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Introdução: O pré-natal é indispensável na assistência as gestantes, sua execução contribui 

na redução dos índices de morbimortalidade materna e perinatal. É nesse período que as 

gestantes adquirem a confiança de que terão uma gestação de qualidade e bem observada[1]. 

Cabe destacar, que durante o pré-natal as gestantes devem ser orientadas pelos profissionais a 

realizarem a vinculação a maternidade de referencia que terá o parto. Essa vinculação é 

regulamentada pela Lei no 11.634 de 27 de dezembro de 2007, sendo de responsabilidade da 

equipe de saúde encaminhar a gestante para visita à maternidade[2]. É de fundamental 

relevância a realização da visita programada para conhecer a maternidade, haja vista que 

nesse momento pode-se desenvolver roda de conversa com as gestantes abordando temas 

como: o trabalho de parto e sinais de alerta; a importância do parto normal; os horários de 

visitas; e os direitos das gestantes[3]. Nesse sentido, as tecnologias de cuidado em saúde são 

essenciais para a implementação das boas práticas de atenção a gestante, facilitando as ações 

de orientação acerca do trabalho de parto e parto e o acesso aos serviços de saúde[4]. Nessa 

perspectiva, o Ministério da Saúde instituiu o Projeto Aprimoramento e Inovação no Cuidado 

e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (APICE ON), e propõe a qualificação nos campos de 

atenção ao parto e nascimento entre outros aspectos que permeiam a saúde da mulher. O 

projeto visa produzir efeitos significativos na qualidade do cuidado ofertado pelo SUS, a 

partir das mudanças nas práticas de formação, atenção e gestão, delineada por uma ética do 

cuidado baseada nas relações, que são a fonte primária que sustenta as profissões da saúde[5]. 

Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na elaboração de tecnologia 

educativa acerca da visita de acolhimento da gestante em uma maternidade de referência em 

Belém. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência, realizado por acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal do Pará. O estudo foi realizado no mês de junho de 2019 no decorrer 

das atividades do projeto de extensão “Inserção do enfermeiro na visita de acolhimento das 

gestantes à maternidade de referência da FHCGV, como parte integrante do Projeto 

ApiceOn”. O projeto é executado na Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Vianna (FHCGV) 

e conta com a participação da equipe de saúde do hospital. Assim, durante as reuniões e 

visitas no referido hospital detectamos a necessidade de elaborarmos um material educativo 

que pudesse contribuir com a melhoria do serviço de acolhimento a gestante. O material 

elegido foi uma cartilha e os temas que a compõe foram escolhidos de acordo com o 

preconizado nos objetivos do projeto em conjunto com a realidade detectada no hospital. 

Desta forma, para a elaboração da cartilha realizamos um levantamento teórico através de 

artigos, portarias e manuais do ministério da saúde. Após análise desses documentos, 

realizou-se a sistematização do conteúdo da cartilha, que foi organizado de acordo com os 

objetivos. A cartilha foi elaborada com ilustrações e linguagem simples com o intuito de 

facilitar a leitura e ser acessível a todos os públicos de gestantes. Resultados: A cartilha 
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construída aborda conteúdos referentes à visita de acolhimento a gestante na FHCGV e expõe 

os assuntos que são essenciais para o conhecimento da gestante, do pai e dos familiares. A 

cartilha elaborada foi finalizada com um material contendo dezessete páginas, composta por 

capa com o tema “Visita de acolhimento: Informativos para a Gestante”, seguida de uma 

breve apresentação sobre o conteúdo da cartilha e da FHCGV. Na página 3 encontra-se os 

dados de identificação da gestante (Nome, Data da Última Menstruação e Data Provável do 

Parto), em seguida apresenta-se o conteúdo da cartilha que é composto pelos seguintes 

tópicos: Apresentação do serviço (Ambiente, Planta física e Equipe da clínica obstétrica); 

Documentos necessários para a admissão; Sinais de trabalho de parto; Momento oportuno de 

procurar a maternidade; Dicas para o momento do parto (Métodos não farmacológicos para o 

alívio da dor e posições que favorecem o trabalho de parto); O que é necessário levar para o 

hospital para o bebê e para a gestante; Direitos da gestante; Informações importantes 

especificas para gestante, pai, acompanhantes e visitantes; e Lembretes gerais para gestante, 

pai, acompanhante e visitantes. Para finalizar a última página contém os créditos da produção. 

Conclusão: Conclui-se que para a prestação de um cuidado humanizado e acolhedor das 

gestantes, é de fundamental importância que todas as dúvidas com relação ao parto, ao 

ambiente e aos profissionais que farão parte desse momento único para a gestante, sejam 

sanadas. O projeto vem atender aos profissionais e as gestantes com a utilização de uma 

tecnologia educativa, apresentando todos os direitos e deveres da gestante no serviço, as 

principais dúvidas quanto as manifestações fisiológicas do parto e quem da sua escolha 

poderá acompanhá-la nesse momento e para os profissionais é elencado a sua importância no 

serviço especificando a sua participação. Desta forma, o principal objetivo do APICE ON está 

sendo cumprido que é contribuir com a implantação de práticas de cuidado baseadas em 

evidências científicas na atenção ao parto e nascimento. 
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