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Resumo: O estudo se objetivou em conhecer a percepção da gestante sobre a consulta de enfermagem na 

maternidade, frente à proximidade do momento do parto. Metodologicamente, optou-se pela pesquisa qualitativa, 

realizada na Maternidade do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Foram realizadas entrevistas 

com 10 gestantes e analisadas pela análise de conteúdo. Como resultados, as gestantes relataram que a consulta de 

enfermagem realizada na maternidade foi satisfatória, podendo sanar dúvidas; demonstraram que as informações 

foram válidas e que a consulta proporcionou maior tranquilidade para o período do parto. Assim, conclui-se que é 

importante destacar a relevância da realização da consulta de enfermagem do terceiro trimestre na maternidade, 

pois é um momento de preparação para o parto, fase está vista com medo por muitas mulheres.  
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PROJETO 

 

          Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto – CEPP.  

 

PÚBLICO-ALVO 

 

           As ações extensionistas do projeto, são destinadas à gestantes e puérperas atendidas em 

uma Maternidade escola.  

 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

  

          O município atingido através das ações extensionistas do projeto é a cidade de Ponta 

Grossa- PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

           O Projeto é executado na Maternidade do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais.  

 

JUSTIFICATIVA 

  

          A Consulta de Enfermagem do Terceiro Trimestre Gestacional, realizada em uma 

maternidade escola dos Campos Gerais, acontece para atender a Lei nº 11.634/07 e uma das 

Diretrizes da Rede Cegonha, proporcionando à gestante o conhecimento do local de vinculação 

para a assistência ao pré-natal, parto e puerpério, como também oportunidade de receber 

orientações sobre o parto.  

          Dessa forma, evidenciar a visão delas sobre a consulta vem a contribuir para o 

conhecimento científico em relação aos benefícios da mesma, mostrando se as práticas 

assistenciais do enfermeiro estão sendo efetivas e identificando o que precisa ser melhorado.  

 

OBJETIVO  
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          Conhecer a percepção da gestante sobre a consulta de enfermagem na maternidade, do 

projeto de extensão CEPP, frente à proximidade do momento do parto. Evidenciar as 

peculiaridades da visão das gestantes e enfatizar os benefícios da consulta. 

 

METODOLOGIA  

 

          O estudo foi realizado na Maternidade do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais, localizado em Ponta Grossa – Paraná. Foram incluídas, no estudo, gestantes que 

participaram da consulta de enfermagem do terceiro trimestre. Gestantes não encaminhadas 

pela Rede Municipal de Saúde foram excluídas da pesquisa. Ao término da consulta de 

enfermagem do terceiro trimestre, a gestante era convidada a participar da pesquisa.   

          A participante interessada assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e após 

a assinatura do documento, iniciou-se a coleta dos dados através da entrevista semiestruturada. 

O roteiro da entrevista foi dividido em duas etapas. A primeira parte iniciou com a coleta dos 

dados Sociodemográficos. Em seguida, foram verificadas as percepções das gestantes. As 

entrevistas foram gravadas em áudio, com auxílio de um smartphone. Posteriormente, as falas 

foram transcritas manualmente. Para manter a identidade das gestantes em anonimato, utilizou-

se numeração para identificação individual. A averiguação e discussão dos resultados foram 

realizadas conforme a Análise de Conteúdo. 

 

RESULTADOS 

 

          A partir da análise dos dados, foram encontradas 3 unidades de registro e 10 unidades de 

contexto. Neste trabalho abordaremos as 3 unidades de registro e 6 unidades de contexto 

seguindo o objetivo da pesquisa. 

 

Tabela1 – Unidades de registro e de contexto que emergiram nas entrevistas com as gestantes. Ponta Grossa – 

PR- 2019  

                                                                                                                                             (continua) 

 

UNIDADES DE REGISTRO 

 

UNIDADES DE CONTEXTO 

 
1- Qualidade da consulta de enfermagem  

 

1.1 Esclarecedora  

1.2 Inovadora 
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2- Informações recebidas  

 

2.1 Informações válidas   

2.3 Direito de acompanhante no momento do 

parto  

 
3- Visão do parto pós consulta  

 

3.1 Tranquilidade  

3.3 Opinião em relação ao parto  

Fonte: A autora 

          A partir de relatos das gestantes, evidenciou-se que a maioria (90%) das gestantes 

esclareceram dúvidas em relação ao parto e demonstraram-se satisfeitas com a consulta. A 

consulta do terceiro trimestre gestacional permitiu que as gestantes pudessem sanar dúvidas 

sobre o momento do parto, além de poder conhecer a estrutura do hospital. Segundo os estudos 

de Andrade et. al. (2016) e Livramento et. al. (2019), o grande diferencial da consulta com o 

enfermeiro é permitir que a gestante se sinta mais confortável para sanar as dúvidas existentes, 

em razão de ser um profissional acolhedor e demostrar grande preocupação com a paciente.  

          A consulta de enfermagem foi referenciada como inovadora, pois, em gestações 

anteriores, as participantes entrevistadas não obtiveram a oportunidade de uma consulta 

específica nas proximidades do parto, conforme evidenciado atualmente. Segundo Livramento 

et. al. (2019), a realização da consulta proporciona informações sobre a gestação, oportunizando 

autoconhecimento e maior tranquilidade. As orientações realizadas pelo profissional de 

enfermagem são de grande importância, pois possibilitam às gestantes maior segurança para o 

momento do parto.  

          Em relação às informações, buscou-se analisar se as orientações passadas às gestantes 

foram válidas. As entrevistadas reconheceram que os conhecimentos trazidos foram válidos, 

conforme relatado em seus discursos:  

E.03- A gente acha que ajudou muito, que são válidas, que são boas as 

informações. 

E.04- Nossa, bastante, todas. 

 

          Segundo Campos et al (2016), é necessário transmitir o conhecimento às mulheres  

através da educação em saúde durante o pré-natal, de forma a prepará-las ao parto e pós-parto, 

para que vejam essa fase de forma positiva.  

          Uma entrevistada relatou a respeito do esclarecimento sobre o direito da presença do 

acompanhante durante o período do parto.  

E.07- ...eu achei bom por causa de ter parto humanizado, pode tá o 

acompanhante junto, porque os outros três meus tinham, mas depois que 

ganhava só, na hora do parto não podia, não podia entrar, tinha que ficar lá 

fora esperando, era só você, os médico ali, tinha as partera naquela época.  
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           É de grande importância que a gestante receba orientações sobre os seus direitos, sobre 

o local, e os tipos de parto (LIVRAMENTO, 2019). Pela Lei n° 11.108 de 2005, a mulher tem 

o direito a um acompanhante de sua escolha durante o pré-parto, parto e pós-parto (BRASIL, 

2005). A relação do momento do parto com medo e dor é presente entre a gestante e seu 

acompanhante, e deve ser modificada através de estratégias para que o processo do parto seja 

vivido de forma tranquila, segura e ativa (GONÇALVES et. al. 2017). Após a realização da 

consulta, o relato da maioria das participantes foi de tranquilidade, calma e segurança, pois 

foram orientadas de forma esclarecedora sobre os procedimentos e oportunizadas a conhecerem 

a estrutura da maternidade.  

          Em relação à unidade de contexto “Opinião em relação ao parto”, 40% das entrevistadas 

mantiveram suas argumentações em relação ao parto, após a realização da consulta do terceiro 

trimestre  

E.03- A opinião acho que não muda.  

E.06- Mais ou menos, porque eu to com medo pela primeira gestação que 

teve a complicação, eu ainda continuo com medo. Pelo fato de ter ocorrido o 

sofrimento fetal, o medo é de ficar em trabalho de parto ali e ele virar igual 

aconteceu na primeira. 

 

          Devido ao período reprodutivo, a gestante fica rodeada de conflitos, com medo do 

período de gestação e angústia do desconhecido. É de grande importância a presença de um 

profissional empenhado e envolvido com as demandas psicossociais dessas mulheres, para 

auxiliar no entendimento do processo de gestação e parto, retomando a autonomia feminina e a 

decisão do seu corpo. Ressalta-se que a autonomia varia de acordo com a situação cultural, 

social, econômica, dentre outras (RODRIGUES et. al. 2016). 

           

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Através deste estudo foi possível conhecer a percepção das gestantes em relação à 

consulta de enfermagem realizada na maternidade. A consulta ofertada foi, em sua maioria, 

satisfatória, permitindo que dúvidas pudessem ser tiradas. As orientações recebidas 

proporcionaram o sentimento de tranquilidade para vivenciar o momento do parto.  

          É importante destacar a relevância da realização da consulta de enfermagem do terceiro 

trimestre na maternidade, pois é um momento de preparação para o parto, fase esta que é vista 
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com medo por muitas mulheres. Desta forma, novos estudos precisam ser realizados frente a 

percepção das gestantes sobre a consulta, possibilitando assim a expansão do conhecimento e 

visibilidade dos benefícios que ela traz à gestante. 
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