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Introdução: A gestação é conhecida por um período repleto de mudanças físicas, hormonais 

e, consequentemente, emocionais que englobam aumento do peso, edemas nos membros 

inferiores, alterações posturais, modificações no sistema urinário, digestório e etc¹. Com isso, 

acarreta-se uma total mudança de vida da futura mãe e geram inúmeras dúvidas, tanto a 

respeito de seu corpo, como do momento do parto. Assim, por ser um período crítico 

recomenda-se que as mulheres em período reprodutivo mantenham bons hábitos de nutrição, 

hidratação e práticas de atividades físicas, visto que essas práticas asseguram a formação do 

feto e a saúde da mãe para o momento do parto e da amamentação. Nesse contexto, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) através da Atenção Básica se organiza com programas de saúde o qual 

o programa do natal se faz presente para atender as mulheres em período gravídico, o qual 

estar presente com ações para atender em especial as mulheres, e observou a necessidade de 

estratégias para a promoção da saúde da gestante e da criança. No nível de atenção, destaca 

que a educação em saúde² como uma das principais formas de abordagem do público-alvo, 

pois visa estimular de forma voluntária a desconstrução de hábitos não saudáveis e a mudança 

de comportamentos, fazendo com que o pré-natal ocorra adequado e com futuro parto seguro, 

além de tornar essas mulheres agentes multiplicadoras de conhecimento sobre a saúde 

materna e fetal. Dessa forma, vale pontuar que a educação em saúde é um instrumento para a 

promoção da qualidade de vida do indivíduo e da comunidade que o mesmo pertence, 

articulando saberes técnicos e saberes populares com a finalidade não só de solucionar 

problemas no processo de saúde-doença/ enfermidade-cuidado, mas, também, de proporcionar 

conhecimento e meios para que esse indivíduo se torne o sujeito principal de transformação 

de seus próprios hábitos e que ocorra uma maior facilidade na adesão de procedimentos 

propostos e possíveis tratamentos para essas mulheres³ Objetivos: Promover a educação em 

saúde com a gestante durante o pré-natal, possibilitando o maior compartilhamento de 

conhecimentos e mudanças para hábitos saudáveis, colaborando para uma gestação saudável e 

um parto seguro. Informar e esclarecer acerca das temáticas de saúde exposta na coleta de 

dados de enfermagem. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido por acadêmicas da Universidade Estadual do Pará, por meio da prática 

obrigatório do componente curricular Metodologia da Assistência de Enfermagem 

Comunitária E Hospitalar do 4° semestre do Curso de Graduação em Enfermagem. O estudo 

ocorreu mediante a coleta de dados e o exame físico realizados a gestante de 19 anos em uma 

Unidade de Estratégia em Saúde da Família (ESF) localizada em um bairro da periferia de 

Belém- PA. Os parâmetros estabelecidos para a realização da educação em saúde se deu por 

intermédio de uma entrevista informal, que foi estabelecida por meio de um modelo, também 

informal, de uma ficha de Assistência de Enfermagem/Atenção Básica, a qual é constituída de 

sete eixos, o que possibilitou a identificação dos hábitos da mulher gestante, e registro de suas 

principais queixas de saúde. Com isso, as acadêmicas promoveram a educação em saúde 

visando a melhora dos problemas apresentados pela gestante, o que acarretou no 

aconselhamento sobre a importância para a manutenção de sua saúde e, consequentemente, do 

bebê em pontos como alimentação, prática de atividades físicas e consumo hídrico. Nesse 
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aconselhamento foi exposto a relevância de consumo adequado de água, o que é preconizado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além do alimento de modo que supra todas as 

suas necessidades fisiológicas de vitaminas e nutrientes essenciais para a formação do bebê e 

a manutenção de sua saúde. Dessa maneira, foi orientada que alimentos como vegetais, 

verduras e frutas, principalmente, os ricos em ferro, assim como a necessidade e importância 

de uma alimentação regular, ou seja, em horários adequados e que, majoritariamente, sejam 

realizadas a cada três horas. No que diz respeito a prática de atividades físicas, foi realizado o 

aconselhamento acerca da importância da prática de exercícios que se adequem a sua 

condição de gestante e ao seu tempo, como caminhar no mínimo trinta minutos por dia, 

visando a melhora na qualidade do sono e da circulação sanguínea. Resultados: Como 

resultados da coleta de dados com a paciente obteve-se dados relativos aos seus hábitos que, 

de algum modo, influenciassem em sua saúde. Assim, as informações obtidas foram de que a 

gestante se restringia a realizar duas refeições ao dia, limitando-se a pratos com arroz, feijão e 

frango; não praticava nenhuma atividade física; realizava práticas de lazer passeando com a 

família em praças; não possuía hábitos evitáveis como etilismo, tabagismo ou consumo de 

drogas ilícitas; não possuía nenhum tipo de processo alérgico; sono e repouso afetado; 

excreção normal; a avaliação do seu autocuidado deu-se como excelente. Por conseguinte, a 

educação em saúde foi efetuada visando suprir as lacunas de conhecimento em relação aos 

hábitos que prejudicam a sua saúde, com isso pode-se observar a falta de conhecimento da 

gestante em relação aos alimentos que deveria priorizar, além do descaso com a prática de 

atividade física. Desse modo, no final da entrevista houve questionamentos acerca do que foi 

discutido e também de diferentes temáticas como planejamento familiar. Dessa maneira, a 

ação de educação em saúde conseguiu alcançar seu objeto de informar e esclarecer dúvidas 

acerca da importância de manter hábitos saudáveis para o desenvolvimento de uma boa 

gestação, além de sua própria saúde. Conclusão: Dessa forma, é importante ressaltar os 

benefícios da educação em saúde na promoção da saúde de gestantes, visto a sua contribuição 

para a desconstrução de ideias e atitudes que não contemplam de forma positiva a saúde da 

mulher e da criança, assim como, conduzir e proporcionar mudanças diárias de atitudes e 

práticas, que, consequentemente, trazem benefícios para esse público, como hábitos 

alimentares saudáveis e de atividades físicas que contribuem efetivamente no 

desenvolvimento saudável do feto até no momento pós nascimento e, também, preserva a 

saúde da mulher, o que diminui os riscos de desenvolvimento de doenças associadas a 

gravidez, como anemia e eclampsia, um parto seguro e, posteriormente, uma amamentação 

regular e benéfica para mãe e filho. Sendo assim, ratifica-se a importância do estudo e a 

efetividade das suas ações, que contribuíram pela importância do pré-natal e da educação em 

saúde na formação de futuras enfermeiras e na saúde da comunidade. 
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