cada encontro dura em média 30 minutos, evidencia-se que,  

apenas no grupo de gestantes, as enfermeiras não contemplam todos os temas 

recomendados. Os discursos que seguem ressaltam esta problemática: 
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“E eu trabalho isso na consulta, porque não é sempre que eu faço o 
grupo” (E2). 

 

Eu vejo que a gestante ainda vem com dúvidas na consulta que 
poderiam ser sanadas no grupo” (E3). 

 

Os temas que não foram citados pelas enfermeiras para a realização do 

grupo de gestantes foram a importância do cartão da gestante e a necessidade de a 

mulher mantê-lo sempre consigo, medos e fantasias referentes à gestação e ao 

parto, prevenção das DSTs, orientações e incentivo para o parto normal humanizado 

e quanto ao direito do acompanhante em sala de parto, apoio específico para as 

mulheres que não poderão amamentar, acometidas de problemas quanto à saúde 

mental, que sofrem violência doméstica e sexual, conscientização no tocante aos 

benefícios legais aos quais a mulher tem direito (Lei do Acompanhante), análises em 

relação ao impacto e agravos das condições de trabalho sobre o processo de 

gestação e parto, a importância da participação do pai durante a gestação e o parto, 

a gravidez na adolescência, as dificuldades sociais e familiares, a gestação não 

desejada, a vacinação e o saneamento do meio ambiente. 

Seguir a temática recomendada de acordo com os protocolos 

estabelecidos é importante, pois esses possibilitam aos profissionais prestar um 

serviço mais padronizado. É importante que os protocolos sejam construídos a partir 

de consensos, normas técnicas, manuais e demais diretrizes do Ministério da Saúde 

(MS) e da Secretaria Estadual de Saúde, observando a aplicação às realidades 

locais para que produzam resultados positivos sobre a qualidade de vida das 

gestantes e recém-nascidos80.  

Diante da realidade apresentada pelas enfermeiras evidencia-se que 

ocorreu um planejamento dos temas abordados de acordo com as diretrizes do MS, 

bem como se deu a adequação à realidade das gestantes e à estrutura da 

instituição, no entanto não foram contemplados todos os temas e as atividades 

educativas recomendadas pelo MS12. A Figura 3 apresenta um resumo dos Temas 

abordados no grupo de gestantes pelas enfermeiras entrevistadas. 
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Figura 3 - Apresentação da subcategoria: Temas abordados no grupo de gestantes 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Subcategoria: Realização de outras atividades das enfermeiras, fora 

do grupo de gestantes 

  

Os discursos das enfermeiras, também, fazem referência às demais 

atividades delas com as gestantes e foram classificados na subcategoria Realização 

de outras atividades das enfermeiras, fora do grupo de gestantes. Emergiram 

  
AS ATIVIDADES  

DAS  

ENFERMEIRAS   

  

  
Operacionalização do  

grupo de gestantes   

  

  
Temas   abordados no  

grupo de gestantes   

  

Realização de outras  

atividades das  

enfermeiras fora do  

grupo de gestantes   

  

  
      

Realizado pelas enfermeiras e  
participação  esporádica de outros  
profissionais.   
Encontros mensais, na 2ª f, 30  
minutos antes da consulta de PN.   
Ações educativas pautadas no  
modelo de Educação tradiciona l e  
dialógica.    
Ausência de dinâmicas de  
grupo.   
Necessidade de tornar o grupo  
mais atrativo para aumentar a  
participação das gestantes.   

Gestação, modificações   
gravídicas, cuidados com o recém- - 
nascido e com a mulher durante  
todo o processo de gestação e   
puerpério, aleitamento materno,  
vínculo materno, o Programa Mãe  
Paulistana, complicações  
gravídicas, importância do PN e  
grupo educativo, PF, sinais e  
sintomas do trabalho de parto,  
encaminhamento à maternidade,  
retorno no puerpério, dúvidas e  
necessidade s apresentadas pelas  
gestantes.   
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dos discursos das entrevistadas: o atendimento no acolhimento, a consulta de pré-

natal realizada uma vez com o médico e uma vez com a enfermeira, a consulta de 

puerpério e a visita domiciliar (VD), além de registros, planejamento e análise dos 

indicadores de saúde a partir dos relatórios gerados. 

O discurso a seguir faz referência à atividade de acolhimento da mulher 

no momento da suspeita de gravidez por amenorreia:  

 

“[A gestante] Aparece na porta solicitando aí um [exame] [...] com 
uma amenorreia” (E1). 

 

Os discursos indicam a participação da enfermeira na consulta de pré-

natal e o revezamento das consultas das gestantes com o médico: 

 

“Ehhh... E fazemos o atendimento direto, né? A consulta de 
enfermagem com a gestante individual” (E4). 

 

“[A gestante passa] Uma vez com o médico e uma vez com o 
enfermeiro [consulta]” (E1). 

 

“As consultas são marcadas com várias enfermeiras, em várias 
salas, e com o médico também. Então, assim, as enfermeiras fazem 
a primeira consulta. E as demais consultas [são agendadas 
intercalas], junto com o médico do PSF” (E3). 

 

As consultas de puerpério são realizadas pelas enfermeiras na própria 

UBS e em domicílio, durante a VD. O intervalo para a realização da consulta 

puerperal varia entre sete a quinze dias após o parto, dependendo do profissional. 

Elas relatam que, nesse momento, as orientações efetuadas no grupo de gestantes 

são reforçadas com o acompanhamento do bebê:  

 

“Agendou o retorno a gente ignora isso, porque o nosso retorno é 
sempre em menor tempo em que foi agendado pela maternidade. Em 
80% da [minha] área a consulta de puerpério é feita no domicílio, 
para reforçar o aleitamento materno [...]. Mas aí você vai pontuar, 
você vai cobrar dessa puérpera essas orientações” (E2). 

 

“Os agentes sabem que até 10 dias [após o parto] a puérpera tem 
que passar [em consulta] e a enfermeira tem que fazer a VD. Eu 
tento fazer uma consulta de puerpério na casa, antes de ela passar 
na consulta” (E3). 
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“Nós damos muita importância nesse retorno, porque 
acompanhamos a puérpera junto com o acompanhamento da 
criança” (E5).  

 

A visita domiciliária realizada por algumas enfermeiras foge do que está 

preconizado pela SMS, segundo a qual a puérpera deverá receber a VD assim que 

ela chegar ao domicílio e até o sétimo dia após o parto, visando, desse modo, 

acolher e garantir toda a assistência de enfermagem ou, na impossibilidade da 

realização da visita, realizar a consulta na unidade, incluindo a criança e o 

companheiro79. 

Parece haver uma diferenciação no atendimento das puérperas que não 

estão cadastradas na ESF mas fazem parte da área de abrangência da UBS e não 

frequentaram o grupo de gestantes, conforme revela a fala a seguir: 

 

“Se [a puérpera] for da área da saúde da família, a gente passa 
antes” (E3). 

  

“A visita domiciliar é feita na primeira semana e na área de 
abrangência ela retorna em 15 dias [na UBS]. A gente pesa o bebê e 
faz o acompanhamento. Eu não vou fazer visita [domiciliar] naquelas 
que não fazem parte dos grupos, porque as da minha área que não 
fazem o grupo eu mando buscar para acompanhá-las” (E5). 

 

O profissional da ESF se responsabiliza pelas famílias e usuárias 

cadastradas na sua área de atuação, portanto os demais usuários seguem o 

atendimento na UBS com outro fluxo e profissionais que não pertencem à ESF. 

Existe uma exceção: o médico ginecologista da UBS que não atende as gestantes 

porque não preenche o prontuário do Programa Mãe Paulistana, o que impacta nos 

registros do sistema para gerar os indicadores do Programa. Assim, as enfermeiras 

da ESF assumem as consultas de pré-natal das gestantes da área da abrangência 

também com o médico da ESF: 

 

“A gente também atende as gestantes da área de abrangência, 
porque o ginecologista não atende as gestantes. Então, dificulta o 
trabalho administrativo, que tem que digitar os dados no sistema” 
(E3). 

 

A consulta de enfermagem é destacada como diferencial no atendimento 

às gestantes, especialmente, em relação às orientações realizadas, sugerindo que o 
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enfermeiro é o profissional que tem maior zelo e dedica mais tempo a essa tarefa, 

tendo em vista uma assistência individualizada e o foco na promoção à saúde da 

gestante.  

 

“É aquela [orientação] pertinente à necessidade de cada mulher na 
consulta individual, que [na consulta] do enfermeiro tem um enfoque 
muito diferente. As consultas são mais demoradas, elas já sabem 
[que demoram] porque todas vêm [são agendadas] no mesmo 
horário. O médico, ele faz a consulta, mas ele não tem aquela, 
vamos falar assim, ele não tem aquela obrigatoriedade de falar sobre 
diversos temas, ele solicita os exames, mas quem vai explicar sobre 
aqueles exames e a finalidade de cada um é o enfermeiro [...], então, 
é muito diferente a consulta do enfermeiro. É um universo muito 
grande de informações, até mesmo com um cuidado maior. 
Importante que você trabalhe com essa gestante desde a 1ª consulta 
para que você garanta um PN seguro, um parto com menos 
incidência de risco tanto para a gestante, puérpera e para o RN. 
Assim, no momento em que ela [a gestante] sai do consultório 
convencida da importância do seu tratamento, a gente sabe que ela 
vai fazer o acompanhamento, ela vai tomar a medicação, ela vai 
fazer os exames [...]” (E2). 

 

"Individualmente, tem coisas íntimas que ela quer falar sem se expor" 
(E3). 

 

Em outro estudo sobre o papel do enfermeiro na área de saúde da mulher 

dentro da ESF, a consulta de enfermagem também foi destacada em relação às 

demais atividades desenvolvidas por esse profissional64. Outra atividade que parece 

consumir tempo razoável das enfermeiras são os registros, na realização do seu 

planejamento anual, para atingir as propostas e metas da ESF nos programas junto 

às mulheres. 

 

“Eu tenho por obrigação preencher a parte negritada do prontuário 
[...]” (E2). 

 

“Eu fiz uma planilha para saber tudo, se é de risco, se tem cartão de 
ônibus, primeiros exames, primeiro exame de USG [ultrassonografia], 
papa, vacina, exames da 28ª semana, visita à maternidade, a visita 
de puerpério, e RN [recém-nascido], se está tudo ok, entendeu?” 
(E3). 

 

“O meu cartão de PN [pré-natal] foi eleito o melhor cartão da região, 
quanto ao preenchimento” [Risos] (E3).  

 

“Nós fazemos o planejamento anual do PSF, lá tem os indicadores 
[...] e as metas a serem cumpridas, com o número de gestantes, as 
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gestantes jovens. Eu consigo saber tudo, né? Onde eu preciso 
melhorar com relação às multíparas...” (E3). 

 

As enfermeiras também relatam a realização da análise crítica da 

situação da sua área de atuação dentro da ESF, conforme os indicadores obtidos, 

como, por exemplo, a realização de número de consultas de pré-natal e a redução 

da gravidez não desejada em mulheres jovens. 

 

 “O que eu consigo visualizar é que em nossa área poucas têm 
gestações variadas [múltiplas] e menores [gestantes jovens] 
também” (E3). 

 

“O preconizado são sete consultas e hoje todas as gestantes saem 
com mais de 10 [...]” (E3).  

 

“[...] assim temos diminuído a gestação dentro desse primeiro ano 
pós-parto” (E5). 

 

“Esse indicador vai para a Mãe Paulistana e Secretaria também” 
(E6). 

 

A Figura 4 apresenta a representação gráfica da subcategoria Realização 

de outras atividades das enfermeiras, fora do grupo de gestantes. 
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Figura 4 - Apresentação da subcategoria: Realização de outras atividades das enfermeiras, 
fora do grupo de gestantes 

Fonte: Dados da pesquisa 
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grupos de gestantes dessas áreas. Essa situação ocorre por se tratar de uma UBS 

mista e por haver uma única enfermeira, da PMSP, para atender a área que não 

pertence à ESF. No entanto, a busca ativa das faltosas e as demais atividades e 
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programas ficam sem atendimento adequado, pois uma única enfermeira, que não é 

da ESF, não consegue desenvolver o mesmo trabalho da ESF.  

  

Categoria II: BENEFÍCIOS DO GRUPO DE GESTANTES 

 

A categoria BENEFÍCIOS DO GRUPO DE GESTANTES agrupa as falas 

das enfermeiras a partir das quais se evidenciam os aspectos positivos que essas 

profissionais julgam alcançar no trabalho com os grupos de gestantes, em relação à 

promoção da saúde da mulher e recém-nascido. Esta categoria foi dividida em 

quatro subcategorias, como ilustra a Figura 5: Formação de vínculos, Troca de 

experiências, Tranquilidade e Segurança e Adesão às orientações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Apresentação da Categoria II: BENEFÍCIOS DO GRUPO DE GESTANTES 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Subcategoria: Formação de vínculos 
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convicção que as enfermeiras possuem de que o grupo educativo propicia a 

construção do vínculo da gestante com o bebê, com os profissionais da equipe de 

enfermagem, vínculo com o próprio equipamento de saúde, com a maternidade e 

com a comunidade.  
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A fala que segue destaca a promoção do vínculo materno mais precoce 

no grupo de gestantes:  

 

“Por isso a gente constrói o vínculo mãe e filho durante os nove 
meses no curso. Quando a gestante passa em grupo ou curso que 
fala da gestação, ela faz vínculo mais cedo com o bebê” (E4). 

 

Nos discursos a seguir, as enfermeiras entrevistadas enfatizam a 

construção de rede social e vínculo das gestantes com a equipe de enfermagem e 

instituição de saúde:  

 

“[...] é bom para tirar a ilusão de que lá é melhor do que aqui. 

Isso valoriza o equipamento que ela tem aqui em relação à unidade, 
à UBS e à maternidade. 

Favorável é o vínculo dela com a UBS, com as ruas da UBS, vínculo 
social e com a maternidade” (E1). 

 

“A gente vive numa cidade que não conhece o vizinho do lado.  

Então, um dos fatores positivos de fazer grupo é a construção de 
rede. 

Às vezes elas até perguntam:  

– Fulana já ganhou bebê? 

– Ah, eu vou lá visitar. 

Elas fazem visitas, elas ficam curiosas entre elas. 

Quando ela passa a frequentar um grupo que você passa a dar 
risada, conversa sobre coisas gostosas, junto com as vizinhas, você 
possibilita a construção de rede.  

E possibilita que a pessoa que mora na rua de cima conheça o 
vizinho da rua abaixo com outro olhar.   

Um olhar não só de vizinho, mas um olhar de pessoa humana, de 
dificuldades, de dúvidas, de sabedoria” (E4). 

  

As mulheres que participam do grupo de gestante passam a conhecer e 

valorizar o trabalho das enfermeiras e da equipe de enfermagem. Elas estabelecem 

vínculo e as têm como referência, como retratam as falas das enfermeiras a seguir: 

 

“Ela não perdeu a referência, que, antes, quando ela passava só com 
a ginecologista, ela não tinha essa referência” (E3). 

 

“E com a enfermeira ela também faz vínculo, porque ela vê com 
outro olhar, de profissional com conhecimento. E, às vezes, ela só 
quer falar com a enfermeira. Então, ela conhece o profissional e o 
trabalho da equipe. 

O grupo de orientação fortalece o vínculo com a categoria de 
enfermagem, inclusive os auxiliares de enfermagem” (E4). 
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“É uma contribuição superimportante, no sentido de que se 
estabelece um vínculo com a grávida e a enfermeira da equipe. É um 
vínculo superdiferente que se estabelece. É uma confiança que se 
estabelece" (E5). 

 

“Mas, quando você trabalha com a ESF, você estreita vínculo. 
[Risos...]  

O estreitamento desse vínculo dá garantia. 

– Eu estou sendo acompanhada.  

Esse grupo dá crédito para equipe e garantia para a puérpera e 
gestante de que ela vai ser atendida" (E6). 

 

O resultado em relação ao estabelecimento de vínculos e valorização do 

trabalho da enfermeira na realização do grupo de gestantes deste estudo coincide 

com a literatura e outros estudos realizados sobre a assistência recebida durante o 

pré-natal13-14,16. No cotidiano das enfermeiras deste estudo, observou-se que o 

estabelecimento do vínculo com a população é muito presente e vem ao encontro 

das diretrizes que norteiam o trabalho da ESF30,33. 

 

A subcategoria Formação de vínculos é apresentada na Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Apresentação da subcategoria: Formação de vínculos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Subcategoria: Troca de experiências 

 

A subcategoria Troca de experiências retrata os benefícios em relação 

ao compartilhamento do conhecimento, experiências, vivências e dúvidas entre as 

gestantes que participam dos grupos educativos. As enfermeiras também 

consideram como benefícios a interação, a troca de experiências e de conhecimento 

entre as gestantes que participam do grupo educativo. E acreditam que o uso da 

sabedoria popular entre as participantes do grupo, além da aproximação e 

testemunho das próprias usuárias sobre a experiência vivida no parto, favorece a 

aproximação das gestantes e a maior significação para as mesmas em relação às 

orientações realizadas no grupo. Assim, muitas dúvidas são sanadas em grupo, 

complementando e otimizando a consulta de pré-natal, além de orientar as demais 

gestantes do grupo que ainda não vivenciaram a mesma dúvida até aquele 

momento.  

 

“Na educação em grupo, elas interagem e o problema de uma pode 
ser o problema da outra, e ela não se lembrou na consulta individual. 

Isso é muito bom” (E1). 

 

“Quando você fala em grupo, a dúvida de uma pessoa tímida, que 
não fala para você, ela consegue sanar, né? [...]   

Às vezes, ela tem vergonha.  

– Não estou transando, porque tenho medo de machucar o bebê.  

Mas ela fica com vergonha de falar que ela, eh... não está transando.  

Aí a outra faz a pergunta [...] então, você... né? Começa aquela 
dinâmica, né? 

Eh... Eh... O conhecimento que é uma coisa que não tem preço, né?  

Então, acho que uma [orientação individual e em grupo] completa a 
outra” (E3). 

  

“Por isso, eu comecei a colocar a puérpera da minha equipe na 
primeira consulta de retorno ao ginecologista, junto com o grupo de 
gestantes. Aí, ela já conta para as demais gestantes como foi o 
parto, apresenta o bebê para as outras mães que estão curiosas. 

É claro que às vezes contam uma experiência que não foi tão boa. 

Aí, também é uma oportunidade de colocar o que houve, se foi uma 
questão de ordem clínica ou de relacionamento numa instituição em 
que ela foi ter bebê. 

Uma coisa que uma nunca pensou na vida. 

Uma gestante que está de três meses, por exemplo, pergunta: 

– É normal ter enjoo? 

A gente explica: 
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– É normal.  

E a outra que está de um mês já fica sabendo. 

No grupo, eu já falo o mesmo tema para 10 gestantes, em vez de 
falar a mesma coisa 10 vezes durante a consulta” (E4). 

   

E ver também [...] que as pessoas estão informadas e que têm a 
liberdade de chegar à enfermeira e ao médico para perguntar, tirar as 
dúvidas e até discutir e cobrar [Risos...]” (E5). 

 

A aprendizagem construída a partir da vivência de experiências 

significativas propicia a confiança e satisfação das necessidades dos usuários81. 

Desse modo, a enfermeira permite que a gestante saia de uma posição de 

passividade, deixando de ser dependente das ações dos profissionais de saúde, e 

não mais acreditar que é somente por intermédio destes que poderá obter saúde. A 

educação cumpre aí o seu papel de libertação77,81.  

Observa-se a valorização, pelas enfermeiras entrevistadas, do diálogo e 

da troca de experiências entre as gestantes no grupo; essa estratégia aproxima-se 

do modelo dialógico de educação em saúde27,42. 

A representação gráfica da subcategoria Troca de experiências é 

apresentada na Figura 7: 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Apresentação da subcategoria: Troca de experiências  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Subcategoria: Tranquilidade e Segurança 

  

A subcategoria Tranquilidade e Segurança retrata os benefícios em 

relação a menor ansiedade e medos das gestantes, por saber identificar o que é 

normal no processo da gestação. As enfermeiras entrevistadas identificaram maior 

tranquilidade por parte das gestantes que participaram do grupo educativo.  

 

“Com relação às outras [que não fizeram o curso], melhorou 
bastante, porque, quando você ganha bebê, você fica perdida, né? 

Dá uma sensação assim: O que eu faço agora?” (E3). 

 

“Elas ficam mais tranquilas, mais em paz. 

Elas não ficam naquela ebulição: Isso é normal, ou não é normal? 

Então, tem toda a diferença” (E4). 

 

“As gestantes que participam do grupo demonstram mais 
tranquilidade no andamento do pré-natal e parto. 

Ela sabe que ela vai ser atendida na mesma semana da descoberta 
da gestação. Ela sabe que o exame não vai demorar. 

– Eu estou sendo acompanhada. 

A gestante chega no puepério mais tranquila. 

[...] então, tem garantia no acesso. É ganho isso. A gente está 
conseguindo” (E6). 

 

Em algumas falas das enfermeiras, ocorrem comparações entre as 

gestantes que fizeram o grupo educativo e as gestantes que não participaram do 

mesmo, atribuindo ganhos e diferenças positivas para as mulheres que participaram 

do grupo de gestante. 

 

“E o ponto positivo é que, mesmo ela [a gestante] não querendo, ela 
vai passar naquele atendimento [grupo educativo] e daquilo tem que 
tirar alguns frutos.  

E no final você consegue pontuar, então, no puerpério você vê a 
diferença, sim. Até mesmo no planejamento” (E2). 

 

“Mais resistência [As gestantes que não participam do grupo].  

Resistência na amamentação, nos cuidados com o bebê, nas 
orientações, faz coisas que a gente não orienta, entendeu?” (E3). 

 

“Eu tive uma paciente [que não participou do grupo] que tinha 
bastante leite e o bebê não pegava porque ela dava mamadeira, e 
ela não falava para a gente, entendeu? Escondido ela dava” (E3). 
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“[...] porque aquela gestante que não participou está sempre de 
sobressalto. Elas estão sempre passando no acolhimento, na AMA 
[Assistência Médica Ambulatorial], no Pronto Socorro. Porque, para 
ela, mesmo que seja o décimo filho, ela não sabe se aquilo é uma 
dor pélvica, por exemplo. Elas [que fizeram o curso] têm a noção de 
que isso é urgência, de quando procurar o posto ou hospital, os 
sinais de parto. Não ficam achando que vai ter o bebê a todo o 
momento. No puerpério, elas [que não fizeram o curso] têm mais 
intercorrências” (E4). 

 

Estudo sobre Educação em Saúde com grupos na Atenção Básica infere, 

em seus resultados, que as ações educativas contribuem para a redução de procura 

dos usuários à unidade de saúde44, fato que corrobora os discursos das enfermeiras 

entrevistadas. Esse fator diminui as demandas de atividades dos profissionais de 

saúde, principalmente, no acolhimento das UBSs e atendimento nos AMAs e 

hospitais. Com a aquisição do conhecimento, pelas gestantes, do que é normal ou 

não, elas buscam menos esses serviços para tirar dúvidas e saber  atribuir suas 

queixas dentro do que é fisiológico ou patológico. As gestantes ficam mais 

confiantes, seguras e menos ansiosas em relação ao processo de gestação13-14,27. 

A subcategoria Tranquilidade e Segurança é apresentada na Figura 8: 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Apresentação da subcategoria: Tranquilidade e Segurança 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Subcategoria: Adesão às orientações 

  

A subcategoria Adesão às orientações retrata os benefícios em relação 

à maior adesão das gestantes em pertinência às orientações realizadas pelas 

enfermeiras nos grupos educativos. No tocante ao aleitamento materno, houve 

manifestação nos discursos dos sujeitos da pesquisa e também quanto aos ganhos 

e maior adesão das gestantes ao aleitamento materno (AM) exclusivo. 

 

“É, infelizmente, a gente ainda não consegue que todas essas 
gestantes tenham a amamentação exclusiva nos seis primeiros 
meses de vida, mas a gente trabalha” (E2). 

 

“E... A adesão do AM, que isso é importante” (E3).  

 

“Em relação a dar de mamar. O desmame cai muito quando elas 
participam do curso” (E4). 

  

Outras vantagens e benefícios foram relatados entre as falas das 

enfermeiras entrevistadas, como a maior adesão da mulher na consulta do puerpério 

e planejamento familiar:  

 

“Ah... O esclarecimento traz ela na consulta do puerpério. Elas ligam 
e avisam que ganharam o bebê e solicitam que a equipe vá no 
domícilio e faça uma visita. Isso na ESF” (E5). 

 

“Mas, quando você pega os indicadores, eles mostram que 
conseguimos diminuir a gravidez na adolescência” (E6). 

 

 

A subcategoria Adesão às orientações é apresentada na Figura 9: 
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Figura 9 - Apresentação da subcategoria: Adesão às orientações 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os benefícios do grupo de gestantes, apontados por vários autores, 

coincidem com o resultado obtido nesta pesquisa, ou seja: a formação de vínculos 

com o bebê e equipe, a troca de experiências, esclarecimentos de dúvidas, redução 

da ansiedade, maior tranquilidade, a adesão às orientações e ao aleitamento 

materno, além da importância no retorno da consulta do puerpério e planejamento 

familiar13,24,51. 

 

CATEGORIA III: DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DO GRUPO 

DE GESTANTES 

 

A categoria DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DO GRUPO DE 

GESTANTES engloba os entraves desvelados nos discursos dos sujeitos da 

pesquisa quanto ao desenvolvimento dos grupos educativos junto às gestantes: 

Adesão das gestantes ao grupo, a Sobrecarga de atividades de trabalho e a 

Falta de recursos. 

A apresentação gráfica da Categoria III é representada na Figura 10. 
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Figura 10 - Apresentação da Categoria III: DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DO GRUPO 
DE GESTANTES 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Subcategoria: Adesão das gestantes ao grupo  

 

Uma das principais dificuldades apontadas pelas enfermeiras 

entrevistadas foi a Adesão das gestantes ao grupo. Esta subcategoria está 

evidenciada nas falas a seguir, a partir das quais se percebe o julgamento das 

enfermeiras de que as gestantes não valorizam o grupo de gestantes e têm 

resistência à participação no mesmo.  

 

“Algumas passam na consulta, mas não querem participar do grupo” 
(E1). 

 

“– Grupo é: Ah! Eu vou lá para o grupo, é só aquela conversa, não 

passa daquilo, é uma coisa chata" (E2). 

 

“[...] a população, nós, brasileiros, não estamos acostumados a dar 
valor à orientação. A gente acha que é uma perda de tempo. 

Porque, se você faz grupos só de orientação, mesmo nessa unidade 
de mais de 10 anos, eles não acham que é importante, não vão. 

Eles preferem perder tempo na sala de espera do que perder tempo 
numa sala com um profissional, fisioterapeuta, nutricionista, 
enfermeira e médico, tendo várias orientações” (E4). 

 

Os atrasos das gestantes também foram relatados como uma dificuldade 
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“O atraso da gestante também. [Ela] Não tem paciência. Eu tenho 
dificuldade” (E3). 

 

“Elas vão chegando no meio do grupo e, às vezes, depois do grupo. 

O que eu percebi, as pessoas estão agendadas às 9h e chegam às 
13h. 

Elas param para conversar e chegam atrasadas, o povo é muito 
desorganizado” (E5). 

 

As enfermeiras entrevistadas relatam a necessidade de convencer as 

gestantes da importância da participação no grupo educativo, para obter maior 

adesão das mesmas. 

 

“Ela tem que ser bem trabalhada para ficar no grupo” (E1). 

 

“E devagar você vai trabalhando com isso, mas está longe da 
realidade de a nossa população trabalhar e aceitar o grupo. 

Então, se você não agregar, ela não vai participar, de livre e 
espontânea vontade ela não vai” (E2). 

  

É essencial que as gestantes saibam da importância da participação nos 

grupos de gestantes e que tenham incentivos dos profissionais de saúde para que 

os frequentem regularmente, visando sempre à promoção da saúde. Podemos inferir 

que a falta de conhecimento da importância da participação das gestantes no grupo 

existe e deve ser trabalhada pelas enfermeiras e demais profissionais da saúde. 

Uma conscientização concreta sobre a importância da participação das 

gestantes no grupo implica que gestantes e enfermeiras dialoguem sobre o tema, 

por exemplo, as dificuldades de os grupos acontecerem ou a falta de adesão. E, 

então, em diálogo, os atores envolvidos no processo irão falar de como enxergam 

este fenômeno: a falta de tempo por causa do trabalho, a falta de credibilidade na 

equipe, a dificuldade de locomoção etc. Assim, ambos, usuários e profissionais, 

poderão enxergar o fenômeno dos grupos com uma visão ampliada, fruto do diálogo, 

e buscar alternativas para todos. 

Concordamos com os autores que afirmam que promover a adesão das 

gestantes é um desafio e demanda atenção contínua. O grupo é um ambiente de 

motivação para o enfrentamento da nova situação da mulher, no decorrer da 

gestação. Nele, a enfermeira busca estimular e informar a mulher, companheiro e 

família a encontrar recursos para lidar com as questões da gestação, parto e 
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puerpério e dos seus efeitos sobre sua vida, enfatizando o autocuidado como um 

caminho para a melhoria da qualidade de vida82. 

Outro estudo sobre a avaliação do cuidado à saúde da gestante indicou, 

em seus resultados, que os enfermeiros também encontram dificuldades na 

realização dos grupos de gestantes e que as tentativas de condução do grupo foram 

frustradas devido à baixa adesão das gestantes83. 

A subcategoria Adesão das gestantes ao grupo é apresentada na 

Figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Apresentação da subcategoria: Adesão das gestantes ao grupo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Subcategoria: Sobrecarga de atividades de trabalho 
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desenvolvidas pelas enfermeiras, as constantes interrupções e a desorganização no 

fluxo de atendimento à população como aspectos que dificultam o desenvolvimento 
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do grupo para gestantes. Os discursos apontam a sobrecarga das atividades 

assistenciais, educativas, administrativas e a cobrança em aumentar a produção 

para atingir as metas desejadas: 

 

“O que ehhh... acontece é que é muita atividade, muita atividade. 

Depois de fazer um grupo, o enfermeiro tem que sair correndo, 
preocupado para fazer outro grupo. 

Nenhuma enfermeira tem condições de dar conta de tudo. 

Todo mundo toca todos os programas. 

A enfermeira tem que ver toda a parte técnica e a instrucional, além 
de fazer os relatórios. Ela fica mais na parte administrativa. Entregar 
os relatórios, digitar os relatórios, tabular e ver tudo [...].   

Tem que aumentar o número da coleta de Papanicolau, grupo de 
gestantes. 

Ou o enfermeiro está bem para educar ou para o assistencial. 

Às vezes, vem paciente aqui e tem uma parada na porta, às vezes 
acontece isso. E, se tiver algumas na porta, então, virou um pronto 
socorro! 

Que sossego você tem para fazer um grupo?” (E1). 

 

“Porque você não tem só isso. Você tem as metas a serem 
alcançadas, a produção. 

Então, isso dificulta. 

Mas assim é muita coisa. Acho que é muito. 

Você fica [...] você quer desempenhar um trabalho mais próximo do 
paciente e não consegue” (E3). 

 

“Mas hoje é muito difícil, porque elas vão chegando aos poucos e fica 
na maior correria.  

Iniciamos com cinco grávidas, terminamos com 10 e, quando saio do 
grupo, tem 15 grávidas me esperando, que ficaram fora” (E5). 

 

Algumas falas desvelam o sentimento de angústia e impotência das 

enfermeiras em organizar o fluxo de atendimento e planejamento das suas 

atividades a fim de realizar o grupo de gestante com tranquilidade.  

 

“Coisa que pode impedir e não acontecer um grupo de atividades 
que o enfermeiro tem. 

Agora não sei [...] Está uma maçaroca, todo mundo faz tudo, com  
muitas orientadoras” (E1). 

 

“Você não dá conta, apaga muito incêndio” (E3). 

 

“Então, é muita bagunça. É a maior bagunça e a gente tem que 
atender. Não sei qual seria o jeito de organizar o povo” (E5). 
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“Você tem uma necessidade com a gestante e, ao mesmo tempo, 
ocorrem outras com os diabéticos e hipertensos, que estão a todo o 
momento circulando na unidade [...]” (E6). 

 

As interrupções emergiram dos discursos dos sujeitos da pesquisa como 

uma dificuldade, em que há o relato de constantes solicitações das enfermeiras no 

meio de suas atividades com as gestantes. As falas desvelam que as enfermeiras se 

sentem obrigadas a interromper o atendimento para resolver as demais solicitações, 

sejam da população ou dos outros profissionais da equipe de saúde, por receio de 

reclamações da população. 

 

“Porque você tem o suporte do acolhimento, das outras 
intercorrências, daquela gestante que está passando mal e tem que 
priorizar o atendimento, e ao mesmo tempo você não consegue 
desatrelar a consulta” (E2). 

 

“Eh... Eh... e o acolhimento, que nem eu falei, durante o grupo não 
vai ter, né? Mas, durante a consulta, vai parar o que está fazendo 
para dar o respaldo para a auxiliar que está no acolhimento. 

O respaldo do acolhimento, na hora do grupo, que você tem que ficar 
atendendo uma intercorrência ou outra, isso é difícil demais. 

No grupo não, no grupo eu tô com a porta fechada e alguém tem que 
atender. 

Mas assim, abriu a porta, às vezes, uma pessoa abre a porta, isso 
atrapalha demais” (E3). 

 

“Se você simplesmente fala que não pode atender, porque não 
correspondem, elas vão se queixar até no Datena, e eu não quero 
aparecer no Datena. 

O pessoal é muito indisciplinado, porque deram muita liberdade. 

É muito descontrole” (E5). 

 

 

O acolhimento é retratado em vários discursos das enfermeiras como uma 

dificuldade. Na prática, o acolhimento é o atendimento, de livre demanda, prestado 

ao usuário com uma queixa ou necessidade de saúde, à procura de um auxílio na 

UBS e que não tem consulta agendada para o mesmo dia ou período. Neste 

primeiro atendimento, a enfermeira ou o profissional de saúde escalado para a sala 

de acolhimento ouve a queixa do usuário e preenche uma ficha.  

Para os usuários não cadastrados na ESF, cerca de 50% da população 

usuária da UBS, são realizados os atendimentos e encaminhamentos necessários. 
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Para os usuários cadastrados na ESF, identifica-se  o problema e, na necessidade 

de consulta ou atendimento mais especializado, é a equipe responsável por aquele 

usuário que vai dar prosseguimento ao atendimento. Nesse caso, a enfermeira que 

está escalada para fazer o acolhimento tem de direcionar o usuário para a equipe 

responsável por ele. Na ausência dos profissionais dessa equipe, a própria 

enfermeira do acolhimento precisará resolver o problema do usuário, como revela 

este discurso: 

 

“E quando você faz o acolhimento e você atende a paciente da área 
[da ESF] de outra enfermeira, eu tenho que passar para a equipe 
dela; se o médico não está, a enfermeira é que atende. Se a 
enfermeira [da área] não está, eu é que tenho que resolver” (E3). 

 

Nas observações realizadas no campo de estudo, foi possível constatar 

que essa dinâmica no acolhimento gerava muita fila e interrupções no atendimento 

de todas as equipes. A enfermeira do acolhimento, após ouvir o usuário, desloca-se 

do consultório para passar o caso para a outra equipe do PSF. A equipe responsável 

pelo usuário, também, para todo o seu atendimento para atender a solicitação da 

enfermeira do acolhimento. Há um consenso entre as equipes da ESF da unidade 

de que esta é a maneira mais adequada para que todos os profissionais atendam a 

livre demanda do acolhimento, uma vez que 50% dos usuários da UBS não são 

atendidos pela ESF, porém passam pelo acolhimento. 

O discurso a seguir desvela que a população cadastrada na ESF 

conhecedora da equipe que presta atendimento na sua área, muitas vezes, não 

aguarda o atendimento no acolhimento e procura a enfermeira diretamente nos 

consultórios ou durante a realização do grupo de gestantes, ocasionando 

interrupção no trabalho do profissional. 

 

“Às vezes, você está em grupo ou consulta e é interrompido pela 
população. Devido ao vínculo, né? 

A população vem e, pela ânsia de atendimento, ela acaba te 
interrompendo. 

Quando você trabalha com a ESF, você garante vínculo, e aí você é 
interrompido e gera uma dificuldade, porque você não tem como 
limitar o acesso às pessoas que te procuram [Risos]. 

Mas, para a população, é sempre a gente. 

A maior dificuldade que eu vejo é essa. Aí, quando dá uma brecha, 
eles te interrompem. 
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Eles ficam ali te monitorando e te procuram. 

Você tem que parar e mudar todo o seu pensamento” (E6). 

 

No plantão da manhã, o acolhimento é realizado pela enfermeira; e, no 

plantão da tarde, a enfermeira fica no respaldo e quem atende o acolhimento são os 

auxiliares de enfermagem. Na fala a seguir fica implícito que essa situação gera 

mais interrupção nas ações da enfermeira, durante as consultas, no período da 

tarde: 

 

“Quando a enfermeira está só no acolhimento e não está no 
respaldo, tudo bem, como ocorre no período da manhã, mas, no 
período da tarde, quem faz o acolhimento é o auxiliar, e a enfermeira 
dá o respaldo” (E3). 

 

Como o auxiliar de enfermagem não tem total autonomia para fazer os 

contatos e encaminhamentos necessários no atendimento do acolhimento, ele 

interrompe as consultas da enfermeira, responsável pelo respaldo do acolhimento, 

para o direcionamento e conduta do caso. 

Segundo o MS, o acolhimento é uma postura ética que não exige 

profissional específico para fazê-lo. Para que haja o acolhimento é necessário o 

compartilhamento de saberes e angústias entre o profissional e usuário, tomando 

para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com 

“responsabilidade e resolutividade”16,84. Essa situação necessita de um olhar mais 

profundo e estudos sobre a demanda do acolhimento, o impacto dessa dinâmica na 

agenda das enfermeiras e qualidade do serviço prestado por elas devido às 

constantes interrupções. 

O fator tempo também foi apontado como uma dificuldade para realizar o 

grupo de gestantes, sendo as falas agrupadas na sequência: 

 

“É possível um corpo ocupar todos os espaços ao mesmo tempo?” 
(E1).  

 

“[...] tempo [...], porque você não consegue sentar com aquela 
gestante e ficar fazendo só aquilo” (E2).  

 

“Há o tempo, né? [Suspiro] É muito é curto o tempo. 

É muito eh... Engessados, os horários, né?” (E3).  
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“Antigamente, quando eu fazia um grupo por área, eu ensinava o 
banho do bebê, as várias posições para amamentar, isso leva tempo. 

Não dá tempo [...] Temos pouco tempo para fazer o grupo" (E5). 

  

“Aí ocorre tudo ao mesmo tempo [...].   

O problema dele é sempre urgente. Por mais que você fale ‘Olhe, 
espere um momento’ (E6). 

  

A sobrecarga de atividades de trabalho das enfermeiras entrevistadas 

decorre desde a falta de organização e disciplina no fluxo e atendimento dos 

usuários até uma revisão e divisão de tarefas entre as equipes da ESF, que é 

composta por outros profissionais. Estes poderiam assumir parte das atribuições das 

enfermeiras ou ainda na condução do grupo de gestante a fim de otimizar as demais 

atribuições da enfermeira dentro da ESF. 

De acordo com Morosini33, as atribuições educativas, apesar de serem 

comuns a todos os profissionais que atuam na ESF, muitas vezes, ficam relegadas a 

segundo plano, quando as atribuições específicas enfatizam outras dimensões, 

como as atividades clínicas, assistenciais e curativas, centradas principalmente nos 

profissionais de nível superior. O resultado da pesquisa vai ao encontro da 

colocação da autora, segundo a qual a situação descrita pelas enfermeiras limita o 

processo de trabalho da ESF ao modelo assistencialista, centrado nas ações 

programáticas em detrimento do modelo baseado no atendimento das necessidades 

de saúde da população adscrita, definidas pelas equipes no seu planejamento 

local33. 

A Figura 12 apresenta a subcategoria Sobrecarga de atividades de 

trabalho: 
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Figura 12 - Apresentação da subcategoria: Sobrecarga de atividades de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Subcategoria: Falta de recursos 

 

As dificuldades relatadas sobre a falta de recursos físicos, humanos, 

materiais e de treinamento foram agrupadas na subcategoria Falta de recursos. Os 

discursos desvelam o descontentamento das enfermeiras com a falta de 

profissionais, espaço físico, audiovisual, como apresentados na continuidade: 

 

“A sala [...], porque daqui a pouco entra outro profissional com outra 
atividade. 

O que a gente dispõe ehhh... daqueles álbuns seriados, ehhh... 
algumas bonecas, alguns objetos do planejamento, mas a gente não 
tem audiovisual. Audiovisual, para mim, é um recurso importante, 
porque você chama atenção e você consegue parar com aquelas 
conversas paralelas e focar naquele tema que está sendo 
desenvolvido, mas nós não temos” (E2). 

 

“SALA! Sala... eh... por questão de sala e atendimento ficava difícil, 
às vezes algumas pessoas não faziam o grupo de gestantes. 
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Se você quer desempenhar um trabalho mais próximo do paciente, 
como é colocado pela ESF, tem que dar subsídios. Eu acho que 
faltam profissionais e a ESF não dá esses subsídios [...], porque, 
mesmo sendo uma unidade mista, faltam profissionais. Eles acham 
que está suficiente, então, fazer o que, né?” (E3). 

 

“Não temos material audiovisual.Tínhamos um DVD, mas roubaram, 
hoje não temos. A fala, só, fica muito chato. 

Esse boneco aqui não gosto, ele não tem o tamanho natural. 

Eu tinha todo o meu material e carregava no carro: uma boneca, uma 
mama. No posto, não tem espaço físico para guardar” (E5). 

 

Os materiais e recursos citados pelas enfermeiras permitem a 

dinamização dos encontros com a visualização de álbuns seriados, filmes e slides 

que contribuem para melhores esclarecimentos sobre a fisiologia da gestação e 

mecanismo do parto, além de promover a discussão.  

Outros materiais comumente recomendados em grupos educativos, como 

colchonetes, almofadões, papel pardo, canetas coloridas, revistas, cola, tesoura, 

aparelho de som e CDs, incenso/aroma, óleo de massagem, bola, massageadores, 

cavalinho de parto e pequenos bancos78, não foram citados pelas enfermeiras. 

Esses recursos propiciam atividades mais atrativas: exercícios de fortalecimento e 

relaxamento para as gestantes, harmonização através dos aromas e músicas, 

aproximação dos equipamentos utilizados nos partos humanizados e treinamentos 

com os mesmos, além do estímulo da criatividade e reflexão das gestantes com o 

uso de colagens e desenhos. 

Os discursos das enfermeiras entrevistadas desvelam as limitações das 

mesmas no uso das estratégias de educação mais inovadoras e dinâmicas pela falta 

de recursos físicos e materiais para o desenvolvimento do grupo educativo. 

Entretanto, uma enfermeira não demonstrou descontentamento com a falta de algum 

recurso, pois a mesma utiliza o diálogo e a conversa de roda como a principal 

estratégia de aprendizagem no grupo educativo com as gestantes.  

 

“Mais os recursos que tem pela parceira, pelo município. 

Para mim é difícil falar, porque eu uso os recursos que a comunidade 
traz. 

Por exemplo, um datashow [...], sabendo que a comunidade quer 
mais tricotar, falar sobre o sapatinho do bebê, para mim é muito mais 
importante do que eu ter um recurso assim, né? 

O recurso, assim, que eu acho [importante] é o conhecimento, é o 
conhecimento” (E4). 



85 

 

 

A abordagem da enfermeira entrevistada demonstrou a utilização do 

modelo dialógico, com valorização na troca de experiência e conhecimento entre as 

gestantes no grupo educativo1. 

 

A Figura 13 apresenta a subcategoria Falta de recursos.  

 

Figura 13 - Apresentação da subcategoria: Falta de recursos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os obstáculos apresentados pelas enfermeiras em relação à falta de 

adesão das gestantes ao grupo, à sobrecarga de atividades de trabalho e à falta de 

recursos coincidiram com outros estudos realizados com os enfermeiros sobre as 

ações educativas junto às gestantes e a prática educativa no Programa da Saúde da 

Família em Juiz de Fora, Minas Gerais3,83,85.  

Concordamos com os autores, que, diante dos resultados obtidos, 

apontam a necessidade de reestruturação dos serviços de enfermagem quanto à 
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educação em saúde, em relação à adequação dos recursos físicos, materiais, 

recursos humanos e técnicas educativas3,83,85 
. 

 

 

CATEGORIA IV: AVALIAÇÃO DAS ENFERMEIRAS SOBRE SUAS 

ATIVIDADES 

 

A categoria AVALIAÇÃO DAS ENFERMEIRAS SOBRE SUAS 

ATIVIDADES, apresentada na Figura 14, refere-se aos julgamentos desvelados nas 

falas das enfermeiras sobre o grupo de gestantes. Dessa categoria, emergiram três 

subcategorias: Importância atribuída pelas enfermeiras ao grupo de gestantes, 

Crítica da realidade vivenciada e Sugestões de melhorias no processo da 

assistência de enfermagem à gestante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Apresentação da Categoria IV: AVALIAÇÃO DAS ENFERMEIRAS SOBRE SUAS 
ATIVIDADES 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 

Subcategoria: Importância atribuída pelas enfermeiras ao grupo de 

gestantes 

 

A subcategoria Importância atribuída pelas enfermeiras ao grupo de 

gestantes desvela das falas das enfermeiras o valor atribuído na realização do 

grupo de gestantes em relação às demais atividades desenvolvidas por elas na 

UBS. Os discursos desvelam que as enfermeiras consideram que todas as 
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atividades desenvolvidas na UBS são igualmente importantes, inclusive os grupos 

educativos. 

“Menos importante, nada. Tudo é importante” (E1). 

 

“Não! O curso de gestante é prioridade. 

A gestante é prioridade, não acho que ela seja menos que uma, que 
outra, ehhh... outro grupo, por exemplo, o de crianças ou 
hipertensos, está ali, né?” (E3). 

 

“Um complementa o outro [consulta e grupos]. Não tem prioridade”  
(E4). 

 

“Acho que no PSF todas as atividades têm as mesmas prioridades, 
porque se trata da família. Independente do tipo de grupo. 

A família começa com o atendimento da gestante, mas não acaba 
aqui. Tem continuidade com os demais grupos de crianças, homem, 
mulher, hipertensos, diabéticos etc. Tem a mesma prioridade” (E5). 

 

“O mais prioritário é a questão da prevenção e da promoção, em 
relação a gestante e todo o ciclo de vida da mulher. 

O curso é um momento mais de orientação, de conversa, é um 
momento mais para se criar vínculo” (E6). 

 

O grupo educativo é apontado como um complemento das consultas e 

oportunidade para estabelecimento de vínculo com a gestante, momento de 

“orientação” e “conversa” para a prevenção e promoção da saúde em todo o ciclo de 

vida da mulher, incluindo a gestação e parto. 

Os relatos das enfermeiras vêm ao encontro da afirmação de outras 

autoras, em que a educação em saúde pode ser entendida como uma estratégia 

para criação e fortalecimento do vínculo entre profissional e usuários13-14,16,30,32-33. 

Em consonância com os autores, pode-se afirmar que a enfermeira precisa estar 

comprometida com a comunidade na capacitação de grupos, quanto ao exercício da 

sua cidadania e melhoria das condições de saúde, de forma participativa, crítica e 

autônoma, com uma postura de mediador do processo de promoção e educação em 

saúde85.  

As enfermeiras demonstraram maturidade e responsabilidade sobre as 

suas atribuições dentro da ESF. Verificou-se alto grau de conscientização no sentido 

de atingir melhor qualidade na assistência em todas as dimensões da Atenção 

Básica na ESF. 
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A Figura 15 apresenta a subcategoria Importância atribuída pelas 

enfermeiras ao grupo de gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Apresentação da subcategoria: Importância atribuída pelas enfermeiras ao grupo 
de gestantes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Subcategoria: Crítica da realidade vivenciada 

 

Surgiram algumas críticas da realidade vivenciada no trabalho das 

enfermeiras, que serão tratadas aqui como uma subcategoria da categoria 

AVALIAÇÃO DAS ENFERMEIRAS SOBRE AS SUAS ATIVIDADES, por se tratar 

de um julgamento. Existe um descontentamento em relação à imposição de que as 

enfermeiras têm de coordenar os grupos de gestantes: 

 

“Um é a imposição de cima para baixo, de que [a enfermeira] tem 
que fazer [o grupo], tem que fazer” (E1). 

  

O discurso a seguir demonstra que anteriormente havia a participação de 

outros profissionais no grupo de gestantes: 
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“Tinha uma dentista ótima que fazia parte das orientações, porque 
casava o horário, a nutricionista chegou a ir e a fonoaudióloga 
também chegou a ir” (E3).  

 

A educação em saúde é um dos pontos fortes no processo de trabalho da 

enfermagem e reconhecida por vários autores48,86-87, no entanto emerge, dos 

discursos das enfermeiras entrevistadas, o desejo de envolver outros profissionais 

na coordenação dos grupos de gestantes. Esse fato vem ao encontro das 

recomendações e diretrizes que norteiam o trabalho da ESF30,32 considerando a 

multidisciplinaridade e o trabalho em equipe88. A forma como é realizado o 

agendamento das gestantes para os grupos também foi apontada como fator 

desmotivador para a realização do grupo, conforme desvela o relato a seguir: 

 

“A partir de janeiro, ela [a gerente] vai fazer [o agendamento] por 
todas as áreas [da ESF], porque são escalados assim, três gestantes 
para cada equipe em determinado horário. Eu acho que vai ser 
complicado! Então, pode ser que ela não pegue a minha [atividade 
educativa] naquele horário, mas pegue de outra enfermeira” (E3). 

 

É [...] eu tinha mais controle. Ela sabia que eu tava ali naquele dia 
[quando o grupo era feito cada enfermeira com sua área], se ela 
faltava na consulta, ela já agendava naquele dia, já era encaixada” 
(E3). 

 

“A agenda [do curso de gestante] é para qualquer profissional e para 
qualquer horário. Então, não é correto, a meu ver, a gestante que foi 
acompanhada por um profissional, durante todo o pré-natal, e, no 
final, acaba passando com outro, né?” (E2). 

 

As enfermeiras estão se adaptando ao novo esquema de escala entre 

elas para coordenar os grupos de gestantes. Elas realizam o grupo para gestantes 

da área de abrangência da UBS e para as gestantes cadastradas na ESF, 

independente da equipe a que pertencem. Dessa forma, a enfermeira que realiza o 

grupo com a gestante nem sempre é a mesma que acompanha o pré-natal.  

Esse fator pode comprometer a motivação da enfermeira na realização 

dos grupos de gestantes, pois a mesma perde o controle da participação das 

gestantes sobre sua responsabilidade nos grupos educativos e perde uma das 

oportunidades para estreitar o vínculo com essas gestantes. 
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A enfermeira entrevistada faz referência a materiais que ela mesma trazia 

para o grupo anteriormente, quando o mesmo era realizado apenas para a sua área 

da ESF: 

 

“Antes, os grupos eram atrelados por consulta e por área de PSF. 
Cada enfermeira fazia o seu grupo. Aí, eu trazia os CDs gravados e 
passava uns filminhos na TV, fita-cassete, na época, passava as 
aulinhas” (E3). 

 

Nota-se certa desmotivação da enfermeira na realização dos grupos de 

gestantes em relação à forma como os mesmos estão organizados. O discurso 

indica que, quando as enfermeiras realizavam os grupos com as gestantes da sua 

área de atuação, ela estava mais motivada e trazia materiais para dinamizar as 

atividades educativas. O posicionamento contrário de algumas enfermeiras em 

relação à imposição velada na participação das gestantes nos grupos educativos é 

evidenciado na sequência: 

  

“[...] o ideal é que se tivesse um momento ou uma sala para que elas 
viessem voluntariamente e participassem” (E2). 

 

“Ela [a gerente da unidade] está tentando fazer isso, ela quer, de 
qualquer jeito [que a gestante que vai passar em consulta], antes, 
tem que ir para o grupo [...]. Eu acho assim que não deveria ser 
assim. Você tem o direito de ir e vir, não é? Mesmo que seja 
educação, está uma coisa às vezes imposta” (E3). 

 

Nesse contexto, as enfermeiras preferem a participação das gestantes de 

forma voluntária, corroborando, dessa maneira, a colocação de Oliveira sobre a 

necessidade de respeitar as dimensões subjetivas e culturais da comunidade a fim 

de facilitar a motivação e interesse das pessoas pelas práticas educativas40. 

O discurso a seguir desvela o descontentamento da enfermeira em 

relação ao seu papel na promoção da saúde e realidade das atividades das 

enfermeiras na Atenção Básica à Saúde. 

 

“A gente se prepara para falar sobre a saúde, mas só se trabalha 
com a doença” (E1). 
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A enfermeira relata que, na realidade da Atenção Básica, ainda se 

trabalha mais com a doença do que com a promoção da saúde, por mais que a 

enfermeira tente desvincular a promoção da saúde do modelo hegemônico na sua 

prática diária na Atenção Básica. A própria demanda e visão da população estão 

enraizadas nesse modelo42,88, justificando, talvez, a menor adesão das gestantes 

aos grupos educativos, cujo foco é a saúde e qualidade de vida. 

A subcategoria Crítica da realidade vivenciada é apresentada na Figura 

16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Apresentação da subcategoria: Crítica da realidade vivenciada 
Fonte: Dados da pesquisa 
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de modificar no seu processo de trabalho a fim de melhorar os resultados na 

promoção da saúde junto às mulheres no ciclo gravídico-puerperal. 

Emergiram dos discursos a melhoria nas estratégias de ensino, 

diminuição do número de gestantes agendadas para cada enfermeira e realização 

do grupo com as gestantes da sua área de atuação na ESF. Melhorias em relação 

ao preparo da enfermeira no tocante às estratégias educativas foram sugeridas por 

uma enfermeira.  

 

“Eu acho que o que facilita é você não fazer curso só de 
enfermagem. Eu fiz curso de teatro, palhaço, cultura de pais, música 
e só não fiz artesanato porque não tenho muita habilidade. 

É diferente. E quando elas querem falar sobre a relação delas com o 
parceiro? E daí? Que instrumento que eu [...] Na faculdade não fala! 

Eu tenho que ter um pouquinho de sabedoria para trabalhar essa 
questão. E isso humaniza, isso ajuda. Porque, se você só faz curso 
de técnica, você fica tecnicista" (E4). 

 

Apesar dos cursos oferecidos como subsídios para a atuação do 

enfermeiro na ESF e especialmente em relação à saúde da mulher, a enfermeira 

entrevistada constata a falta de instrumentalização dos profissionais nos cursos de 

graduação em saúde para a prática da educação em saúde com grupos educativos. 

Esse resultado também foi encontrado em um estudo realizado em Juiz de Fora, 

sobre a prática educativa na ESF85.  

As reformas curriculares e a educação permanente em saúde se fazem 

necessárias para modificar essa realidade. O MS desenvolve algumas ações e 

programas junto ao SUS com o objetivo de aprimorar os processos formativos, as 

práticas pedagógicas e de saúde e a organização dos serviços de saúde por meio 

de um trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas várias esferas de 

gestão, e as instituições formadoras89.  

Os discursos dos sujeitos também retratam o desejo em coordenar o 

grupo de gestantes da sua área de atuação, dentro da ESF: 

 

“[...] mas eu gostaria de fazer isso [o grupo] só para a minha equipe. 

Posso até fazer para a abrangência, mas as minhas gestantes 
passariam no grupo comigo, para eu fazer a orientação [...]” (E3). 

 

“A gente está se adaptando, porque, antes, cada uma fazia só da sua 
área, e agora a gente faz para todas as áreas. 
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Antes, eram 10 gestantes e, agora, são umas 20. 

“Então, aumentou” (E4). 

 

“Eu gostaria que o grupo fosse feito por áreas” (E5). 

 

Uma enfermeira sugere diminuição do número de gestantes no 

agendamento das consultas. São agendadas três gestantes por hora, para cada 

enfermeira ou médico, assim, a última gestante fica aguardando mais tempo para 

ser atendida. 

 

“[...] diminuir [o número] as gestantes para as outras não terem que 
ficar esperando muito para serem atendidas. 

Porque, mesmo marcando três consultas por hora, ela vai ficar aqui, 
e a última vai ficar mais tempo que as outras, né? 

Uma vai demorar mais de uma hora para ser atendida, né?” (E3). 

 

A subcategoria Sugestão de melhorias no processo da assistência de 

enfermagem à gestante é apresentada na Figura 17. 
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Figura 17 - Apresentação da subcategoria: Sugestões de melhorias no processo da assistência 

de enfermagem à gestante 
Fonte: Dados da pesquisa 
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inviável dar o mesmo atendimento à toda a demanda das gestantes. As enfermeiras 

sentem maior dificuldade para controlar a participação e orientações recebidas pelas 

gestantes de sua responsabilidade. Esse fator pode desencadear maior tempo de 

duração na consulta de pré-natal com as enfermeiras, pois elas necessitam checar 

as informações e orientações recebidas pela gestante que ela não acompanhou no 

grupo. 

Essa realidade também é constatada por outros autores, que a atribuem à 

estrutura formal das organizações de saúde, que se mostra rígida e com níveis 

decisórios estabelecidos por várias posições hierárquicas, onde são deliberadas as 

ações que deverão ser executadas pelos profissionais da base. As enfermeiras do 

serviço ocupam posição intermediária, com limitações nesse esquema hierárquico, 

tendo de comandar sua equipe e, ao mesmo tempo, sendo subordinadas elas 

mesmas à gestão do serviço43,86. 

 

CATEGORIA V: SENTIDO DO TRABALHO DAS ENFERMEIRAS 

JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES 

 

A categoria SENTIDO DO TRABALHO DAS ENFERMEIRAS JUNTO AO 

GRUPO DE GESTANTES refere-se aos sentimentos e crenças das enfermeiras em 

relação ao seu trabalho como enfermeira. As falas desvelam o significado do 

trabalho da enfermeira como um ato de amor e doação, além de trazer uma 

recompensa como pessoa.  

 

“E tem a questão amorosa, que se faz o x+1 porque se ama o 
serviço, a gestante e o trabalho” (E1). 

 

“Porque é um ato de doar” (E2). 

 

“É gratificante para mim, como enfermeira, ter essa oportunidade. 

Sem educação, você não tem nenhum lucro, eu falo em termos 
educativos. 

Em Educação, em Saúde Pública, em PSF, a gente fala sobre a 
saúde. 

O nosso objetivo como enfermeira é o preventivo e educativo. 

Especialmente, começando pelo sustento da sociedade, que é a 
mulher. Depois, dando continuidade com a gestação, criança, adulto, 
idoso e família” (E5). 
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A empatia e o uso da vivência pessoal se apresentam no relato de uma 

das enfermeiras entrevistadas.  

 

“[Risos] Eu, porque eu fico imaginando eu como pessoa. No meu 
trabalho, eu sempre penso assim, eu como pessoa, como 
enfermeira, como posso fazer para que eu no meu trabalho ajude a 
paciente. 

Eu [enfermeira] tive dificuldade porque não diagnosticaram que tive 
uma tristeza, uma depressão puerperal, ehhh...  

Então, assim, isso conta muito com o profissional que te atende, 
também” (E5). 

 

A fala a seguir compara o trabalho da enfermeira com o trabalho de uma 

“formiguinha”. Por analogia, pode-se inferir que o sujeito da pesquisa considera que 

o trabalho da enfermeira é uma parcela de um trabalho organizado e que depende 

de uma equipe, cujos resultados não são facilmente visualizados. 

 

“Trabalhar com o grupo de gestante e ESF é um facilitador.  

Eu acredito na ESF, eu estou há 10 anos na ESF. 

É um trabalho de formiguinha [...]. Muitas vezes, você não observa, 
ehhh, o ganho desse trabalho” (E6). 

 

A enfermeira, enquanto membro da equipe multiprofissional, é um 

elemento fundamental no que se refere às ações educativas e de promoção da 

saúde25. Segundo Alves e Souza, muitos estudos comprovaram a eficácia dos 

grupos educativos cuja coordenação estava sob a responsabilidade do enfermeiro. 

Parte desse sucesso é devido à sua formação holística sobre o cuidado do indivíduo 

em sua formação19. 

Detecta-se, no entanto, o sentimento das enfermeiras entrevistadas 

quanto à falta de reconhecimento do seu trabalho. Esse resultado também foi 

encontrado em estudo realizado por Reberte e Hoga, sobre as ações do enfermeiro 

no pré-natal2. Na significação do trabalho das enfermeiras na educação em saúde 

junto às gestantes, percebem-se várias dimensões, com maior valorização da 

dimensão afetiva. O cuidado integral, que considera o homem em sua totalidade, 

apresenta a possibilidade de transformação e ressignificação das relações entre 

cuidador e ser cuidado, proporcionando uma relação humanizada82. 
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A categoria SENTIDO DO TRABALHO DAS ENFERMEIRAS JUNTO AO 

GRUPO DE GESTANTE é apresentada na Figura 18: 

 

Figura 18 - Apresentação da categoria: SENTIDO DO TRABALHO DAS ENFERMEIRAS JUNTO 
AO GRUPO DE GESTANTES 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa permitiu conhecer a percepção das enfermeiras de 

uma UBS/ESF em relação à educação em saúde com grupo de gestantes. 

 O estudo evidenciou a relevante presença de enfermeiras nas atividades 

de educação em saúde junto às gestantes.  

Ao se buscar identificar as atividades desenvolvidas nestes grupos, pôde-

se perceber, por meio dos discursos das enfermeiras, que as atividades destinadas 

à educação em saúde em si estão baseadas em orientações dentro e fora do grupo. 

As enfermeiras seguem os temas recomendados pelo MS e SMS, com flexibilidade 

para sanar dúvidas e temas de interesse das gestantes. No que tange ao modelo de 

educação em saúde utilizado nos grupos, foi possível observar a coexistência de 

dois tipos básicos: o modelo tradicional e o modelo dialógico. No entanto, não houve 

referência à inclusão de dinâmicas e de outras estratégias na realização dos grupos.  

Também, se observa a ausência das gestantes no planejamento das atividades dos 

grupos, bem como a ausência de estímulo para a inclusão do companheiro no grupo 

e a ausência de elementos relacionados ao planejamento da prática educativa 

pautados nos referenciais teóricos, inclusive do MS. Esses fatores podem colaborar 

para a baixa adesão das mulheres ao grupo de gestantes, fato desvelado nos 

discursos das enfermeiras deste estudo. 

Vale ressaltar que, no que se refere à atividade de educação em saúde 

realizada nos grupos, a avaliação das enfermeiras apresentou como uma atividade 

importante para as gestantes, sem desmerecer, porém, as demais atividades de 

enfermagem realizadas na ESF. 

As representações obtidas acerca da percepção das enfermeiras sobre os 

fatores positivos, em relação às atividades dos grupos de gestantes, revelaram que 

tais atividades se mostram benéficas para as gestantes e serviço de saúde. De 

maneira geral, os discursos das enfermeiras deste estudo permitiram a inferência de 

que as atividades desenvolvidas nos grupos de gestantes possibilitam a promoção e 

melhoria da saúde das mulheres que participam dessas atividades. 

A pesquisa aponta as limitações que as enfermeiras enfrentam no 

desenvolvimento das ações educativas junto às gestantes em relação à falta de 

espaço físico, recursos materiais, recursos didáticos e à sobrecarga de atividades, 
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além da falta de reestruturação do serviço a favor da valorização da educação em 

detrimento do cumprimento das metas e produtividade dos serviços de saúde. 

Apesar das dificuldades apresentadas pelas enfermeiras, a educação em 

saúde com os grupos de gestantes é realizada por elas, cuja significação atribuída a 

esse trabalho se relaciona à dimensão afetiva e a uma prática humanizada da 

assistência em saúde.  

        Certamente o presente estudo trata-se de um recorte situacional e 

temporal da complexa realidade que envolve o trabalho da enfermeira na educação 

em saúde com grupo de gestantes em uma UBS.  

Espera-se, com este trabalho, fornecer uma contribuição para as 

discussões atinentes ao tema e para a redução das lacunas existentes na literatura 

referente ao assunto. 

Os resultados aqui apresentados indicam a necessidade de maior 

atenção à formação dos futuros enfermeiros nos cursos de graduação, bem como à 

educação continuada dos enfermeiros a respeito dos modelos de educação em 

saúde, a fim de reduzir o distanciamento existente entre a teoria e a prática 

educativa. Também a oferta, pelos gestores, de condições de ordem estrutural e 

organizacional para a realização de atividades educativas transformadoras. 

Os gestores de saúde precisam ouvir os profissionais, entre eles, os 

enfermeiros, para redirecionamentos das ações de saúde voltados para a promoção 

de saúde e adequação às necessidades da sua equipe e da comunidade.  

Novos estudos são necessários para a análise profunda, junto aos 

gestores de saúde e equipe de saúde, em relação à estruturação e organização dos 

serviços que permitam espaços para a produção de saúde e educação em saúde, 

livre do modelo tradicional de transmissão de informações. 

A pesquisa cumpre o seu papel no sentido de tentar sensibilizar os 

profissionais de saúde e gestores sobre o papel da educação em saúde junto às 

gestantes e despertar a necessidade de uma reflexão crítica de como estamos 

produzindo saúde com vistas ao empoderamento da mulher sobre o processo de 

gestação, parto e maternidade. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

_______________________________________ 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

                                                                                               

Entrevista Nº __________ 

 

A- Dados sociodemográficos 

 

1 Sexo:          M (  )            F (  )                                                    

 

2 Idade:_______. 

 

3 Tempo de formação na área da enfermagem:________________________. 

 

4 Tempo de atuação profissional como enfermeiro(a):___________________. 

 

5 Tempo de atuação na UBS como enfermeiro(a):______________________. 

 

6 Experiência profissional como enfermeiro (a) nas áreas de: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________. 

 

7 Cursos que você realizou  na área da saúde da mulher: 

 

Nome:________________________________________________________ 

Ano de realização:_______________________________________________ 

(    ) Realizado durante a graduação de enfermagem 

(    ) Realizado durante a pós-graduação de___________________________  

(    ) Realizado antes de trabalhar na UBS (   ) 

(    ) Realizado enquanto trabalha na UBS (   ) 

Patrocinado (   ) sim  Instituição:____________________________________ 

                     (   ) não 

Nome:________________________________________________________ 

Ano de realização:_______________________________________________ 

(    ) Realizado durante a graduação de enfermagem 

(    ) Realizado durante a pós-graduação de___________________________  

(    ) Realizado antes de trabalhar na UBS (   ) 

(    ) Realizado enquanto trabalha na UBS (   ) 

Patrocinado (   ) sim  Instituição:____________________________________ 

                    (   ) não 
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B- Roteiro de Entrevista: 

 

1- Quais são as suas ações, como enfermeiro, no grupo de gestantes da UBS? 

2- Indique algumas atividades realizadas pelo enfermeiro que você considera mais 

importante e menos importante, do que a realização de grupos educativos com as 

gestantes? 

3- Qual é a sua percepção sobre as atividades educativas com o grupo de gestantes na 

UBS? 

4- Quais são os fatores favoráveis para a realização de grupos educativos com as 

gestantes na UBS? 

5- Quais são os fatores desfavoráveis para a realização de grupos educativos com as 

gestantes na UBS? 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

 

_______________________________________ 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

Transcrição  Nº ______ 

 

           DATA:___-____-___; início_______h; término________h 

 

___________________:__________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

_______________________________________ 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Centro de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade de Guarulhos (UNG). 

Rua Dr. Nilo Peçanha, 81 – Mestrado Enfermagem Fone 2464-1785 

 

 Pesquisadora: Enfª  Sônia Regina Barreto  

Orientadora: Profª Drª Luciane Lúcio Pereira 

 

Atendendo aos princípios e normas éticas do Conselho Nacional de Saúde que 
regulamentam as pesquisas com seres humanos e animais no Brasil, convido o 
Sr(a)_______________________________________________________________ a 
participar da pesquisa: “EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GRUPO DE GESTANTES: 
PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO”.   

   Para isso serão coletados dados por meio de entrevista audiogravada, com duração 
média de trinta minutos. Garanto que a sua participação não lhe trará qualquer prejuízo ou 
desconforto. A enfermeira terá liberdade de solicitar qualquer esclarecimento quantas vezes 
se fizerem necessárias e estará garantida a sua liberdade de retirar o seu consentimento, a 
qualquer momento, ou a recusar-se a responder alguma questão da entrevista que julgar 
desconfortável sem quaisquer prejuízos. As informações obtidas serão analisadas entre a 
pesquisadora e orientadora, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos 
participantes em momento algum. Não haverá despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, nem compensação financeira relacionada à sua participação. 

 Declaro que os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de veículo de 
comunicação, o mais adequado, autorizando a sua publicação em revistas, grupo e 
congressos. 

 Em caso de dúvida ou denúncia quanto a questões éticas entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde através do: 
Fone: 3397-2464 e Fax 3397-2465 ou e-mail: smscep@gmail.com  
Rua General Jardim, 36 – 1º andar  

 

Atenciosamente__________________________________________________ 
                                    Pesquisadora:Enfermeira Sônia Regina Barreto   

                                    RG 13169510  COREN-SP- 35592   Cel: 985673265 

 

Eu,________________________________________,RG nº____________,recebi a 
descrição oral do estudo “EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GRUPO DE GESTANTES: 
PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO”, incluindo uma explicação do seu propósito e dos 
procedimentos de coleta de dados. Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pela 
pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar da presente 
pesquisa. 

                   ________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Enfermeiro(a) 

     São Paulo,______de_________________de 201_ 

http://br.mc450.mail.yahoo.com/mc/compose?to=smscep@gmail.com

