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Introdução: Para que a gravidez transcorra com segurança, são necessários cuidados da 

própria gestante, do parceiro, da família e, especialmente, dos profissionais de saúde. A 

atenção básica na gravidez inclui a prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos 

problemas que ocorrem durante o período gestacional e após o parto¹. Nesse contexto a 

consulta de enfermagem tem como objetivo propiciar melhores condições de saúde a gestante 

e a melhora na sua qualidade de vida, mediante uma abordagem contextualizada, humanizada 

e participativa, assim como, realizar vinculação da gestante a fim de garantir que na 

instituição onde ela realiza o acompanhamento, caso tenha possíveis intercorrências clínicas e 

obstétricas, estas sejam identificadas e tratadas para a manutenção do parto como um evento 

de risco habitual². Nesse processo é importante a construção do vínculo terapêutico para 

aumentar o grau de autonomia e protagonismo da gestante aumentando assim a confiança no 

profissional assistente³. Isso se dá através de escuta qualificada das gestantes em seus 

problemas e demandas principalmente nas relacionadas as dúvidas e receios relacionados ao 

parto normal. Objetivos: Descrever a experiência de enfermeiras obstétricas na realização do 

acompanhamento pré-natal no centro de parto normal visando um trabalho de parto normal de 

risco habitual. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do 

tipo relato de experiência oriundo a partir da vivência prática de enfermeiras obstétricas na 

assistência ao pré-natal em um Centro de Parto Normal (CPN), localizado no interior do 

estado do Pará. Onde as enfermeiras realizam consultas pré-natal, concomitante às consultas 

do pré-natal já iniciadas nas unidades básica de saúde, sendo que no CPN são acompanhadas 

a partir das 30 semanas de gestação com foco inicial na identificação de intercorrências 

clínicas e obstétricas e posteriormente na orientação e esclarecimento de dúvidas e ansiedades 

relacionadas ao parto normal. As consultas têm duração média de uma hora, todas 

previamente agendadas com horário exclusivo para cada gestante; onde além das orientações 

é valorizado a escuta das dúvidas e experiências da gestante e sua família sendo incluso ao 

prontuário o nome do bebê e do pai/acompanhante incluindo assim a imagem de 

acompanhamento da família e não só da gestante. Na primeira consulta é realizada coleta de 

dados dos antecedentes mórbidos familiares, pessoais, clínicos, ginecológicos e obstétricos e 

anotação de todos os exames laboratoriais e obstétricos realizados durante o pré-natal, nesta 

ocasião realiza-se a avaliação criteriosa dos exames evidenciando alterações que geram 

problemas presentes ou potenciais, onde caso haja necessidade de tratamento imediato ou 

encaminhamentos aos profissionais especializados os mesmos são realizado imediatamente; e 

o exame físico e obstétrico minucioso durante cada atendimento, ressaltando que na avaliação 

obstétrica a ausculta dos batimentos cardíacos fetais são de no mínimo dois minutos e todos 

os parâmetros e alterações clinicas são avaliadas incluindo exame especular quando há 

queixas de secreções vaginais. No caso de identificação de alterações clínicas ou obstétricas 

as mesmas são orientadas quanto ao tratamento caso esses possam ser solucionados por meio 

da prescrição de enfermagem; e/ou referenciadas ao hospital de retaguarda caso necessitem de 

atendimento/avaliação médica imediata, evitando complicações. Durante as consultas são 
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abordados temas como sinais de trabalho de parto, sinais de alerta, critérios para internação 

em centro de parto normal, métodos não farmacológicos para alívio da dor, plano de parto, 

presença e importância do acompanhante no trabalho de parto e encaminhamento ao hospital 

de retaguarda em casos de intercorrências. Também são realizadas rodas de conversa a cada 

15 dias, que possibilitam o encontro de várias gestantes e familiares com as enfermeiras e por 

vezes as rodas contam com a presença de mães que passaram pela experiência de um 

acompanhamento e parto humanizado na instituição possibilitando o compartilhamento de 

vivências e orientações em grupo. Todas são estimuladas a conhecer o espaço físico do CPN 

esclarecendo onde elas serão atendidas previamente quando necessitarem de uma avaliação, 

demonstrando os ambientes onde elas podem parir o seu bebê, estimulando nesta ocasião as 

posições verticalizadas e reiterando que elas são protagonistas do seu parto, apresentando o 

centro como um ambiente comum a todos mostrando por exemplo a cozinha onde elas podem 

realizar suas refeições junto com os profissionais e explicando todo o fluxo de atendimento de 

um CPN, todo esse processo é realizado para possibilitar uma melhor vinculação. 

Resultados: Foi observado que a realização das consultas com atendimento minucioso 

possibilita a identificação prévia de intercorrências que influem diretamente no parto de risco 

habitual, onde foi possível realizar o tratamento de infecções urinárias recorrentes, anemias e 

vaginoses que durante o trabalho de parto poderiam progredir para intercorrências graves no 

parto ou pós parto desclassificando como parto de risco habitual e o tornando de alto risco. 

Ademais observou-se a formação de um vínculo de confiança da gestante e família com a 

enfermeira assistente que faz a diferença durante a assistência ao trabalho de parto, uma vez 

que ela já conhece previamente o profissional que irá prestar a assistência. Também foi 

relevante a verbalização das pacientes sobre suas dúvidas e anseios em relação a via de parto, 

mitos e verdades sobre o parto normal e ao tipo de assistência que será recebida durante o 

trabalho de parto, assim como a participação positiva dos familiares nesse processo. 

Conclusão: Nota-se que um atendimento pré-natal minucioso com abordagem 

individualizada, escuta a gestante e atenção aos exames clínicos, obstétricos e laboratoriais 

possibilita a identificação precoce de alterações clínicas e obstétricas bem como orientação ou 

encaminhamento ao tratamento prevenindo assim intercorrências e complicações futuras 

como anemia, prematuridade e infecção materna e neonatal; possibilitando que a gravidez 

transcorra para um parto de risco habitual e que possa acontecer em um centro de parto 

normal ou mesmo em hospitais, mas principalmente sem maiores riscos maternos e neonatais. 

Assim como uma experiência satisfatória de um parto normal com respeito e autonomia já 

que a gestante e seus familiares foram munidos de informações e saciados em seus receios 

durante o acompanhamento pré-natal ofertando assim apoio que a gestante necessita durante a 

fase ativa do trabalho de parto e parto. 
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