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arte, requer uma devoção tão exclusiva, um 
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vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das 
artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!" 
  

 
(Florence Nightingale)  



 

 

RESUMO 

 

 

O enfermeiro como membro da equipe de saúde, exerce um papel 

extremamente importante, dentro do pré-natal de baixo risco, desenvolve ações 

comuns a toda equipe, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 

complementares e prescreve medicamentos, que possa identificar os fatores de 

risco e adotar condutas apropriadas, dentro do programa do Ministério da Saúde. 

Está pesquisa teve o como objetivo identificar o conhecimento e a conduta do 

Enfermeiro pós-avaliação dos exames laboratoriais no Pré-Natal de baixo risco.  

Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, exploratória com abordagem 

qualitativa, em uma unidade básica de saúde de Ananindeua-Pará no período de 

outubro a novembro de 2017.  A partir dessas observações frente a realização deste 

estudo, se evidencia a importância da assistência de enfermagem nas orientações e 

condutas pós avaliação dos resultados dos exames laboratoriais, durante o pré-natal 

pelo profissional Enfermeiro, afim de garantir uma gestação saudável e minimizando 

risco. E dessa forma constatou-se que as entrevistadas possuem consideráveis 

dificuldades de repassar as informações devidas de acordo com os protocolos do 

Ministério da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

The nurse, as a member of the health team, plays an extremely important role in low-

risk prenatal care, develops actions that are common to all staff, conduct nursing 

consultations, request complementary exams and prescribe medications, which can 

identify risk factors and to adopt appropriate conducts, within the program of the 

Ministry of Health. This research aimed to identify the knowledge and conduct of the 

nurse post-evaluation of laboratory tests in prenatal low risk. This is a descriptive, 

exploratory field research with a qualitative approach in a basic health unit of 

Ananindeua-Pará from October to November 2017. Based on these observations, 

the importance of the assistance in the guidelines and conduct after the evaluation of 

the results of the laboratory tests, during the prenatal care by the nurse practitioner, 

in order to ensure a healthy gestation and minimizing risk. In this way, it was verified 

that the interviewees have considerable difficulties to pass on the information due 

according to the protocols of the Ministry of Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problemática e Objetivo de estudo 

 

De acordo com Cabral (2015) espera-se que o profissional Enfermeiro ao 

solicitar, orientar e analisar os resultados dos exames laboratoriais possa identificar 

os fatores de risco e adotar condutas apropriadas, prevenindo possíveis 

intercorrências clínicas na gravidez. 

Os programas e protocolos do Ministério da Saúde ressaltam a importância 

do Pré – Natal que se desempenha de caráter preventivo, tornando – se assim 

primordial para reduzir os índices de morbimortalidade materna e neonatal (BRASIL, 

2012b). 

Segundo Amaral (2013) a Enfermagem evoluiu de forma ascendente e 

alcançou junto às suas conquistas a solicitação de exames e prescrição de 

medicamentos em programas de Saúde Pública.  

Percebeu-se então que alguns dos profissionais que atendem essas mulheres 

dentre esses o enfermeiro tem condutas divergentes das normatizações do 

Ministério da Saúde e/ou apresentam dificuldade na interpretação, tomada de 

condutas e orientações, deixando para o atendimento médico esta tarefa na maioria 

das vezes. Segundo Gouveia et al. (2012), a não realização dos exames durante o 

Pré-Natal, implicar em negligenciar o atendimento correto, podendo assim, contribuir 

em influenciar a paciente a descrer em relação a gravidade de determinadas 

patologias que podem ser diagnosticadas inicialmente através de tais exames 

laboratoriais no pré-natal.    

É de fato imprescindível que o Enfermeiro, durante a consulta de Pré-Natal, 

ouça atentamente todas as dúvidas das gestantes um plano de cuidados 

estratégico, e que atenda as reais necessidades das mesmas, contribuindo então, 

para a construção do conhecimento e daí veem a importância no ouvir, explicar e 

apoiar que são atitudes esperadas na relação profissional-cliente (REZENDE, 2012). 

A Lei do Decreto nº 94.406 de 1987 o exercício profissional de enfermagem 

juntamente com a equipe de saúde multidisciplinar, através dos manuais e 

protocolos elaborados pelo Mistério da Saúde, regulamenta inteiramente ao 
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Enfermeiro a realização do Pré-Natal nas Unidades Básicas de Saúde (BRASIL, 

2012b). 

Por tanto, a consulta de enfermagem deve contribuir para que a gestante 

tenha condições de compreender e expressar os diversos sentimentos vivenciados 

por ela durante o período gestacional. 

O enfermeiro como membro da equipe de saúde, exerce um papel 

extremamente importante, desenvolvendo ações comuns a toda equipe e outras 

atribuições específicas, como por exemplo, realizar consulta de enfermagem, 

solicitar exames complementares e prescrever medicamentos em condições 

seculares (CARNEIRO et al.2008). 

Diante do exposto tem como objeto de estudo identificar conhecimento e a 

conduta do enfermeiro pós a análise dos exames laboratoriais no pré-natal, haja 

vista que alguns prontuários os quais foram manuseados pelas autoras não 

dispunham de informações sobre tal procedimento e verificamos que alguns 

enfermeiros têm conhecimento limitado sobre as condutas estipuladas nos 

protocolos ministeriais que embasam a assistência ao pré-natal. 

Ao observarmos a carência desta práxis, e tornou – se instigante para nós, 

investigar a temática e com vista a buscar respostas para a referida problemática as 

autoras consideram importante a realização desta pesquisa através da seguinte 

questão norteadora: Qual (is) o (s) conhecimento (s) dos enfermeiros sobre a análise 

dos exames laboratoriais nas consultas de enfermagem do pré-natal de baixo risco, 

em uma Unidade Básica de Saúde em Ananindeua-PA? 
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1.2 Justificativa e Relevância do estudo  

 

Foi o nosso primeiro contato com consulta de enfermagem, sistematização da 

assistência e atuação como protagonistas na Saúde Pública. No início, mais 

observávamos do que assumíamos a condução do atendimento em si. Estávamos 

ávidos por conhecimento prático e, contudo, ficamos muito atentas aos detalhes de 

cada registro, orientação, conduta do enfermeiro com as pacientes. 

Durante as atividades práticas curriculares no estágio supervisionado na 

Unidade Básica de Saúde, tivemos a oportunidade de acompanhar nossa preceptora 

e demais enfermeiras realizando consultas de enfermagem às grávidas no pré-natal 

baixo risco. 

A atuação do Enfermeiro enquanto protagonista neste atendimento 

especializado permite identificar e intervir nas intercorrências que podem existir 

durante a assistência de enfermagem no Pré – Natal, assumindo uma postura 

organizada e confiável no serviço de saúde (BRASIL, 2013a). 

Essa temática deve ser mais discutida haja vista que nós acadêmicos e 

futuros enfermeiros precisamos estar preparados com conhecimento científico 

adequado para realizarmos a consulta de enfermagem no pré-natal e dentro desta 

sermos capazes tecnicamente de analisar os exames laboratoriais conforme as 

informações técnicas contidas nos manuais de assistência do Ministério da Saúde e 

tomarmos as devidas condutas.  

Pretende-se com essa pesquisa contribuir para que os enfermeiros reflitam 

sobre suas praticas nos atendimentos e sensibilizem-se quanto à importância do 

apoderamento do conhecimento, perfil do profissional atento, com postura adequada 

e precisa diante das orientações que os mesmos oferecem, visto que, têm papel 

crucial como educador e para isto devam assumir a responsabilidade de 

acompanhar todas as etapas do Pré-Natal de Baixo Risco. 

Este estudo busca, sobretudo, melhorar a assistência ao Pré-Natal através da 

categorização dos dados obtidos; e sensibilizar os profissionais frente à necessidade 

e importância da consulta de enfermagem de pré-natal, com intuito de contribuir para 

a melhoria da qualidade prestada á gestante aos exames laboratoriais. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar o conhecimento e a conduta do Enfermeiro frente aos resultados 

dos exames laboratoriais durante o Pré-Natal de Baixo Risco. 

1.3.2 Objetivo Específicos  

 

 Investigar o conhecimento do Enfermeiro em relação as normas preconizadas 

no manual de Pré-Natal de Baixo Risco quanto aos exames laboratoriais; 

 Verificar qual a conduta mediante a identificação de sorologias positivas para 

as doenças investigadas no Pré-Natal de Baixo Risco; 

 Descrever as dificuldades dos enfermeiros na interpretação dos exames 

laboratoriais utilizados no pré-natal de baixo risco. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Assistência ao Pré-Natal de Baixo Risco 

 

A assistência ao pré-natal constitui em cuidados, condutas e procedimentos 

em favor da mulher grávida e do concepto. Esta atenção caracteriza-se desde a 

concepção até o início do trabalho de parto, de forma preventiva e tendo também 

como objetivos: identificar, tratar ou controlar patologias; prevenir complicações na 

gestação e parto; assegurar a boa saúde materna; promover bom desenvolvimento 

fetal; reduzir os índices de morbimortalidade materna fetal e preparar o casal para o 

exercício da maternidade (RODRIGUES et al. 2011).  

Reforça que o pré-natal de baixo risco realizado pelo enfermeiro objetiva 

monitorar e dar seguimento as gestantes de baixo risco, bem como, identificar 

adequada e precocemente as pacientes com potencial para evolução desfavorável, 

devendo as mesmas serem encaminhadas para o acompanhamento de alto risco 

que é realizado pelo médico ginecologista (VIEIRA et al. p.20, 2011). 

A gestação é um processo fisiológico da mulher e sua evolução que, na 

maioria dos casos, ocorre sem intercorrências. A parcela de gestantes que sofre 

com alguma patologia, problema ou agravo à saúde constitui um grupo chamado de 

alto risco, que se fundamenta no fato de os indivíduos terem probabilidade diferentes 

de adoecer e morrer (BRASIL, 2012a).  

De acordo com Silva et al. (2013), a assistência pré-natal tem por objetivo 

reduzir a morbimortalidade materno fetal. Exames clínicos e laboratoriais oferecidos 

durante as consultas de pré-natal permitem identificar situações de risco e agir 

precocemente além da assistência recebida durante o período neonatal.   

A gestante deve ser cadastrada no SISPRENATAL na primeira consulta suas 

informações são registradas pelo profissional a cada atendimento, permitindo a 

avaliação de risco e a qualidade dessa assistência.  

O SISPRENATAL é um software desenvolvido pelo Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), com a finalidade de acompanhar 
adequadamente as gestantes inseridas no PHPN. Esse acompanhamento 
inclui o cadastro da gestante, realização de consultas em intervalos 
predefinidos, solicitação de exames segundo protocolos específicos e 
verificação do estado vacinal da gestante (SILVEIRA et al. 2001). 
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O SISPRENATAL permite acesso em tempo real aos dados da gestante, 

acessar o histórico de consultas anteriores, a captação precoce da gestante da UBS, 

acompanha a idade gestacional, garante a vinculação da mulher à maternidade de 

referência para o parto, acompanhamento para gestação de alto risco, 

acompanhamento do calendário vacinal, acompanhamento odontológico e o acesso 

aos exames realizados (BRASIL, 2012; p. 45). 

De acordo com o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(BRASIL, 2000), e a Rede Cegonha (BRASIL, 2011), é critério fundamental para o 

acompanhamento pré-natal a solicitação e a garantia da realização dos exames 

laboratoriais de baixo risco e de alto risco e acesso aos resultados em tempo 

oportuno. Então, são atribuições do enfermeiro: a solicitação dos exames 

complementares; a interpretação dos dados da anamnese e do exame físico e sua 

correlação com os resultados dos exames; e o tratamento de alterações 

encontradas e ou encaminhamento, de acordo com o protocolo local de pré-natal 

(BRASIL, 2012b).  

Como preconiza a Rede Cegonha a gestante deve ter acesso aos seguintes 

exames laboratoriais disponibilizados de acordo com o trimestre gestacional: 

hemograma completo; urina E.A.S.; glicemia; VHS; VDRL; tipagem sanguínea grupo 

ABO e fator Rh; HbsAg; Anti HCV; Anti HIV; HTLV 1 e 2; sorologia para Rubéola IgG 

e IgM; sorologia para Toxoplasmose IgG e IgM; sorologia para Citomegalovírus IgG 

e IgM; sorologia para Chlamydia Trachomatis IgG e IgM; Bacterioscopia e 

Microbiologia à fresco do conteúdo vaginal. 

Ressalta-se no quadro 1 que a solicitação de exames laboratoriais no pré-

natal é critério fundamental para o acompanhamento da gestante que devem ser 

solicitados por trimestres de acordo Brasil (2011). 
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QUADRO 1.  DEMONSTRATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS 

POR TRIMESTRE GESTACIONAL 

  1º TRIMESTRE   2º TRIMESTRE   3º TRIMESTRE 

Anti HIV Anti HIV Anti HIV 

Bacterioscopia (conteúdo 

vaginal) 

Glicemia Chlamydia Trachomatis 

IgG 

Chlamydia Trachomatis IgG Hemograma 

Completo 

Chlamydia Trachomatis 

IgM 

Chlamydia Trachomatis IgM Toxoplasmose IgG Glicemia 

Citomegalovírus IgG Toxoplasmose IgM Hemograma Completo 

Citomegalovírus IgM Urina (E.A.S) HTLV 1 e 2 

Glicemia VDRL Toxoplasmose IgG 

Hemograma Completo VHS Toxoplasmose IgM 

Hepatite B HbsAg  Urina (E.A.S) 

Hepatite C Anti HCV  VDRL 

HTLV 1 e 2  VHS 

Microbiologia à fresco (conteúdo 

vaginal) 

  

Rubéola IgG   

Rubéola IgM   

Tipagem Sanguínea fator Rh   

Tipagem Sanguínea grupo ABO   

Toxoplasmose IgG   

Toxoplasmose IgM   

Urina (E.A.S)   

VDRL   

VHS   

Fonte: BRASIL, 2011. 
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A efetividade, eficiência, eficácia e a sustentabilidade das ações da Rede 

Cegonha só poderão ter sucesso a partir da estruturação de um modelo 

organizacional que objetive melhorar as condições de acesso, atendimento e 

acompanhamento da saúde da população. Garantindo a assistência contínua de 

ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado 

território, na qualidade certa e com custo certo e com a responsabilização pelos 

resultados sanitários referentes a esta população (BRASIL, 2011). 

 

Segundo Brasil (2012b), a assistência pré-natal deve se dar por meio da 
incorporação de condutas acolhedoras, do desenvolvimento de ações 
educativas e preventivas, sem intervenções desnecessárias, da detecção 
precoce de patologias e de situações de risco gestacional, de 
estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local do parto, e do fácil 
acesso serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento ambulatorial 
básico ao atendimento hospitalar de alto risco.  
 
   

A equipe de saúde deve estar preparada para enfrentar quaisquer fatores que 

possam afetar adversamente a gravidez, sejam eles clínicos, obstétricos, ou de 

cunho socioeconômico ou emocional. Para tanto, a gestante deverá ser sempre 

informada do andamento de sua gestação e instruída quanto aos comportamentos e 

atitudes que deve tomar para melhorar sua saúde, assim como sua família, 

companheiro (a) e pessoas de convivência próxima que devem ser preparados para 

prover um suporte adequado a esta gestante (BRASIL, 2012b). 

O ponto de interlocução da rede assistencial é a atenção básica de saúde, 

que é responsável pela captação precoce das gestantes, atendimento ao pré-natal 

de baixo risco, identificação de gestantes de alto risco e encaminhamento para os 

serviços de referência (BRASIL, 2012a). 

Uma assistência pré-natal adequada prevê, no mínimo, seis consultas durante 

o período de gravidez (BRASIL, 2006; 2010; 2012b). Se a gestação não é 

classificada como alto risco, indicam-se no mínimo, uma consulta no primeiro 

trimestre de gestação, duas no segundo e três no terceiro. 

De acordo BRASIL (2012b): 

 

A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das situações de. 
Risco e prontidão para identificar problemas de forma a poder atuar, a 
depender do problema encontrado, de maneira a impedir um resultado 
desfavorável. A ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode 
incrementar o risco para a gestante ou o recém-nascido. Intuito da 
assistência pré-natal de alto risco é interferir no curso de uma gestação que 
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possui maior chance de ter um resultado desfavorável, de maneira a 
diminuir o risco ao qual estão expostos a gestante e o feto, ou reduzir suas 
possíveis consequências adversas. 

  

“Cadernos de Atenção ao Pré-Natal: Baixo Risco” e um instrumento de 

grande relevância no cuidado à gestante na Atenção Básica. É através dele que 

podemos realizar os passos para uma assistência de qualidade, os quais são:  

 

Iniciar o pré-natal na Atenção Primária a Saúde até a 12ª semana de 
gestação (captação precoce); garantir os recursos humanos, físicos, 
materiais e técnicos necessários à atenção Pré-Natal; Toda gestante deve 
ter assegurada a solicitação, realização e avaliação, em tempo oportuno, 
dos exames preconizados na atenção Pré-natal; Promover a escuta ativa da 
gestante e de seus (suas) acompanhantes, considerando aspectos 
intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não somente um cuidado 
biológico; Garantir o transporte público gratuito da gestante para o 
atendimento Pré-natal, quando necessário; É direito do (a) parceiro (a) ser 
cuidado (realização de consultas, exames e ter acesso a informações) 
antes, durante e depois da gestação, Pré-Natal do (a) parceiro; Garantir o 
acesso a unidade de referência especializada, caso seja necessário; 
Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a 
elaboração do “Plano de Parto”; Toda gestante tem direito de conhecer e 
visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz (vinculação); As 
mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no 
período gravídico-puerperal (Brasil, 2012a). 

 

Segundo Brasil (2012b;2013a), entende-se que tal abordagem seja de 

fundamental importância na organização dos serviços para a assistência ao Pré-

Natal de Baixo Risco, permitindo que as gestantes possam ocupar o espaço de 

protagonistas no processo de cuidado de sua saúde, estabelecendo parceria com os 

profissionais para a obtenção de melhores resultados. 

 

2.2 Exames Laboratoriais em Consonância a Rede Cegonha 

 

Os exames laboratoriais básicos são imprescindíveis no acompanhamento 

pré-natal, uma vez que complementam a análise dos dados clínicos e obstétricos, 

favorecendo a adoção de diagnósticos e as condutas adotadas com relação aos 

mesmos (GRANGEIRO et al.2008).  

Dentre as atividades inerentes a consulta de enfermagem no pré-natal, está a 

solicitação e avaliação de exames, inicialmente para o diagnóstico e posteriormente 

para o acompanhamento da gestação. A mulher deve fazer vários exames de 

sangue, urina, secreção vaginal e de imagem. Todos com o objetivo de detectar 



23 

 

qualquer alteração ou doença que possa acometer a criança ou comprometer o seu 

desenvolvimento intrauterino (BRASIL, 2012a). 

De acordo com Vitola (2012), os exames mais importantes, realizados, em 

toda a rede pública, são hemograma completo, na avaliação da anemia e de 

possíveis infecções; glicemia, pesquisando a existência de diabetes; tipagem 

sanguínea; exame de urina – EAS na detecção de infecção urinária e urocultura na 

identificação da bactéria causadora da infecção, assim como a que tipo de 

antibiótico ela se mostra sensível; sorologia para Sífilis (VDRL) que se positiva, a 

gestante deverá ser tratada com penicilina, podendo afastar o risco de transmissão; 

sorologia para toxoplasmose; rubéola; citomegalovírus; sorologia para hepatite B e 

C; Elisa – Anti – HIV. 

De acordo com Brasil (2000), os exames comumente realizados no pré-natal 

têm sua importância e indicação dispostas no Quadro 2, a seguir: 

 

QUADRO 2.  INDICAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS 

EXAME INDICAÇÃO 

Grupo sanguíneo e fator 

Rh 

Importante porque se a mãe for Rh negativo e a 

criança Rh positivo (caso o pai seja Rh positivo), 

pode ocorrer uma incompatibilidade sanguínea que 

leva à destruição das células vermelhas do feto, 

podendo levar à sua morte antes mesmo do 

nascimento.  

Glicemia 
Para avaliação de alterações glicêmicas e detecção 

precoce de diabetes mellitus.  

Anti-HIV: 

Para detectar a infecção por esse vírus (vírus da 

AIDS). Isso é importante porque existem 

medicamentos que se utilizados de maneira correta 

e no momento certo podem reduzir bastante o risco 

de transmissão do vírus para o bebê.  

Exame de sífilis: 
Essa doença é causada por uma bactéria e pode 

ser transmitida ao bebê, podendo causar 
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malformações.  

Exame de toxoplasmose: 
Doença causada por um protozoário, também pode 

ser transmitido ao feto e causar malformações.  

Exame de rubéola: 
Doença viral, que pode levar a abortamento e 

malformações graves.  

Exame de urina e 

urocultura: 

Para detectar infecção urinária. A ocorrência de 

infecção urinária, durante a gestação, pode 

aumentar o risco de parto prematuro e de infecções 

mais graves (como a renal).  

Exame de hepatite B e C: 

Caso a mãe seja portadora do vírus, existem 

condutas que reduzem a transmissão do mesmo 

para o bebê.  

Fonte: Brasil (2000). 

 

O Ministério da Saúde preconiza que todos os profissionais de saúde da rede 

pública incentivem os homens a fazerem exames preventivos na mesma época em 

que suas parceiras estiverem fazendo os exames de pré-natal. Um dos interesses 

neste momento, na saúde paterna, é a investigação de possíveis doenças que 

poderão vim a prejudicar a saúde do homem da mãe e do feto (BRASIL, 2010). 

Essa investigação pode ser feita no parceiro através desses exames como: 

Dosagem de hemoglobina e hematócrito (Hb/Ht); grupo sanguíneo e fator Rh 

quando necessário; sorologia para sífilis (VDRL); glicemia em jejum; exame de urina 

(tipo l); sorologia anti-HIV, com consentimento do pai após o “aconselhamento pré-

teste”; sorologia para hepatite B (HBsAg); aferição e monitoramento da pressão 

arterial e lipidograma (BRASIL, 2010). 

 

2.3 Consultas de Enfermagem na Assistência ao Pré-Natal de Baixo Risco 

 

A consulta de enfermagem realizada pelo enfermeiro é uma atividade 

independente de outras profissionais que compõem a equipe, tem como objetivo 

propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a melhoria na sua 

qualidade de vida, mediante uma abordagem contextualizada e participativa 

(BRASIL, 2012a).  
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Segundo Brasil (2012a), na primeira consulta deve ser feita uma avaliação 

global da paciente. Deve-se pesquisar os aspectos socioepidemiológicos, os 

antecedentes familiares, os antecedentes pessoais gerais, os ginecológicos e os 

obstétricos e a situação da gravidez atual.   

  

No que diz respeito a anamnese, o Ministério da Saúde (2013a), propõe 

alguns componentes fundamentais como a identificação da gestante como nome, 

idade, cor, naturalidade, procedência, dados socioeconômicos, grau de instrução, 

profissão, estado civil, hábitos pessoais como tabagismo, etilismo, drogadição, 

hábitos alimentares, alergias a alimentos e/ou medicações antecedentes 

ginecológicos saber o inicio da atividade sexual, relato de doença sexualmente 

transmissível e número de parceiros sexuais.   

Ainda no âmbito da anamnese, investigar os antecedentes obstétricos, se não 

for a primeira gravidez, investigar o número de gestações, identificando entre elas os 

partos e abortamentos, levantando possíveis intercorrências em cada ciclo 

gravídico-puerperal, o número de filhos vivos, descrever experiências de 

aleitamentos anteriores. Na gestação atual, observa-se a data do primeiro 

dia/mês/ano da última menstruação-DUM cálculo da idade gestacional e data 

provável do parto (BRASIL, 2013a).    

Segundo Brasil (2012a), no exame físico geral é indispensável a verificação 

dos sinais vitais. Deve-se fazer a inspeção da pele e das mucosas, a palpação da 

tireoide e a ausculta cardiopulmonar, na região do abdome, realizar a palpação 

abdominal, nos membros inferiores, verificação da presença de edema. Além disso, 

verificar dados antropométricos, calcular o índice de massa corpórea de edema. 

Além disso, verificar dados antropométricos, calcular o índice de massa corpórea e 

fazer a avaliação nutricional. 

Os autores são unânimes em concordar que o enfermeiro tem o papel muito 

importante na assistência pré-natal. Uma das primeiras atribuições é realizar o 

cadastramento da gestante no SISPRÉNATAL e fornecer o Cartão devidamente 

preenchido, deve ser verificado e atualizado a cada consulta. Deve prescrever 

medicamentos como sulfato ferroso e ácido fólico, além de medicamentos 

padronizados para tratamento das DST, conforme protocolo da abordagem. Deve 

também solicitar exames laboratoriais complementares e realizar testes rápidos para 
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confirmar ou afastar a gravidez e outras patologias como a Sífilis e o HIV (TEIXEIRA; 

AMARAL; MAGALHÃES,2010; BRASIL, 2012b). 

A educação em Enfermagem faz parte da formação do enfermeiro, trata da 

parte bioética em esclarecer a importância das gestantes em manterem 

rigorosamente o Pré – Natal. É papel do enfermeiro é manter as condições para 

evitar problemas nesse período como “morbimortalidade materna e perinatal” 

(GONÇALVES, et al; 2013, p.2). 

Sendo fundamentais uma assistência que possibilite um ordenamento 

adequado do serviço e uma capacitação para atender com os recursos disponíveis, 

mesmo diante da carência existente em algumas unidades de saúde nas redes 

públicas de atendimento, que acarretam maiores desafios aos profissionais à 

realização de atendimento integral e de qualidade (MATOS; RODRIGUES; 

RODRIGUES, 2013). 

Se evidenciar, no quadro a seguir, que o planejamento do Pré – Natal na 

Política de Atenção Básica deverá ter início com as informações referentes ao ciclo 

menstrual e seu atraso, as mulheres que utilizam os serviços das Unidades de 

Saúde, deveram comparecer de 10 ou mais dias de atraso menstrual para 

realização do teste imunológico para gravidez por meio do exame Beta HCG e/ou 

ultrassonografia obstétrica (MANUAL DE ENFERMAGEM DA SAÚDE DA MULHER, 

2012c).  
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Figura 1: Fluxograma para Diagnostico de Gravidez e Acompanhamento do Pré-

Natal: 

 
                                                                                                                   Fonte: BRASIL, 2012 p. 8  
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Ao receber o segundo teste com diagnóstico positivo se inicia propriamente a 

primeira consulta Pré – Natal de enfermagem que representa, entre outras coisas, a 

fase de solicitação de todos os exames necessários de rotinas para a avaliação do 

estado geral de saúde da mulher: Glicemia em jejum; Hemograma; Grupo sanguíneo 

e fator RH; Toxoplasmose; Exame de HIV, de hepatite e outros; isso tudo dentro do 

protocolo institucional e das atividades pertinentes aos enfermeiros (BRASIL, 2006).  

 Conforme Araújo e Okasoki (2007, p.47), uma consulta de enfermagem inicial 

de pré-natal envolve os seguintes procedimentos (QUADRO 3). 

 

QUADRO 3: MODELO DE PLANEJAMENTO DE CONSULTA PRÉ- NATAL 

CONSULTA DE ENFERMAGEM FASE DE PRÉ – NATAL 

  Entrevista com Gestante; 

-Preenchimento da ficha com os dados e do cartão da gestante  

-Anamnese: história clínica (geral e obstétrica), 

 Anamnese ou Histórico social 

-Antecedentes familiares (doenças) 

-Pessoais  

-Obstétricos 

-Historia da gestação atual 

-Analise e registro das alterações  

 Exame Físico 

-Avaliação de peso e do estado de nutrição da gestante  

-Determinação de sinais vitais  

-Avaliação das mamas e avaliação para aleitamento materno 

-Medida da altura uterina 

-Ausculta do BCF 

-Toque vaginal (indicativo de trabalho de parto) 

 Solicitação de exames laboratoriais diversos  

-Teste de urina ou urocultura 

-Glicemia em jejum 

-Hemograma 
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-Grupo sanguíneo e fator Rh 

-Toxoplasmose 

-Exames de HIV, Hepatite 

-Calculo da idade gestacional  

-Acompanhamento de ganho de peso e crescimento uterino. 
 

Fonte: ARAÚJO E OKASOKI, 2007 p.47. 

         

  A partir dos resultados do histórico de saúde e dos exames, a equipe de 

enfermagem requer a 2º consulta, e assim vai ocorrendo o Pré-Natal onde a cada 

encontro poderá ser decidido se a gestante será mantida no baixo risco, mantendo 

as consultas de enfermagem conforme rotina, protocolos e necessidades ou se ela 

será encaminhada ao pré-natal de alto risco (BRASIL, 2000). 

           Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012d), em seu caderno de 

atenção básica nº 32, os motivos para a gestante ser encaminhada ao Pré-Natal de 

alto risco são muitos, tendo aqui alguns exemplos: problemas de restrição de 

crescimento intrauterino, malformações fetais ou arritmias fetais, distúrbios 

hipertensivos da gestante, diabetes mellitus gestacional. Em casos mais graves e 

imediatos, a gestante deve ser encaminhada para um atendimento hospitalar 

obstétrico caso seja constatado que existem riscos que necessitem de uma 

assistência medica imediata, como trabalho de parto prematuro, eclampsia, 

síndromes hemorrágicas e outras. 

 Não havendo riscos, a equipe de enfermagem poderá desenvolver todas as 

etapas de atendimento que se compõem ao todo, por 6 consultas no mínimo, sem 

necessidade da intervenção médica ao Pré-Natal de Baixo Risco (BRASIL, 2000). 

 Ainda BRASIL (2000), o intervalo entre as consultas deve ser de 4 semanas, 

APÓS 36º semana, a gestante deverá ser acompanhada a cada 15 dias visando a 

avaliação da pressão arterial, da presença de edemas, da altura uterina, dos 

movimentos fetais e dos batimentos cardiofetais.  Frente a qualquer alteração ou se 

o parto não ocorrer até sete dias após a data provável do parto, a gestante deverá 

ter consulta medica assegurada, ou ser referida para o serviço de maior 

complexidade. 
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 Já no Caderno de atenção Básica nº 32, o total de consultas deverá ser de no 

mínimo seis, com acompanhamento intercalado entre medico e enfermeiro. Sempre 

que possível, as consultas devem ser realizadas conforme o seguinte cronograma: 

até 28º semanas mensalmente, de 28º até 36º semanas, quinzenalmente, de 36º até 

41º semanas, semanalmente. BRASIL (2012d), o manual de enfermagem da saúde 

também cita que as consultas de baixo risco devem ser intercaladas entre 

enfermeiro e médico. 

 Tanto para BRASIL (2000), quanto para BRASIL (2012d), concordam portanto 

que maior frequência de visita no final da gestação para avaliação ao risco perinatal 

e das intercorrências clínico obstétricas são comuns nesse trimestre, caso trabalho 

de parto seja prematuro, pré-eclâmpsia, eclampsia, amniorexe prematuro e óbito 

fetal. Não existe “volta” do pré-natal antes do parto. Quando o parto não ocorre até a 

41º semana, é necessário encaminhar a gestante para avaliação do bem-estar fetal, 

incluindo avaliação do índice de líquido amniótico e movimento cardíaco fetal. 

 O acompanhamento da mulher no ciclo gravídico puerperal deve ser iniciado 

o mais precocemente possível, não existindo alta de pré-natal e só se encerra após 

a 42º dias do puerpério em que a consulta de puerpério deverá ter sido realizada 

(BRASIL, 2012d). 

 De acordo Santos e Ferreira (2012), o objetivo maior do Pré-Natal Masculino 

é que os profissionais de saúde aproveitem esse momento de fragilidade, que é o 

momento da paternidade, para que durante os nove meses de gestação da 

companheira e que irá acompanha-la nas consultas, se conscientize de que ele 

também necessita de cuidados e venha realizar exames preventivos. 

 O pré-natal parceiro é mais uma estratégia do Ministério da Saúde para 

estimular a população masculina a fazer exames preventivos ao homem com mais 

frequência, assim como para a gestante, além de aumentar o vinculo familiar. A ideia 

é que os profissionais de saúde aproveitem o momento em que o homem está mais 

sensível ás vésperas de ser pai para incentivá-lo não só a acompanhar as consultas 

durante os nove meses de gestação da parceira, como também a fazerem um 

check-up. Para o Ministério da Saúde, essa iniciativa parte do princípio de que o 

homem precisa se cuidar para cuidar da família (BRASIL, 2010). 
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2.4 Aspectos Legais da autonomia do Enfermeiro na prescrição e análise de 

exames laboratoriais no Pré-Natal Baixo Risco 

 

De acordo com a lei do Decreto n° 94.406 de 1987, o pré-natal de baixo risco 

pode ser inteiramente acompanhado pelo enfermeiro, também dispõe como 

atividade privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem, onde o enfermeiro 

desenvolve o plano de cuidado através do processo de enfermagem. É necessário 

planejar as ações de enfermagem através da necessidade da clientela, e é essa 

uma ação privativa do enfermeiro. As atividades educativas, individuais e em grupos, 

com o intuito de estimular o acompanhamento do pré-natal. Esse espaço permite a 

continuidade da gestante no pré-natal, onde são abordados vários 15 temas, como: 

a importância do pré-natal, a sexualidade, orientações de higiene e dieta 

(CALDERON et al. 2006). 

Segundo Araújo (2005) apud Carneiro et al. (2008), o termo prescrever requer 

por si só certa autonomia, conquistada mediante os cursos de 

aperfeiçoamento/capacitação específicos para profissionais em programas de 

saúde, muitas vezes oferecidos pelos próprios gestores sendo acrescido da 

criticidade, favorecendo não só a capacidade do Enfermeiro em prescrever e 

analisar os exames laboratoriais como também em sobrepor seu olhar isento de 

coerção sob a individualidade e as reais necessidades das pacientes.  

Para Ferraz (2001a), a autonomia consiste na capacidade do sujeito 

(Enfermeiro) em autoderminar-se que os remete ao exercício dos direitos e deveres 

que lhe competem. Aplicando-se ao dilema em questão, nada mais seria do que 

reivindicar que o enfermeiro ocupe o lugar que lhe foi garantido em conformidade 

com a lei. A legislação não prevê que o enfermeiro prescreva arbitrariamente, 

enquanto ato privativo, ao contrário, deve fazê-lo, em concomitância com as 

atribuições que lhe foram asseguradas pela equipe multiprofissional planejadora do 

programa, o que denota que a autonomia do enfermeiro é relativas ás regras dos 

programas de saúde pública. 

A legalização da profissão de enfermagem no Brasil veio através da Lei 

7.498/86 regulamentada pelo decreto n° 94.408/87 e ambos constituem os atuais 

dispositivos legais do exercício profissional. Esta lei estabeleceu, dentre outras 

competências, algumas privativas do enfermeiro inclusive no tocante à consulta e à 
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prescrição da assistência de enfermagem e nos cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica (OGUISSO et al. 2010). 

A aplicabilidade em prescrever requer por si só certa autonomia, conquistada 

mediante protocolos específicos para Enfermeiros em programas de saúde, sendo 

acrescido da criticidade cientifica dos profissionais construída pela experiência e 

recrutamento em capacitações, muitas vezes oferecidos por instituições favorecendo 

não só a capacidade do Enfermeiro em prescrever e analisar os exames 

laboratoriais como também ser coercível sob a individualidade e as reais 

necessidades das pacientes (BRASIL, 2011). 

A consulta de Enfermagem é primordial no Processo de Enfermagem, de 

acordo com a Resolução COFEN nº 358/2009 e o procedimento de solicitação de 

exames torna-se necessário para que o cuidado possa ser eficaz e resolutivo por 

meio da avaliação dos mesmos. 

A realização da Consulta de Enfermagem como incumbência privativa do 

Enfermeiro e a possibilidade de prescrição da assistência de Enfermagem e o 

procedimento de solicitação de exames de rotina e complementares, está garantida 

no Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498/86 e estabelece: 

 

[...] 
Artigo 8º ao Enfermeiro incube: 
I Privativamente:  
[...] 
e) consulta de Enfermagem; 
f) prescrição da assistência de Enfermagem; 
II Como integrante da equipe de saúde: 
c) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas 
de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 
g) participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral e nos programas de vigilância epidemiológica; 
i) participação nos programas e nas atividades de assistência integral à 
saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco [...] (BRASIL, 1987). 

 

Neste sentido a Resolução COFEN 195/1997, determina em que contexto o 

Enfermeiro pode solicitar exames de rotina e complementares quando no exercício 

de suas atividades profissionais: 

 

[...] Art. 1º – O Enfermeiro pode solicitar exames de rotina e 
complementares quando no exercício de suas atividades profissionais                                                                                           
[...] (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1997). 
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De acordo com a Resolução COFEN nº 311/2007, que aprova a reformulação 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, observamos que a não 

solicitação de exames de rotina e complementares quando necessários para a 

prescrição de medicamentos é agir de forma omissa, negligente e imprudente, 

colocando em risco o paciente: 

 

[...]  
Seção I  
Das relações com a pessoa, família e coletividade. 
[...]  
RESPONSABILIDADES E DEVERES  
Art. 12 Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de 
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência.  
Art. 13 Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e 
legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de 
desempenho seguro para si e para outrem.  
Art. 14 Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, 
em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da 
profissão [...] (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

 

 

A Consulta de Enfermagem é parte integrante do Processo de Enfermagem, 

conforme estabelecido na Resolução COFEN nº 358/2009 e o procedimento de 

solicitação de exames torna-se necessário para que o cuidado possa ser seguro e 

resolutivo por meio da avaliação do resultado pelo Enfermeiro.  

Antes do arquivamento dos exames solicitados pela Equipe Saúde da 

Família, é necessário que os mesmos sejam avaliados pelo profissional solicitante, 

para identificação de alterações e priorização do atendimento ao usuário. Em caso 

de ausência temporária do médico da Equipe Saúde da Família, torna-se necessária 

a avaliação em equipe multiprofissional dos resultados dos exames solicitados pelo 

mesmo, para identificar alterações e realizar encaminhamento, se necessário 

(BRASIL, 2011). 

Desta forma, sabe-se então que compete aos Enfermeiros atribuições como: 

a solicitação dos exames laboratoriais; a interpretação destes; a anamnese e o 

exame físico e a correlação com os resultados dos exames; e o acompanhamento e 

tratamento das possíveis alterações diagnosticadas e/ou encaminhamento, se 

necessário, tendo sempre respaldo em fundamentação cientifica e devem ser 

realizados mediante a elaboração efetiva da assistência de Enfermagem. (BRASIL, 

2012a). 
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O Enfermeiro capacitado presta um atendimento pré-natal qualificado ao 

efetuar procedimentos de forma correta e uniforme, evitando a ocorrência de erros, 

ou seja, o profissional deve ser competente e reconhecer o real valor dos exames 

laboratoriais para a mãe e o feto, orientando de forma eficaz a realização dos 

mesmos para a coleta de dados e, consequentemente, a interpretação e condutas 

de acordo com os resultados (BRASIL,2012a).  

Enfermeiro, dentro da equipe de Enfermagem e como membro da equipe de 

saúde, a solicitação de exames de rotina e complementares no exercício das suas 

atividades assistenciais, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Ressalta-se 

que os procedimentos de enfermagem devem sempre ter respaldo em 

fundamentação científica e devem ser realizados mediante a elaboração efetiva do 

Processo de Enfermagem (BRASIL,2011). 

Conforme explicitado nas legislações citadas é imprescindível a existência de 

protocolos institucionais ou documentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde 

que padronizem os cuidados a serem prestados, assim como ações de enfermagem 

referentes à solicitação de exames laboratoriais, a fim de garantir uma assistência 

de enfermagem segura, sem riscos ou danos ao cliente causados por negligência, 

imperícia ou imprudência (BRASIL,2011). 

Recomendamos a capacitação dos Enfermeiros inseridos em Programas de 

Saúde Pública quanto às normas para a solicitações de exames e avaliação dos 

resultados. 

A solicitação de exames de rotina e complementares é realidade consolidada 

no Brasil desde 1997, quando foi editada a Resolução Cofen 195/97(em vigor). A 

consulta de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de 

medicamentos em protocolos são competências dos enfermeiros estabelecidos na 

Lei 7.94.406/1987 e pela Portaria MS 2.436/2017. Somos profissionais da 

Enfermagem e defendemos a assistência multidisciplinar para assegurar o direito á 

saúde.  

 

 

 



35 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1Tipo de Estudo 

 

O presente estudo é do tipo descritivo exploratório, e trata-se de uma 

pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Segundo a ótica de Minayo (2012), 

o estudo qualitativo e descritivo como: 

Ele se constitui de opiniões, valores, crenças e modos de pensar, sentir, 
relacionar e agir. O senso comum se expressa na linguagem, nas atitudes e 
nas condutas e é a base do entendimento humano. Dado o seu caráter de 
expressão das experiências e vivências, o senso comum é o chão dos 
estudos qualitativos. 

 

Ainda sobre a perspectiva da autora, há necessidade de se fazer um percurso 

analítico e sistemático da pesquisa qualitativa, portanto, o fato de tornar possível a 

finalidade de um tipo de conhecimento que é construído através de opiniões, 

crenças, valores, representações, relação a ações humanas e sociais sob a 

perspectiva dos atores em intersubjetividade. Desta forma, a análise qualitativa de 

um objeto de investigação concretiza a possibilidade de construção de 

conhecimento e possui todos os requisitos e instrumentos para ser considerada e 

valorizada como um construto científico (MINAYO, 2012).  

Segundo LAKATOS (2010), pesquisa de campo consiste em investigar de 

dados cuja principal finalidade é a análise dos fatos/características, tendo como 

objetivo a coleta sistemática de dado sobre a população estudada utilizando técnicas 

como entrevistas questionários e formulários.  

 

 

3.2 Local de Estudo 

 

O local escolhido para o estudo a Unidade Básica de Saúde Guanabara, 

inaugurada em 23 de janeiro de 2012, localizada no bairro da Guanabara em 

Ananindeua-PA, com uma população estimada cerca de 12 mil habitantes. 

Possui vários atendimentos atendendo exclusivamente os pacientes do SUS, 

nas especialidades: Pediatria; Ginecologia; Clínica Médica; Urologista; Odontologia; 
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Psicologia; Dermatologia; Serviço Social; Patologia Cervical. Através de programas 

voltados naquela referida Unidade Básica de Saúde: Programa Saúde do Idoso; 

Programa da Criança e Adolescentes; Programa Saúde da Mulher; Programa da 

Tuberculose; Programa da Hanseníase; Programa de Imunização; Planejamento 

Familiar. Atendimento é especializado através de procedimentos ambulatoriais de 

baixa complexidade. 

 

 

3.3 População e Amostra do estudo  

 

Na referida unidade dispõe de uma equipe multiprofissional, contando com 11 

médicos;03 ginecologistas- obstetras;05 enfermeiros; 02 psicólogos; 02 assistentes 

sociais; 04 odontólogas; 08 técnicos de enfermagem; 02 técnicos de laboratório ;01 

coordenação; 02 administrativo; 02 auxiliares de limpeza e 01 motorista com 01 

ambulância.  

 Diante desse quadro nossa amostra foi e constituída por 05 profissionais de 

enfermagem que atua no programa do Pré-Natal de Baixo Risco da referida unidade. 

 

3.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Ser enfermeiro da referida unidade de referência do local da pesquisa ser 

atuante no serviço do Pré – Natal de Baixo risco em qualquer turno de trabalho, 

possuir no mínimo 06 meses de atuação no setor, consentir participação na 

pesquisa que aceitem assinar o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE B). 

3.3.2 Critérios de Exclusão 

Enfermeiros que atuem em outros setores/programas, estar afastado do 

trabalho por qualquer motivo no período da coleta de dados ou não aceitarem 

participar da pesquisa, e não se encaixar nos critérios de inclusão. 
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3.4 Coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados empíricos, foi realizado através de um roteiro de 

entrevista semiestruturado. Na primeira parte foi composta por dados de 

caraterização das participantes e na segunda parte foi composta com questão 

subjetivas abertas, elaborada a partir dos objetivos desta pesquisa, elaboradas pelas 

autoras (APÊNDICE C). 

3.5 Procedimento de coleta de dados  

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, seguimos cinco (5) passos entre eles 

estão: 

1° passo – Submissão do projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP), após aprovação deu inicio as atividades de pesquisa; 

2° passo – Após a aprovação do projeto no CEP, iniciaram as atividades com 

as Enfermeiras que selecionados de acordo com critérios elegibilidades descritas no 

projeto.  

3° passo – Ao aceitarem participar da pesquisa, as mesmas foram conduzidos 

a um local reservado, ambiente favorável, onde foi explicado os objetivos da 

pesquisa além de seus riscos e benefícios, lhe garantindo a liberdade de retirada de 

sua participação da pesquisa a qualquer momento caso sinta-se constrangido. 

4° passo – Após serem informados sobre o objetivo, riscos e os benefícios do 

projeto foi oferecido o TCLE para assinatura. 

5° passo – Após a assinatura do TCLE, iniciou-se a coleta de dados, 

contendo questões subjetivas e objetivas conforme a autorização das entrevistadas, 

permitindo que as enfermeiras relatem suas percepções sobre o conhecimento e 

práticas dos enfermeiro em relação a análise dos exames laboratoriais, a partir 

desses dados qualitativos foi possível identificar os fatores que estão relacionados à 

esta escolha. 

Foi assegurada no decorrer da entrevista, a privacidade, o respeito pelas 

expressões de emoções e sentimentos, a liberdade de resposta sem julgamento, o 

anonimato e o sigilo das participantes. Não foi usado nenhuma maneira de 

identificação das enfermeiras.  



38 

 

 

3.6 Análise de dados 

 

A técnica aplicada para a exploração dos dados empíricos coletados, tratou -

se da análise de conteúdo, que é pautada no referencial metodológico desenvolvido 

por Bardin. 

Para Bardin (2011, p.47), o termo análise de conteúdo designa: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos ás condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Segundo Bardin (2011), a aplicação da análise de conteúdo utiliza três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados – 

inferência e a interpretação. 

Na etapa da Pré - analise: é processo de escolha dos documentos ou 

definição do corpus de análise, elaboração dos indicadores que fundamentam a 

interpretação final. A etapa de Exploração do Material é o procedimento onde os 

dados categorização são transformados, sistematicamente e agregados em unidades, 

as quais permitem uma descrição das características pertinentes ao conteúdo 

expresso no texto. A etapa de Tratamento dos Resultados – inferência e a 

Interpretação é a condensação e o destaque das informações para análise, é o 

momento da análise reflexiva e crítica. Representa o tratamento estatísticos simples 

dos resultados, permitindo a elaboração de tabelas que condensam e destacam as 

informações fornecidas para (BARDIN, 2011).  

Após a coleta dos dados, conforme a autorização das entrevistadas os  

respectivos textos foram transcritos na íntegra e de forma fidedigna, armazenados e 

categorizados, em um documento no Microsoft Office Word@ 2010, que auxiliou na 

análise de conteúdo e na apreciação e interpretação dos discursos, estes serão 

arquivados por um período de cindo anos, sob responsabilidade das pesquisadoras 

assistentes e após esse prazo, excluídos conforme prevê a resolução n° 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Desta forma, na primeira fase estabeleceu-se um primeiro contato com as 

anotações e transcrições das entrevistas, iniciou-se a organização e leituras do 
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material, como o objetivo de compreender, analisar e registra as impressões sobre as 

mensagens dos dados, e desta forma foram definidas as unidades de registro, trechos 

significativos e categorias, ou seja, os dados coletados forram organizados, a fim 

conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas.  

Na segunda fase, teve início a separação das ideias, frases e parágrafos e 

através disso foram identificadas as afinidades e dúvidas das participantes em relação 

á temática da pesquisa. Onde foi necessário realizar frequentes leituras do material 

desse modo possibilitando a organização e análise do conteúdo. 

Na terceira e ultima etapa, foi feita a sistematização e o mapeamento das 

afinidades e divergências das falas das entrevistadas, realizando-se constantes 

releituras dos textos e a partir desse momento foi possível delimitar as primeiras 

ideias e formular os eixos temáticos.   

 

3.7 Aspectos éticos e legais 

 

O projeto de pesquisa foi submetido para análise ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Paulista-UNIP, e aprovado no CEP no dia 08 dezembro 

de 2017, sob o Parecer: 2.424.948, Comitê de Ética em pesquisa de acordo com os 

preceitos éticos – legais, que atenderá as normas da Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres 

humanos que são: autonomia beneficência, não maleficência, justiça e equidade. A 

presente pesquisa visa atender todos os requisitos mencionados no que diz respeito 

à: 

 Autonomia: garantindo o livre acesso e esclarecido consentimento dos 

informantes e proteção do mesmo, procurando trata – lós com 

dignidade e respeito; 

 Beneficência: comprometendo – se em assegurar aos informantes o 

máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos tanto individuais 

quanto coletivos; 

 Não maleficência: garantia de que os danos previsíveis serão evitados; 

 Justiça e Equidade: destacar as relevâncias sociais da pesquisa 

mostrando as significativas vantagens para os informantes da 

pesquisa; 
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Por se tratar de entrevista direta com sujeito da pesquisa foi utilizado Termo 

de Consentimento de Livre e Esclarecido – TCLE, conforme estabelecida na 

resolução 466/12. 

 

3.8 Riscos e Benefícios 

 

Os riscos que esta pesquisa dispõe são: Os sujeitos da pesquisa terem suas 

informações reveladas e para se minimizar este risco os dados foram coletados 

utilizando a codificação através de pseudônimo de nomes importantes que 

representam a enfermagem como: Florence, Ana, Wanda, Elisa, Nery. Para manter 

o anonimato das informações do sujeito da pesquisa.  

Poderá haver a possibilidade de os participantes não entenderem as 

perguntas ou se sentirem constrangidos durante a aplicação do questionário, e para 

minimizar este risco as perguntas foram lidas e esclarecidos, afim de não deixa – lós 

em dúvidas.  Além disso, foi garantida a liberdade de não responder e por fim, 

desistir da entrevista. 

Para as pesquisadoras há risco de não alcançar uma amostra suficiente para 

conclusão da pesquisa. 

Teremos como benefícios a identificação do conhecimentos dos Enfermeiros, 

pós avaliação dos exames laboratoriais, além de conhecer os fatores que 

contribuem nessa escolha, contribuindo dessa forma para melhor resolutividade 

sobre tal problema em estudo, além disso, a pesquisa contribui para comunidade 

cientifica com a publicação de novos estudos sobre o tema. Para os Enfermeiros, os 

benefícios serão os conhecimentos adquiridos sobre a conduta frente aos resultados 

dos exames laboratoriais durante o Pré – Natal de Baixo Risco. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

  A faixa de idade das enfermeiras foi entre 30 a 52 anos. O grau de instrução 

das profissionais pode ser classificado em: O tempo de formação do profissional 

correspondem 08 a 27 anos, tempo de serviço na unidade está entre 05 a 06 anos 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1- Distribuição dos enfermeiros de acordo com a idade, tempo de formação e 
tempo e serviço.    

Participantes Tempo de Formação Tempo de Serviço 

Florence 08 anos 05 anos 

Ana 21 anos 06 anos 

Wanda 16 anos 05 anos 

Elisa 27 anos 06 anos 

Nery 13 anos 05 anos 

Fonte: Dados da Pesquisa, Ananindeua, PA, 2017. 
 

 Os resultados obtidos com as entrevistas foram analisados e discutidos de 

acordo com as seguintes categorias previamente estabelecidas: Conduta pós 

avaliação dos resultados dos exames VHS Positivo; Conduta na interpretação pós 

resultados sorológicos IgM e IgG positivos para Toxoplasma Gondii; Papel do 

enfermeiro referente à solicitação dos exames laboratoriais para o parceiro; Conduta 

do enfermeiro em caso de gestante com fator RH negativo; Conduta em caso de HIV 

e VDRL reagente; Conduta do Enfermeiro frente as alterações Hematológicos e 

valores glicêmicos; Você apresenta dificuldade na interpretação dos exames 

laboratoriais acha necessário capacitação quanto ao assunto; descritos a seguir. 

 A análise das categorias, respondidas com veemência pelas respondentes 

nos questionários, pretendeu evidenciar as condutas das enfermeiras pós-resultados 

dos exames laboratoriais, em uma unidade básica, a partir da ótica das 

pesquisadoras e da fundamentação teórica e científico, visando responder os 

objetivos deste estudo.  
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4.1 Conduta pós avaliação dos resultados dos exames VHS Positivo 

 

O exame de sangue VHS, ou velocidade de Hemossedimentação, é um 

exame muito utilizado para detectar alguma inflamação ou infecção no organismo 

dessa forma é capaz de indicar qual o tipo e o local no corpo da gestante, quanto 

mais intensa a inflamação, mais o VHS pode ser elevar ter a possibilidade de 

inflamação, sendo assim a existência de algumas patologias (SALCEDO;2010). 

Frente ao conhecimento deste resultado o enfermeiro precisa se posicionar 

tanto nas orientações quanto na conduta e o que podemos vislumbrar nas falas das 

enfermeiras entrevistadas, é que a maioria adota a seguinte conduta, como 

podemos ver nas falas a seguir:   

 
[...] Geralmente comparamos com exames clínicos e físicos e 

encaminhamos para a avaliação com o médico. (Ana) 

 

[...] Como se trata de possível processo inflamatório, é 

diagnosticado a anormalidade e imediatamente encaminhamos 

as gestantes para o médico. (Elisa) 

[...] Como resultado e positivo, de uma possível inflamação, 

encaminho ao Médico. (Florence) 

[...] Devido ser resultado VHS positivo, mesmo a vigência de 

inflamação, devido a condições previas da paciente encaminho 

ao pré-natal de alto risco. (Nery)  

 

[...] De acordo com avaliação do diagnóstico positivo exame 

VHS positivo, processo inflamatório, encaminho ao médico 

para iniciar o tratamento. (Wanda)  

 

A partir do relato dessas Enfermeiras revela que a maioria possui os seus 

próprios questionamentos sobre a temática, referem que realizam suas consultas de 

pré-natal conforme suas situações atuais. Como todo exame laboratorial, o VHS 

deve ser interpretado dentro de um contexto clínico, o qual incide maior prevalência 
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de infecções neste período, principalmente do trato urinário, pois como as 

entrevistadas relataram deve–se orientar quanto à alteração diagnosticada e 

encaminhar a gestante ao atendimento médico, pois se tratando de uma infecção ou 

inflamação, a conduta médica ira prevenir possíveis complicações ao decorrer da 

gestação. 

Para uma atuação de forma eficaz, o enfermeiro deve aprofundar e atualizar 

seus conhecimentos, relação a assistência pré-natal, no que se diz respeito ao 

desenvolvimento das orientações e avaliações do exame VHS positivo, foi possível 

verificar as falhas mediantes as devidas condutas prestadas para essas gestantes. 

De acordo com SALCEDO (2010), salvo todos os procedimentos e 

orientações relacionados à detecção e tratamento precoce ao decorrer da 

assistência ao pré-natal, os Enfermeiros devem atentar a qualquer alteração 

significativa dos exames laboratoriais. 

Vale ressaltar que apesar do conhecimento, o Enfermeiro deve realizar as 

condutas de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, sem 

descumprir as normas éticas e legais, conhecer os problemas de saúde das 

gestantes com características comuns, poderá direcionar à assistência correta e 

fornecer subsídios para a elaboração de planos de cuidados (REZENDE, 2012). 

4.2 Conduta na interpretação pós resultados sorológicos IgM e IgG positivos 

para Toxoplasma Gondii 

 

A interpretação dos exames sorológico, os anticorpos IgM ficam presentes por 

um curto período de tempo, normalmente desaparecendo em três a seis meses após 

a infecção, quanto os anticorpos IgG permanecem presentes por longo período, por 

vezes o resto da vida causando uma memória imunológica. Portanto, a presença de 

anticorpos IgM é indicativa de infecção aguda ou recente, e a presença somente de 

IgG, de infecção passada. Se adquirida durante a gestação deve ser imediatamente 

tratada para prevenir a transmissão do T. gondii da mãe para o feto (SILVA et al. 

2012). 

Ao se tratar da conduta do enfermeiro frente ao resultado positivo de IgM e 

lgG no exame de toxoplasmose, as entrevistadas demonstram insegurança quanto 

as condutas que devem ser adotadas, conforme nas falas a seguir:   
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[...] Na atual conjuntura geralmente encaminho imediatamente 

para a orientação médica. (Wanda) 

 

 

[...] Repasso as orientações de educação em saúde, procuro 

repetir o exame a cada quatro semanas, a partir da vigésima 

quarta semana e também encaminho à avaliação com médico, 

agora quando os resultados aparecem Coombs positivo eu 

explico a situação e referencio para o pré-natal de alto risco. 

(Ana) 

 

[...] Procuro repetir o exame, oriento em relação aos alimentos 

para não comer carne crua, tomar água filtrada, referencio ao 

pré-natal de alto risco. (Elisa) 

 

[...] Explico o resulto da sorologia positiva para Toxoplasma 

Gondii, encaminho ao tratamento para unidade de referência. 

(Nery) 

 

[...] Como resultado sorológico é positivo, repasso orientação 

para não comer peixes, carnes crua, lavar bem as mãos e os 

alimentos como frutas e legumes, referencio ao pré-natal de 

alto risco. (Florence) 

 

Essa postura deve ser modificada, pois o enfermeiro tem papel fundamental 

de educador e provedor da saúde, e para isto, não basta apenas ter capacitação 

técnica-cientifica, mas também, assumir a responsabilidade de acompanhar o pré-

natal, incluindo orientações adequadas sobre os exames em questão. 

É notório que dentre as Enfermeiras, a entrevistada demonstra apenas 

condutas básicas, dificultando nas orientações as gestantes, sendo que a mesma 

deveria desempenhar papel importante, principalmente nas ações educativas, antes 

de referenciar para outro profissional, favorecendo a qualidade na assistência ao 

pré-natal. Entretanto fica evidenciado que ao repassar as devidas informações sobre 

educação em saúde ou prevenção primaria, a detecção da infecção na gestante leva 
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a prevenção secundária, isto é, tratamento específico par medir ou pelo menos 

atenuar a infecção fetal (MIRANDA, 2012). 

Conforme os relatos citados, evidenciou-se que a conduta para resultados 

sorológicos IgM e IgG positivos Toxoplasma gondii, devem ser realizadas por meio 

de orientações às gestantes, haja vista que durante a gravidez pode causar na 

maioria das vezes infecção congênita, não demonstrando sinais de infecção no 

momento do parto, abortamento, crescimento intrauterino retardado, morte fetal, 

prematuridade e malformações. Acredita ser fundamental que os médicos e 

Enfermeiros que prezam assistência ao pré-natal deveriam ser devidamente 

treinados nos aspectos profiláticos, diagnósticos e clínicos das doenças de 

transmissão materno-fetal (SILVA et al. 2012). 

 

4.3 Papel do enfermeiro referente à solicitação dos exames laboratoriais para o 

parceiro 

 

De acordo Santos e Ferreira (2012), o objetivo maior do Pré-Natal Masculino 

é que os profissionais de saúde aproveitem esse momento de fragilidade, que é o 

momento da paternidade, para contribuir na promoção do bem estar de sua 

companheira e futuro filho que irá acompanhá-la nas consultas, se conscientize de 

que ele também necessita de cuidados e venha realizar exames preventivos. 

Ao se tratar do papel do enfermeiro em incentivar as solicitações dos exames 

para o parceiro, as entrevistadas demonstram segurança quanto as condutas que 

devem ser adotadas, conforme as falas a seguir: 

 

[...] Encaminhar o parceiro para consultas e exames, dar 

orientações quanto a prevenção de doenças graves com 

finalidade de obter qualidade no pré-natal. (Elisa) 

[...] Incentivo a realizar os exames de rotina, repasso as 

orientações, da participação do parceiro nas consultas do pré-

natal. (Ana) 

[...] Orientando ao parceiro sobre as consultas de pré-natal 

exames de rotina, aproxima o pai cada vez mais para o 
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momento do parto, oferecer sempre apoio a gestante durante 

sua gravidez. (Wanda) 

[...] Participação do parceiro na gestação e muito importante, 

tanto na realização dos exames laboratoriais, para dividir esse 

momento gestacional, participar das consultas no pré-natal e 

participação do pai na hora do parto. (Nery) 

[...] Participação dos homens no planejamento familiar, nas 

consultas de pré-natal e no momento do parto e muito 

importante para gestante nesse momento, orientar e incentivar 

a fazerem o check-up durante o pré-natal. (Florence)        

 

 Conforme o relato supracitado se evidenciou que as Enfermeiras tem a 

mesma conduta na responsabilidade de prestar assistência humanizada também ao 

pai, orientar e incentivar o parceiro a fazerem check-ups e cuidarem melhor da 

saúde, e um planejamento adequado para uma participação ativa dentro do pré-

natal. 

 É preconizado que todos os profissionais da saúde da rede pública incentivem 

os homens a fazerem os exames preventivos no mesmo momento que as suas 

parceiras estiverem realizando os exames do pré-natal, para ser investigado se o 

parceiro através desses exames apresenta alguma alteração e imediatamente 

serem devidamente tratados. 

Segundo Brasil (2010), foi estabelecido 10 passos para um pré-natal de 

qualidade na atenção básica, dentre as quais o 6° passo destaca que é direito do 

parceiro ser cuidado (realização de consultas, exames e ter acesso a informações) 

antes, durante e depois da gestação. No pré-natal masculino do Sistema Único de 

Saúde (SUS) estão inclusos exames de sangue para averiguar doenças como 

diabetes e colesterol; testes de doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS e 

sífilis; exames para detectar hepatites, principalmente os tipos B e C, grupo 

sanguíneo e fator Rh, e exame de urina. Além disso, o acompanhamento da saúde 

do pai pode incluir exames preventivos da próstata e medição da pressão arterial. 
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4.4 Conduta do enfermeiro em caso de gestante com fator RH negativo 

 

Caso o resultado para o fator Rh seja negativo e o parceiro tiver fator Rh 

positivo e/ou desconhecido, deve-se solicitar o teste de Coombs indireto. Se o 

resultado for negativo, repeti-lo em torno da 30ª semana. Quando o Coobms indireto 

for positivo, encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco. O Coombs indireto é o 

exame de total importância para diagnosticar a incompatibilidade sanguínea, torna-

se essencial para gestantes que são Rh negativa e desconhecem o fator Rh do 

parceiro, prevenindo a Eritoblastose fetal (BRASIL, 2013a). 

De acordo com as Enfermeiras entrevistadas, podemos perceber que elas 

conhecem as condutas adequadas para as gestantes, dentro do Protocolo do 

Ministério da Saúde, através destes procedimentos perante avaliação do resultado 

do fator Rh Negativo com forme as falas a seguir: 

 

[...] Saber o fator Rh do pai da criança e acompanhar se 

necessário a verificação dos exames. (Ana) 

 

[...] Solicita tipagem sanguínea do parceiro. (Florence) 

 

[...] Verificar fator Rh do marido, orientar sobre imunoglobulina 

após o parto. (Elisa) 

 

[...] Solicita o teste de Coombs indireto se de negativo repetir a 

cada quatro semana a partir da 24º semana. (Nery) 

  

[...] Solicito o teste de Coombs indireto e solicito o teste no 

parceiro se de negativo repito até a 24º semanas.  (Wanda) 

 

 

O enfermeiro capacitado presta um atendimento no pré-natal qualificado ao 

efetuar procedimentos de forma correta e uniforme, evitando ocorrência de erros; ou 

seja o profissional deve ser competente e reconhecer o valor dos exames 

laboratoriais para a mãe e o feto, orientando de forma eficaz a realização das 

condutas de acordo com o resultado.  
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Os enfermeiros devem estar atentos as gestantes com fator RH, dando-lhes 

uma atenção especial às grávidas com maiores riscos. As consultas deverão ser 

mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais no termo 

(BRASIL, 2013a).  

No entanto todas as grávidas devem realizar o rastreamento de anticorpos na 

primeira visita ao pré-natal. Não havendo evidência de aloimunização anti-D na 

gravida Rh negativa, administra - se 300ug de imunoglobulina D, por via IM na 

gestação de 28 semanas. A mesma dose da imunoglobulina D é utilizada dentro de 

72 horas do parto, quando o sangue do cordão umbilical for Rh positivo, sendo 

prudente repetir o teste de Coombs, antes da utilização da imunoglobulina, pois 

reduz a incidência da alomunização, em mulheres que não precisam da 

imunoglobulina (NEME 2002; MONTENEGRO, 2015). 

Dada a importância da prevenção é indispensável a atenção precoce no pré-

natal e no puerpério, pois observa-se negligencias frequentes quanto a profilaxia 

gerando sérios prejuízos à reprodutibilidade, como de mulheres com fator Rh 

Negativo. A maioria dos profissionais segue os protocolos do MS, porém existe a 

necessidade de atualizações acerca do tema, tornando-se pertinente que se 

divulgue aos profissionais da saúde e para a comunidade interessada, os avanços 

técnicos que permeiam a atuação desses profissionais, gerando melhorias na 

atenção as gestantes e um pré-natal mais seguro (MEDEIROS, 2011). 

4.5 Conduta em caso de HIV e VDRL reagente 

 

O rastreamento de casos tanto HIV e VDRL na gestação é indicado pelo 

Ministério da Saúde, por ser doenças infecciosas que atravessa a barreira 

transplacentária podendo atingir o feto, a identificação precoce nesses casos 

permite o tratamento da mulher, evitando assim complicações perinatais (BRASIL, 

2015). 

Segundo Rocha, Araújo, Cavalcante et al. (2017), as unidades primarias de 

saúde devem ofertar a realização dos testes, destacando-se para a prevenção e o 

controle, objetivando identificar os casos reagentes e o tratamento precoce. Mesmo 

com o atual cenário vivenciado, os profissionais de saúde, inclusive o Enfermeiro 

realiza ações promovendo uma melhor qualidade no pré-natal, com rastreamento e 
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atividades ligadas a educação em saúde, como é enfatizado a seguir nas falas das 

entrevistadas: 

 

[...] Em casos de VDRL reagente referencio a mãezinha ao 

médico para seguir em tratamento, prevenir transmissão 

vertical, oriento e esclareço as dúvidas da gestante e do 

parceiro e para HIV reagente encaminho para programa do 

CTA. (Florence) 

[...] Para VDRL reagente orientar o esquema básico de 

medicações. Solicitar exames do parceiro e monitoramento; 

Para HIV positivo encaminhar para unidade de referência para 

acompanhamento, encaminhar ao médico para prescrição do 

uso de AZT, a partir da 14° semana de gestação. (Ana)  

[...] Em caso de HIV e VDRL reagente, realizo as devidas 

condutas orientando a respeito que essa infecção que 

atravessa a barreira transplacentária podendo atingir o feto, e 

através da prevenção com o tratamento de medicamentos para 

minimizar os risco, encaminho ao pré-natal de alto risco. (Nery) 

[...] Em relação a conduta HIV E VDRL reagente, oriento á 

iniciar o tratamento, com uso de medicamentos, prevenir os 

risco ao feto, realizar os exames no parceiro para tratar se caso 

for reagente é encaminho para pré-natal de alto risco e médico. 

(Elisa) 

[...] HIV reagente indicação do uso de AZT a partir 14º semana, 

para redução do risco de transmissão vertical. Já VDRL tratar 

com medicamentos solicito á testagem no e parceiro, 

encaminha para uma unidade de referência para 

acompanhamento.  (Wanda) 

Nota-se que as orientações dadas pelas enfermeiras quanto ao exames 

laboratorial do pré-natal são muito reduzidas, explicando somente sobre o fato de 

prevenir a transmissão vertical de modo geral; não esclarecer para que serve cada 
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exame e as possíveis doenças a serem diagnosticadas . Cabe a  profissional reforça 

que durante o terceiro trimestre repetir os exames de HIV e VDRL para uma 

prevenção precoce. 

É importante ressaltar que é necessário uma assistência de Enfermagem 

voltadas para gestantes e parceiros com a realizações de ações priorizando as 

orientações, observando-se que muitas pacientes são acometidas e sem tratamento 

ou tratamento inadequado e assim acabam transmitindo para o seu concepto 

(ROCHA et al. 2017). Diante disso os Enfermeiros precisam ter um olhar detalhado 

para atender as principais necessidades dessas pacientes.   

Ao definir as determinadas sorologias, através de seus métodos de 

orientações o tratamento deve ser iniciado prontamente na atenção primária, estas 

gestantes deveram ser encaminhada e vinculada ao Hospital de Referência para 

gestação de alto risco, devendo permanecer o acompanhamento concomitante na 

atenção primaria, como principais orientações devem enfatizar quanto as 

necessidades do uso de preservativos, mesmo em casais soro positivos e também 

orientando em todas as consultas reforço o uso de AZT conforme a conduta médica 

(BRASIL,2015).   

Juntamente com o CTA são repassadas ações, desenvolvidas em duas 

etapas: aconselhamento pré e pós-teste visando auxiliar na avaliação e redução de 

vulnerabilidades, tornando as informações extremamente importantes para subsidiar 

estratégias (SOUZA, 2010). É importante salientar que o CTA tem a finalidade de 

avaliar as ações de aconselhamento desenvolvidas por meio de um levantamento 

que os profissionais muitas vezes delimitam por um roteiro previamente elaborado. 

 

4.6 Conduta do Enfermeiro frente as alterações Hematológicos e valores 

glicêmicos 

 

 

Durante a gravidez os exames são prescritos para avaliar as condições 

maternas que podem colocar em risco o feto, detectar os defeitos genéticos e 

monitorar o bem-estar fetal, como por exemplo, o Hemograma completo, inclui o 

nível de hemoglobina o que ajuda a determinar a presença de anemia (CABRAL, 

2015). 
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Ao serem perguntadas, sobre o tratamento em casos de gestantes com 

hemoglobina de 8g/dl a 11g/dl, evidenciaram-se as respostas das enfermeiras, pois 

referiram as condutas adequadas. Enfatizaram a importância e de imediato a 

realização das devidas condutas prestadas às gestantes. 

[...] Muitas mulheres com deficiência de ácido fólico respondem 

favoravelmente a uma dieta bem balanceada por isso eu as 

encorajo a ingerir ou beber uma rica fonte de vitamina C em 

cada refeição para estimular a absorção de ácido fólico, ajudo 

com o planejamento de uma dieta e administro um suplemento 

de ácido fólico conforme prescrito durante toda a gravidez e 

também avalio a sua adesão. (Ana) 

 

[...] Eu geralmente oriento a gestante sobre o uso dos 

suplementos de ácido fólico prescrito e sobre a necessidade de 

continuar a tomá-los durante toda a gravidez e a encaminho 

para o nutricionista. (Elisa) 

Segundo Brasil (2013b), a anemia é uma condição na qual o número de 

células vermelhas do sangue é insuficiente para atender as necessidades 

fisiológicas, afetando sua capacidade de transporte de oxigênio de acordo com a 

gravidez. Através da anemia durante a gestação pode-se classificar a dosagem de 

hemoglobina no sangue da gestante da seguinte maneira: Ausência de anemia >ou 

igual 11g/dl; Anemia leve ou moderada de 8g/dl a 10g/dl; Anemia grave < 8g/dl.  As 

causas de anemia na gravidez são encontradas por déficit de ferro na 

suplementação durante a gestação. 

Acredita-se que a anemia por deficiência de ácido fólico é um fator de risco, 

tornando-se mais evidente durante o segundo trimestre. Tal fator de risco contribui 

para o aborto espontâneo e deslocamento de placenta e um exame de dosagem de 

hemoglobina para todas as gestantes de risco habitual (CABRAL, 2015). 

O enfermeiro utiliza a autonomia profissional na realização de suas 

atividades, assume responsabilidades quanto aos problemas de suas pacientes, 

através de cuidados diretos e indiretos, orientações e encaminhamentos. A consulta 
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de enfermagem permite ao profissional exercer a sua função de educador 

esclarecendo dúvidas sobre diabetes gestacional (COSTA et al. 2012). 

A nutrição adequada é particularmente vital no período da gestação, durante 

as consultas de pré-natal deve atentar principalmente para a história nutricional da 

gestante, pois a adequação alimentar pode influenciar significativamente no 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (BRASIL, 2010). 

Partindo desse pressuposto é notório as necessidades dos carboidratos para 

as gestantes, precisam aumentar para satisfazer as demandas crescentes de 

energia. A gestante precisa de mais glicose, principalmente durante a segunda 

metade da gravidez, os discursos das Enfermeiras, consideram importante as 

orientações quanto uma dieta balanceada para manter os níveis glicêmicos estáveis.  

[...] A comunicação é primordial, geralmente algumas gestantes 

exageram ou relaxam quanto a alimentação, dependendo do 

contexto, quando observo uma alimentação desequilibrada 

somado aos resultados glicêmicos alterados, isso para mim já 

é um alerta para possível Diabetes gestacional, busco repetir 

os exames, oriento a importância da dieta e encaminho ao 

nutricionista. (Nery)  

 

[...] Eu como a maioria dos outros profissionais sigo os 

protocolos do MS, dando ênfase para a questão da 

alimentação, pois geralmente elas afirmam estar comendo por 

dois, porem não sei se é uma alimentação saudável, quando 

eu observo o aumento dos níveis glicêmicos, eu costumo 

solicitar a hemoglobina glicada para ter um diagnostico mais 

preciso, oriento a dieta e encaminho a mãezinha para o 

nutricionista. (Florence) 

[...] Oriento a suplementação de 40mg/dia de sulfato ferro 5mg 

de ácido fólico, a partir da 20º semana recomenda-se ingestão 

antes das principais refeições. Já nos casos glicemia 

orientando dieta saudável, sempre monitora a glicemia, 
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qualquer alteração encaminho ao pré-natal de alto risco. 

(Wanda)   

De acordo com Sales (2016), o enfermeiro deve estar capacitado para 

minimizar tais déficits, planejando e executando cuidados individualizados às 

gestantes, promovendo eficiência na qualidade do cuidado, esses cuidados são 

demonstrados na grande maioria pelas Teorias de Enfermagem. 

O tratamento da Diabetes gestacional consiste na adoção de hábitos de vida 

saudável como uma alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas e 

fundamental no controle glicêmico (BRASIL, 2013 c).   

4.7 Você apresenta alguma dificuldade na interpretação dos exames 

laboratoriais acha necessário alguma capacitação quanto ao assunto. 

 O enfermeiro capacitado presta um atendimento pré-natal qualificado ao 

efetuar procedimentos de forma correta e uniforme, evitando a ocorrência de erros; 

ou seja, o profissional deve ser complemente e reconhecer o valor dos resultados 

dos exames laboratoriais, para mãe e o feto, orientando de forma eficaz a realização 

dos mesmos para coleta de dados interpretação e conduta de acordo com os 

protocolos do Ministério da Saúde (BRASIL,2012). 

[...] Não apresento dificuldades, mais a capacitação sempre é 

muito importante para novos conhecimentos. (Florence) 

[...] Não tenho dificuldades, mais acho relevante em qualquer 

situação a capacitação. (Ana) 

[...] Não tenho dificuldade, pois sempre sigo as orientações do 

protocolos do Ministério da Saúde e sempre importante a 

capacitação dessa temática. (Wanda)  

[...] Não tenho dificuldade, mais acho de suma importância a 

capacitação para aprimoramento de novos conhecimentos. 

(Elisa) 
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[...] Não tenho dificuldade, pois sempre que necessário busco 

informações no protocolo do Ministério da Saúde e sempre 

está atualizada e muito importante. (Nery)   

 A partir dessas observações, pode-se notar a importância da qualidade da 

assistência durante o pré-natal pelo profissional de enfermagem, ao fazer com que 

as consultas ocorram com maior frequência a fim de atingir a meta principal, que é 

garantir uma gestação saudável.  

 Como está descrito na Lei número 7.498, de 25 de julho de 1986, que dispõe 

sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, compete ao enfermeiro a 

realização de consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de 

enfermagem, como integrante da equipe de saúde. Oferecer assistência de 

enfermagem á gestante, parturiente e puérpera e realizar atividades de educação 

em saúde. O número total de consultas, preconizadas pela Organização Mundial de 

Saúde, não deve ser inferior a seis. Qualquer número abaixo desse já é considerado 

como atendimento deficiente (ALVIN,BASSOTO,MARQUES,2007).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dessas observações frente a realização deste estudo, se evidencia a 

importância da assistência de enfermagem, nas orientações e condutadas pós-

avaliação dos resultados dos exames laboratoriais, durante o pré-natal pelo 

profissional enfermeiro, tem como finalidade atingir a meta principal, que é garantir 

uma gestação saudável sem risco. 

Considera-se que a definição para analise da realização dos exames 

laboratoriais que devem ser realizados pelas gestantes durante o pré-natal, foi feita 

conforme o preconizado no Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério Atenção 

Qualificada e Humanizada de acordo com o Ministério da Saúde. Na primeira 

consulta da gestante, a equipe de saúde deverá proporcionar informações claras, 

seguras e atender à mulher de forma integral e acolhedora, engajando-a ao serviço 

de forma humanizada. 

E dessa forma constatou-se que as enfermeiras possuem consideráveis 

dificuldades para repassar as orientações devidas de acordo com os protocolos do 

MS, condutas que pelo tempo de serviço das mesmas, algumas apresentaram 

dificuldades na hora de avaliar os resultados dos exames laboratoriais, distanciando 

a teoria da pratica nos atendimentos. Sendo assim percebe-se o papel do 

enfermeiro na prestação de conduta pós-avaliação dos resultados dos exames 

laboratoriais, sempre cair em rotina ao nosso ver, esse profissional enfermeiro dever 

está sempre qualificado e capacitado para realizar todos os procedimento dentro dos  

protocolos de acordo com o Ministério da Saúde.  

A crítica que se impõem neste estudo reside no fato de não ser suficiente 

apenas o repasse de informações através de palestras, mas também os 

responsabilizando para uma mudança de postura, sem que sejam oferecidos 

suportes ou discursões para buscar formas de atendimentos, no período da 

pesquisa o profissional enfermeiro estava impedido de exercer sua função, dentro do 

pré-natal de baixo risco na parte de solicitações de exames laboratoriais, deixado 

para conduta médica essa função, sendo que o enfermeiro tem o respaldo em 

fundamentação cientifica, um profissional que dever ser competente e reconhecer o 

real valor dos exames laboratoriais para mãe e feto durante as consultas de pré-

natal. 
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É importante relatar que mesmo com as consideráveis dificuldades 

encontradas nas práxis, sugere-se para gestão públicas de saúde que a partir do 

estudo, independente do modelo de atenção é importante promover a sensibilização 

e capacitação dos profissionais, tenham aproximação com as universidades, tendo 

por objetivo inovar as equipes de saúde nas suas práticas inserir núcleos de atenção 

ao pré-natal, onde Enfermeiros obstetra da academia teriam encontros sistemáticos 

com os pré-natalistas de Unidade Básica de Saúde para aprimorar as devidas 

praticas dentro do Programa Pré-Natal. 

A través da realização do pré-natal, o enfermeiro tem respaldo técnico- 

cientifico para abordar a mulher, e por ele ter uma visão holística, cria vínculos com 

a mulher não olhando a gestação apenas, reforça-se a importância da realização do 

exames laboratoriais , na atenção ás gestantes, para as consultas profissionais 

corretas durante o pré-natal, juntamente com as orientações dadas durante as 

consultas pelo enfermeiro, verificou-se que a capacidade técnica do profissional 

influencia na qualidade da assistência prestada, mesmo diante das dificuldades 

encontradas. Assim, quando o enfermeiro possui uma especialização, este tem um 

melhor preparo em relação á assistência as gestantes. 

Neste contexto, os exames laboratoriais constituem um indicador significativo 

de avaliação da assistência pré-natal ; pois, através deles, o enfermeiro pode avaliar 

a saúde materna e as condições de risco para o feto ; acompanhar o tratamento 

para prevenir intercorrências clinicas, garantindo o nascimento de uma criança 

saudável e a redução da morbimortalidade materna, perinatal neonatal. 

Também foram encontradas dificuldades no que tange a pesquisa de artigos 

e literatura atualizados relacionados ao tema estudado, ocasionando assim, lentidão 

no andamento do estudo. Portanto, a partir desta pesquisa, espera-se contribuir para 

atualização literária do referido estudo e temas relacionados. 

 Essa temática é de grande relevância , pois avalia a qualidade do cuidado 

pré-natal. Estudos como este, devem ser realizados sistematicamente, devido as 

informações que fornecem; já que permitem identificar e intervir nas possíveis falhas 

existentes e melhorar a assistência de enfermagem. Portanto, recomenda-se que 

trabalhos futuros possam adicionar a esta investigação, contribuindo para um pré-

natal qualificado e humanizado.  
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FACULDADE PAN-AMAZÔNICA 

APENDICE A: Termo de Aceite do Orientador 

 

Eu, professora Elyade Nelly Pires Rocha Camacho, do Curso de 

Graduação em Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Pan Amazônica 

FAPAN, aceito orientar o trabalho intitulado “PRÉ-NATAL DE BAIXO 

RISCO: Conduta do Enfermeiro pós-avaliação dos exames laboratoriais ”. 

De autoria das académicas de enfermagem Juliana Lorrany Nascimento 

da Silva, Maria do Socorro Gomes Romero, Paula Carolina Aragão Oliveira. 

Declaro ter total conhecimento das normas de realização de trabalhos 

científicos vigentes segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

CONEP, estando inclusive ciente da necessidade da minha participação na 

banca examinadora por ocasião da defesa do trabalho. Declaro ainda ter 

conhecimento conteúdo do anteprojeto ora entregue. 

 

 

 

Belém, 20 de outubro de 2017. 

 

 

           Elyade Nelly Pires Rocha Camacho 
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FACULDADE PAN-AMAZÔNICA 

APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Para a conclusão do nosso Curso de Graduação em Enfermagem, realizamos 

uma pesquisa que tem por título: “PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO: Conduta do 

Enfermeiro pós-avaliação dos exames laboratoriais ”. 

O objetivo principal desta pesquisa visa descrever o conhecimentos e a 

conduta do Enfermeiro pós-avaliação dos exames laboratoriais durante o Pré-Natal 

de Baixo Risco.  

Os avanços na área da saúde acontecem devido a estudos como estes, e 

para isso convidamos você a participar do estudo respondendo algumas perguntas 

sobre a qualidade do conhecimento e a prática do Enfermeiro pós-avaliação exames 

laboratoriais durante o Pré-Natal de Baixo Risco nesta unidade. Caso não saiba 

responder alguma pergunta ou se sinta com vergonha, você tem toda a liberdade de 

não responder. 

Nessa pesquisa não realizaremos nenhum procedimento que cause 

desconforto ou risco para os enfermeiros, porém os riscos que teremos: a perda do 

sigilo de sua identidade, mas para evitar esse risco, deixamos claro que seus nomes 

só serão conhecidos somente pelos pesquisadores e quando formos divulgar os 

resultados deste estudo, eles não irão aparecer, pois usaremos a codificação será 

através de Pseudônimos de nomes importante que representam a enfermagem 

(Florence, Ana, Wanda, Elisa e Nery) para manter o anonimato dos enfermeiros e 

informações passadas sobre a qualidade da assistência prestada durante as 

consultas do pré-natal de baixo risco. 

Sua participação para o estudo é muito importante, pois esta pesquisa 

descreverá a visão dos resultados do conhecimento do enfermeiro pós-avaliação 
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dos exames laboratoriais, assistência prestada no pré-natal de baixo risco, e dessa 

forma tendo como benefício, a melhoria da qualidade prestada pelo enfermeiro 

através dos resultados dos exames e as condutas prestada para as gestantes, pois 

através de um bom resultado dos exames e relatos prescritos sobre a condutas 

prestadas para essa gestantes, os enfermeiros poderão sensibilizar-se para corrigir 

erros comumente realizados durante as consultas de pré-natal de baixo risco. 

A qualquer momento você poderá afastar-se da pesquisa e não permitir o uso 

de informações obtidas e todo material gravado e/ou anotado lhe será devolvido. As 

informações obtidas serão utilizadas somente nesta pesquisa, guardadas pelos 

pesquisadores por cinco anos e depois destruídos. Os resultados desta pesquisa 

poderão ser apresentados em eventos de pesquisa ou outro meio de comunicação 

da pesquisa e este trabalho será realizado com recursos dos pesquisadores. Não 

haverá nenhum pagamento por sua participação. 

Se você tiver dúvidas e desejar esclarecimentos sobre a pesquisa poderá 

fazer contato com a professora coordenadora da equipe de pesquisa Elyade Nelly 

Pires Rocha Camacho (981142949), seus alunos orientandos Juliana Lorrany 

Nascimento Da Silva (980286725), Maria do Socorro Gomes Romero (982066806), 

Paula Carolina Aragão Oliveira (983731835) e com o Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Consentimento Pós-Informação 

 

 

Eu, __________________________________________________fui 

informado sobre o que os pesquisadores querem fazer e porque precisam da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto 

expondo minha opinião sobre a conhecimento e práticas do enfermeiro pós-

avaliação dos exames laboratoriais no pré-natal de baixo risco e assistência 

prestada na unidade básica de saúde na qual faço parte acompanhamento de pré- 

natal de baixo risco, mesmo sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 

quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas 

por mim e pesquisadoras, ficando uma via com cada parte envolvida. 

 

Belém, ______ de ___________de 2017. 

 

     

________________________________       _______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa                   Assinatura do Pesquisador (a)    

Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

FACULDADE PAN-AMAZÔNICA 

APÊNDICE C: Instrumento de Coleta de Dados 

 

Questionário com Perguntas Abertas e Semiestruturado 

1. Identificação 

1.1 Nome:____________________________________________________ 

1.2 Pseudônimo:_______________________________________________ 

1.3 Idade:_____________________________________________________ 

1.4 Tempo de Formação Profissional __________________________________  

 

1.5 Tempo de atuação no Programa Pré-Natal de Baixo Risco________________ 

 

Questionário Estruturado 

 

1. Qual a conduta pós analise do resultado do exame VHS positivo em uma 

gestantes com 17 semanas?  

R: _________________________________________________________________ 

2. Qual o papel do enfermeiro na solicitação dos exames laboratoriais para o 

parceiro dentro do programa do pré-natal ? 

R: _________________________________________________________________ 

3. Qual a conduta na interpretação pós resultado sorológico lgM e lgG for positivo 

para Toxoplasma Gondii ? 

R: _________________________________________________________________ 

4. Qual a conduta do enfermeiro em caso de gestante com fator RH negativo ? 

R: _________________________________________________________________ 
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5. Qual a importância da solicitação dos exames do conteúdo vaginal para essa 

gestantes? 

R: _________________________________________________________________ 

6. Qual a conduta em caso de HIV E VDRL reagente? 

R: _________________________________________________________________ 

 

7. Qual(is)o(s) tratamento em caso de gestante com hemoglobina de 8g/dl a11g/dl  ? 

R: _________________________________________________________________ 

8. Qual a conduta do enfermeiro mediante os valores dos resultados glicêmicos 

superior a 110 mg/dl? 

R: _________________________________________________________________ 

9. Qual seria a conduta adequada do enfermeiro quanto ao teste positivo para 

hepatite B caso a gestante não tenha sido vacinada anteriormente? 

R: _________________________________________________________________ 

10. você apresenta alguma dificuldade na interpretação dos exames laboratoriais? 

Acha necessário alguma capacitação quanto ao assunto? 

R: _________________________________________________________________ 
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ANEXO A : PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B: Comprovante de Submissão do  Artigo 

 


