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RESUMO 

 

CARVALHO, Marta Valéria Calatayud. Aplicação “OSCE” na avaliação de 
enfermeiros no pré-natal [Dissertação] Goiânia (GO). Programa de Pós-
Graduação Ensino na Saúde, Faculdade de Enfermagem – Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia; 2018. 
 
 
O enfermeiro está inserido na consulta de pré-natal e na assistência ao parto 
normal à gestante de risco habitual. As prerrogativas de avaliar competência e 
habilidade dos enfermeiros é uma tarefa essencial, quando se pretende obter 
informações para subsidiar a tomada de decisões ou para melhoria do 
desempenho profissional. Objetivou-se neste estudo analisar o desempenho 
de habilidades e competências clínicas de enfermeiros que atuam na atenção 
ao pré-natal aplicando o “OSCE” exame clínico objetivo estruturado. O estudo 
foi descritivo-exploratório com abordagem qualitativa, com enfermeiros que 
atendem gestantes, na área de abrangência do Distrito Sanitário Leste de 
Goiânia. O estudo constituiu-se de duas etapas: na 1ª etapa - entrevista com 
39 enfermeiras e a 2ª etapa com 18 enfermeiras na atividade “OSCE” para 
avaliação de habilidades e competências. Os resultados demonstraram que 
as profissionais que atendem o pré-natal são todos do gênero feminino e o 
desempenho das habilidades e competências das participantes demonstradas 
e simuladas em quatro estações OSCE, a partir de casos clínicos 
estruturados, resultaram em desempenho regular para as participantes com 
nota média geral de 5,8 pontos. Em se tratando da aplicação do “OSCE” na 
Estação 1 caso clínico de “Suspeita de Gravidez em adolescente”, o 
desempenho das enfermeiras para solucionarem o caso foi considerado 
“Bom” e obteve nota de 7,1; na Estação 2 “Gestante e Companheiro” o 
desempenho das enfermeiras foi considerado “Regular” e nota média 5,9; a 
estação 3 caso “Gestante de Alto Risco” as enfermeiras apresentaram  “Bom” 
desempenho e nota média de 6,4; a Estação 4 “Mulher puérpera” o 
desempenho das participantes foi pontuado “Fraco” e nota média de 3,7. Os 
resultados demonstraram que as participantes carecem de investimentos em 
Educação Permanente (EP) e as unidades de saúde pública: investimentos e 
estrutura de saúde. O checklist elaborado para a avaliação deste “OSCE” 
tornou-se o produto técnico deste estudo e foi entregue para os gestores da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a fim de publicizar e disponibiliza-lo 
como ferramenta para auxiliar o enfermeiro no atendimento ao pré-natal.  
 
 
Palavras-chave: Avaliação. Cuidado Pré-Natal. Simulação de paciente. 
Competência Profissional. Educação em Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

CARVALHO, Marta Valéria Calatayud. Application "OSCE" in the evaluation 
of nurses in prenatal care [Dissertação] Goiânia (GO). Programa de Pós-
Graduação Ensino na Saúde, Faculdade de Enfermagem – Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia; 2018. 
 
The nurse is included in the prenatal consultation and in the normal delivery 
of the pregnant woman at normal risk. The prerogatives of assessing 
competence and skill of nurses is an essential task when seeking information 
to support decision making or to improve professional performance. The aim 
of this study was to analyze the performance of clinical skills and 
competences of nurses working in prenatal care by applying the OSCE 
structured clinical objective examination. The study was descriptive-
exploratory with a qualitative approach, with nurses attending pregnant 
women, in the area of coverage of the East Sanitary District of Goiânia. The 
study consisted of two stages: in the first stage - interview with 39 nurses and 
the second stage with 18 nurses in the "OSCE" activity to evaluate skills and 
competencies. The results showed that prenatal care professionals are all 
female and the performance of the skills and competences of participants 
demonstrated and simulated at four OSCE stations, from structured clinical 
cases, resulted in regular performance for participants with a grade overall 
average of 5.8 points. About the application of the "OSCE" in Station 1 
clinical case of "Suspicion of Pregnancy in adolescent", the performance of 
the nurses to solve the case was considered "Good" and obtained a score of 
7.1; in Station 2 "Pregnant and Companion" the nurses' performance was 
considered "Regular" and average grade 5.9; the station 3 case "High Risk 
Pregnant" the nurses presented "Good" performance and average grade of 
6.4; the Station 4 "Women puerperium" the performance of participants was 
scored "Weak" and average score of 3.7. The results showed that the 
participants lack investments in Permanent Education (EP) and public health 
units: investments and health structure. The checklist prepared for the 
evaluation of this "OSCE" became the technical product of this study and 
was delivered to the managers of the Municipal Health Department (SMS) 
was available to publicize and make it available as a tool to assist nurses in 
prenatal care. 
 

 
Keywords: evaluation, prenatal care, patiente simulation, professional 
competence, education nursing.  
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RESUMÉN 

 
CARVALHO, Marta Valéria Calatayud. Aplicación "OSCE" en la evaluación 
de enfermeros en el prenatal [Dissertação] Goiânia (GO). Programa de Pós-
Graduação Ensino na Saúde, Faculdade de Enfermagem – Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia; 2018. 
 
El enfermero está insertado en la consulta de prenatal y en la asistencia al 
parto normal a la gestante de riesgo habitual. Las prerrogativas de evaluar 
competencia y habilidad de los enfermeros es una tarea esencial cuando se 
pretende obtener informaciones para subsidiar la toma de decisiones o para 
mejorar el desempeño profesional. Se objetivó en este estudio analizar el 
desempeño de habilidades y competencias clínicas de enfermeros que 
actúan en la atención al prenatal aplicando el "OSCE" examen clínico 
objetivo estructurado. El estudio fue descriptivo-exploratorio con abordaje 
cualitativo, con enfermeros que atienden a mujer embarazada, en el área de 
cobertura del Distrito Sanitario región del este de Goiânia. El estudio se 
constituyó de dos etapas: en la 1ª etapa - entrevista con 39 enfermeras y la 
2ª etapa con 18 enfermeras en la actividad "OSCE" para evaluación de 
habilidades y competencias. Los resultados demostraron que las 
profesionales que atienden el prenatal son todos del género femenino y el 
desempeño de las habilidades y competencias de las participantes 
demostradas y simuladas en cuatro estaciones OSCE a partir de casos 
clínicos estructurados, resultaron en desempeño regular para las 
participantes con nota media general de 5,8 puntos. En cuanto a la 
aplicación del "OSCE" en la Estación 1 caso clínico de "Sospechos de 
Embarazo en adolescente", el desempeño de las enfermeras para solucionar 
el caso fue considerado "Bueno" y obtuvo nota de 7,1; en la Estación 2 
"Gestante y Compañero" el desempeño de las enfermeras fue considerado 
"Regular" y nota promedio 5,9; la estación 3 caso "Gestante de Alto Riesgo" 
las enfermeras presentaron "Buen" desempeño y nota promedio de 6,4; la 
estación 4 "Mujer puérpera" el desempeño de las participantes fue puntuado 
"débil" y una nota media de 3,7. Los resultados demostraron que las 
participantes carecen de inversiones en Educación Permanente (EP) y las 
unidades de salud pública: inversiones y estructura de salud. El checklist 
elaborado para la evaluación de este "OSCE" se convirtió en el producto 
técnico de este estudio y fue entregado a los gestores de la Secretaría 
Municipal de Salud (SMS) a fin de publicitar y poner a disposición como 
herramienta para auxiliar al enfermero en la atención al prenatal.  
 
 
 
Palabras-clave: Evaluación, cuidado prenatal, simulación de paciente, 
competencia profesional, educación en enfermería. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No cenário nacional, as mudanças econômicas, políticas e sociais 

refletem diretamente no desenvolvimento da política de saúde da população 

brasileira. Neste contexto, observa-se que, ainda permanecem desafios 

quanto à assistência materna e neonatal, tendo em vista os indicadores 

mortalidade materna e fetal. Embora, desde o século XX, com a implantação 

de programas sistematizados de controle de saúde das grávidas, tenha 

ocorrido queda na mortalidade materna e neonatal a partir dos diagnósticos 

precoces e dos tratamentos corretamente orientados (MARTINS, 2001; 

MARTINS, ALMEIDA, DE MATOS, 2012). 

 

No Brasil, a tragédia da mortalidade materna a cada ano apresenta 

uma queda, mas não o suficiente para que o país alcançasse as metas 

proposta pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), para 2015 

em que a meta seria reduzir a taxa de mortalidade materna para 35 mortes 

por 100 mil nascimentos. No entanto, neste período a taxa foi de 62/100.000 

(ONU, 2000; LOUETTE, 2007; BRASIL, 2012a). 

 

No que diz respeito à qualidade da atenção obstétrica, regiões com 

baixa cobertura na atenção ao pré-natal, como a região nordeste refletem na 

elevação das taxas de mortalidade perinatal. Os índices estaduais e 

regionais do país apontaram que entre os anos de 1997 e 2012 houve queda 

de 33% na taxa de mortalidade neonatal precoce no país, óbitos entre 

nascidos vivos nos primeiros seis dias de vida, passando de uma taxa de 
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mortalidade neonatal de 10,89 para 7,36/1.000 nascidos vivos (RODRIGUES 

et al., 2016). Também, no mesmo período, as taxas de mortalidade neonatal 

tardia – óbitos de nascidos vivos entre o 7º e o 28º dia de vida – caíram 21%, 

passando de uma taxa de 2,92/1.000 nascidos vivos do 7º ao 28º dia de vida 

para 2,29/1.000. Em todas as regiões do Brasil registraram queda, a região 

Sudeste que alcançou a maior redução de mortalidade (42%), enquanto a 

região Nordeste apresentou a menor redução de taxa (23%). 

 

Segundo Martins (2001) no Brasil, a saúde materno-infantil sempre 

foram pautas de discussão e lutas da sociedade civil organizada a saber: a 

criação do Programa Atenção Integral a Saúde da Mulher, PAISM, que em 

1984, instituiu novas abordagens emancipadoras da usuária, foi um marco 

na mudança do enfoque assistencial a mulher. Visando ações assistenciais 

interdisciplinares e integradas de prevenção, diagnóstico e tratamento tanto 

em ginecologia como no âmbito do pré-natal, parto, puerpério, climatério, 

planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de 

mama e colo do útero. 

 

A partir de 1985, houve mudanças na abordagem de assistência à 

mulher, do enfoque materno-infantil de agente passivo para a abordagem 

integralizada, com enfoque na autonomia e empoderamento da mulher como 

agente ativo da sua assistência. 

 
Já em 2004, o Ministério de Saúde transformou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde Mulher (PAISM) em uma Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), cujo objetivo é promover a 
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melhoria das condições de vida e saúde das mulheres por meio da garantia 

de direitos, ampliação de acesso aos meios e serviços de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, vislumbrando fortalecer as estratégias e 

humanização da atenção à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2004a). 

 

A atenção à saúde da mulher e criança constitui em desafios para o 

governo que busca reduzir as taxas de mortalidade materna e infantil através 

de programas, pactos e políticas. Assim tem-se: o Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento (PHPN, 2000); e, o Pacto Nacional 

pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, lançado em 2004, que 

visa assegurar o cumprimento de metas e objetivos firmados em 

conferências internacionais vislumbrando reduzir a mortalidade materna e 

infantil e ainda assim prevalece altos índices para ser incluído no grupo de 

Países desenvolvidos (BRASIL, 2004b). 

 
O pacto pela vida segundo a Portaria GM/MS nº 325/2008 

apresentou sugestões de ações que podem contribuir para redução dos 

indicadores de mortalidade materna, e destacou o aprimoramento e o 

monitoramento da qualidade e efetividade da atenção ao pré-natal (BRASIL, 

2008). 

 

Outra estratégia do Governo Federal para melhorar seus indicadores 

de mortalidade materna e infantil foi à criação da “Rede Cegonha” pela 

Portaria nº 1459, de 24 de junho de 2011, esta é uma proposta que visa 

organizar uma rede de cuidados ao binômio ‘mãe-filho’ conferindo à mulher 
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o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada tanto na 

gravidez, no parto, quanto ao puerpério. E, à criança o direito ao nascimento 

seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, essa proposta 

possibilita aos municípios aderirem a essa estratégia e em contrapartida 

receber o apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) dos municípios previsto na Lei 

nº 8.080 de 1990 é um instrumento planejado e elaborado a partir de uma 

análise situacional que reflete as necessidades de saúde de sua população 

adstrita e que busca e apresenta intenções e resultados a serem cumpridos 

em um período de quatro anos. Essas intenções são expressas em 

diretrizes, objetivos e metas que são construídos de forma participativa e 

que leva em consideração as conferências de saúde realizadas e que deve 

ser apreciado pelo Conselho de Saúde do Município (GOIÂNIA, 2017a).    

 

No que tange a estratégia da Rede Cegonha, o Plano Municipal de 

Saúde de Goiânia contempla em seus objetivos e metas, alguns indicadores 

que necessitam de mudanças das práticas cotidianas nos serviços de saúde 

e avaliação periódica no que se refere: aumentar da proporção de parto 

normal no SUS; aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com sete 

ou mais consultas de pré-natal; implantar a realização do Teste Rápido de 

Gravidez (TRG) em todas as unidades de saúde; reduzir o número de óbitos 

maternos; reduzir a gravidez em adolescentes de 10 à 14 anos; implantar o 

pré-natal do parceiro na rede municipal e implantar o procedimento de 

inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) no pós parto e pós aborto 

(GOIÂNIA, 2017b).  
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Todos esses indicadores direta ou indiretamente fomentam para a 

implementação da Rede Cegonha (RC) e contribuem para o acesso, 

acolhimento, resolutividade e na redução da mortalidade materna e 

neonatal, por isso a importância de monitorar e acompanhar o cumprimento 

dessas metas e objetivos no município. 

 

No período de 2014 à 2016, segundo os Relatório Anual de Gestão 

(RAG), a implantação da Rede Cegonha em Goiânia, como: ações de 

captação precoce da gestante e referência para parto em maternidades, foi 

um desafio para a Atenção Básica de Saúde em Goiânia, pois na prática a 

sua efetivação não se concretizou, porém, ainda persiste a pactuação para o 

alcance das metas destes indicadores (GOIÂNIA, 2014/2015/2016).  

 

Em se tratando de acesso a Unidade Básica de Saúde (UBS), esta é 

a porta de entrada da gestante usuária do SUS, bem como do acolhimento 

que contribui para uma relação de confiança e compromisso entre usuária e 

profissional. E, o enfermeiro é um dos profissionais qualificado que atua na 

linha de frente do acolhimento para o efetivo cumprimento dessa política, na 

qual 80% das gestantes que procuram a ABS apresentam risco habitual, 

assim, o pré-natal poderá ser acompanhado por enfermeiro capacitado para o 

atendimento na prevenção de causas diretas, ou complicações resultantes do 

período gestacional (BRASIL, 2012a). 

 
O enfermeiro desde a criação do Programa de Humanização do Parto 

e Nascimento (PHPN), está inserido na consulta de pré-natal e na assistência 

ao parto normal a gestante de risco habitual. O Ministério da Saúde em seu 
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caderno de atenção ao pré-natal de baixo risco e a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) também fortalece e descreve a atribuição do 

enfermeiro, como: realizar consultas, solicitar exames complementares e 

prescrição de medicamentos estabelecidos conforme protocolos, diretrizes 

clínicas e terapêuticas e/ou outras normativas técnicas estabelecidas por 

gestor federal, estadual, municipal ou Distrito Federal e observadas as 

disposições legais da profissão (MARTINS, 2001; BRASIL, 2017b). 

 

As ações do enfermeiro estão fundamentadas também na Lei nº 

7.498/1986, do Exercício Profissional da Enfermagem é orientado em 

protocolos nacionais (Cadernos do Ministério da Saúde), estaduais, 

municipais e por Conselhos de Classe (BRASILEIRO, LEÃO, 2017; COREN, 

2017; BRASIL, 2013a). 

 

Segundo as prerrogativas as Unidades Básicas de Saúde 

necessitam instituir ferramentas de avaliação de habilidades e competências 

de enfermeiros que realizam estes atendimentos. No sentido de reconhecer 

o desempenho de qualidade e de diagnosticar e tratar os desempenhos 

frágeis na atenção ao pré-natal no sentido de alvitrar avanços nas ações 

desenvolvidas por profissionais de atenção ao pré-natal. 

 

Avaliar a competência e habilidade de profissionais é uma tarefa 

essencial quando se pretende obter informações para subsidiar tomada de 

decisões ou para melhoria do desempenho profissional. No que tange a 

assistência prestada aos usuários, a avaliação nos serviços de saúde 

quando planejada adequadamente e com objetivos claros pode sinalizar 
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para o serviço a necessidade da promoção de Educação Permanente (EP) 

(BRASIL, 2017c). 

 

A EP é uma estratégia importante de capacitação dos trabalhadores 

dos serviços de saúde, esta propõe utilizar os problemas reais da pratica 

cotidiana como fonte de educação, conhecimento e de soluções alternativas 

de problemas e acima de tudo de transformações da realidade, coloca ainda 

os trabalhadores como parte do processo educativo e não apenas como 

meros receptores (BRASIL, 2017c). 

 

A adoção da metodologia problematizadora para avaliar ou capacitar 

o profissional, vem de encontro aos objetivos desta política que realiza 

sólidas e profundas reflexões, e que busca nos problemas vivenciados no 

cotidiano desenvolver o raciocínio clínico. O conhecimento por meio da 

resolução do problema, qualificar as ações, provocar reflexões da pratica, 

visando algum grau de transformação na realidade, para que a pessoa não 

seja apenas um receptor de informações (FRANÇA, et al., 2016). 

 

Para tanto, utilizar metodologia problematizadora para avaliação é uma 

alternativa oportuna, pois, provoca no aprendiz a proatividade no seu 

processo de aprendizado. Há variedade de ofertas de métodos ativos de 

avaliação como: aprendizagem baseada em problemas; Team Based 

Learning (TBL); e-learning dentre outros. O profissional de saúde também 

pode ser avaliado em seu desempenho de trabalho utilizando Método Ativo de 

Avaliação.  Porém, devem se considerar alguns atributos para ajudar no 

método de escolha como: validade, confiabilidade, viabilidade, aceitabilidade, 

impacto e o efeito catalítico (CARVALHO, et al., 2017). 
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Desde a década de 1970, a carência de alternativas para avaliação 

de competências clínicas contribuiu para que o advento do OSCE do inglês 

Objective Structured Clinical Examination, apresentada por Ronald Harden, 

fosse acolhido como uma ferramenta promissora para a avaliação de 

competências clínicas, com vantagens equivalentes à avaliação por exames 

escritos para o conhecimento teórico. A importância da avaliação pelas 

OSCE recai aos participantes no que fazem em detrimento do que sabem. 

Esta metodologia procura avaliar, suas múltiplas dimensões, a competência 

clínica de forma planificada, estruturada e objetiva pela observação direta da 

performance e interação de médico/aluno/paciente, ao longo de um conjunto 

de estações (COIMBRA, 2009; HARDEN, GLEESON, 1979).  

 

Uma das particularidades dessa metodologia é o desenho na 

rotatividade, isto é, os participantes passam por todas as estações 

estruturadas de forma rotativa em intervalo de tempo pré-definido. O objetivo 

no acrônimo OSCE refere-se à estandardização de tarefas e de avaliação, 

baseada principalmente no formato de checklist (COIMBRA, 2009). 

 

A minha inquietação por metodologia que se aplique na avaliação da 

prática de competências e habilidades desenvolvidas por profissionais no 

pré-natal, levou-me a opção em desenvolver o Método “OSCE”. Uma 

abordagem inovadora na enfermagem brasileira, para tanto tive a parceria 

de um doutorando da área saúde da Universidad de Castilla-La Mancha 

España, com experiência prévia no uso dessa ferramenta que contribuiu 

para nortear deste estudo.     
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Nesta linha de entendimento, este estudo tem como problemática 

saber: Qual o perfil profissiográfico de enfermeiros que atendem consulta 

pré-natal? Como está sendo realizada a atenção ao pré-natal por 

enfermeiros? Como está a competência e o desempenho clínico de 

enfermeiros na atenção ao pré-natal? A atenção ao pré-natal atende as 

diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde? 

 
Acredita-se que o estudo ao apresentar o perfil de profissionais 

acerca do funcionamento da atenção ao pré-natal e dados da avaliação de 

habilidades e competências clínicas de enfermeiros na atenção ao pré-natal, 

poderão contribuir para subsidiar ações e propostas para efetivação da 

Educação Permanente (EP) no serviço em relação à atenção ao pré-natal. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

• Analisar o desempenho de habilidades e competências clínicas de 

enfermeiros que atuam na atenção ao pré-natal, por meio do 

“OSCE”. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar o perfil profissiográfico dos enfermeiros que atuam na 

assistência do pré-natal;  

• Avaliar o desempenho dos enfermeiros na atenção ao pré-natal 

em Unidades Básicas de Saúde; 

• Aplicar o instrumento “OSCE” para avaliação da prática 

obstétrica desenvolvida por enfermeiros; 

• Apresentar um instrumento “OSCE” que contribua para avaliação 

sistemática de profissionais da atenção ao pré-natal.  

 



Referencial Teórico   11 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 SUS: uma conquista dos brasileiros 

 

Em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde foi celebrada e firmada a Declaração ‘Alma-Ata’ com a finalidade de 

promover a saúde de todos os povos do mundo, além de levantar como 

meta a saúde para todos no ano 2000. Reforçava ainda, que a promoção e a 

proteção da saúde são essenciais para o contínuo desenvolvimento 

socioeconômico de um país, contribuindo assim, para a melhoria da 

qualidade de vida e paz mundial (ALMA ATA, 1978). 

 
No Brasil, na década de 1980, com a abertura democrática e a 

insatisfação da população com a situação da saúde, falta de acesso aos 

serviços de saúde, ausência de uma política de prevenção e desvios de 

recursos, surge os movimentos sociais composto por pessoas da sociedade 

civil organizada, que fizeram agendas e movimentos de lutas, para conquistar 

o acesso ao direito à saúde integral equânime, como direito de cidadania. As 

mulheres se fizeram presentes incorporando aos movimentos sociais e 

feministas, culminando assim com a ‘Reforma Sanitária’, considerada 

movimento histórico para a construção do SUS (MARTINS, 2001; PAIM, 

2009). 

 
Os resultados das lutas e reinvindicações resultaram em importante 

conquista aos brasileiros: evidenciados hoje na Constituição Federal 
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Brasileira de 1988, como o preceito constitucional em seu art. 196 que 

contempla que a “Saúde é um direito de todos e dever do Estado”, garantido 

mediante políticas sociais. Esta consolidação do SUS considera a saúde 

como um “Direito de Cidadania e um dever do Estado” (BRASIL, 1988). 

 
Este direito constitucional pressupõe que o serviço de saúde no SUS 

deve ser descentralizado, visando um acesso da população brasileira em 

sua totalidade. Para isso, há necessidade que os órgãos federativos se 

cooperem entre si para busca de soluções para os problemas de saúde da 

população (PAIM, 2009). 

 
Sendo o Governo Federal o principal financiador da saúde pública e 

os demais Estados e Municípios os co-financiadores. Vale ressaltar que, a 

formulação de políticas públicas é de responsabilidade da União, porém, a 

sua implementação é responsabilidade dos seus parceiros (Estados e 

municípios), utilizando, para isso, os pactos de saúde demonstrados por 

indicadores e metas pactuadas. Neste contexto, o município é o principal 

responsável pela saúde pública de sua população, e o gestor municipal o 

responsável pela gestão das ações e serviços de saúde oferecida em seu 

território, aliada também a participação popular na gestão do SUS por meio do 

Conselho Locais de Saúde (CLS) (BRASIL, 2006d). 

 
Em 1990, o Ministério da Saúde para consolidar o Sistema Único de 

Saúde (SUS), criou a Lei Orgânica da Saúde (LOS), sendo as duas leis mais 

importantes: 
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Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras 
providencias, e; 
 
Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS e sobre transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providencias. 

 

Ambas as leis contribuem para subsidiar e auxiliar no cumprimento e 

defesa da saúde do cidadão brasileiro. O cumprimento dessa 

responsabilidade política pelo Estado implicou na formulação e 

implementação de políticas econômicas e sociais, com a finalidade de 

melhoria nas condições de vida e saúde dos diversos grupos da população. 

Atualmente, o SUS é uma política de saúde que vai além da assistência 

médica individual, operando tanto na promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação quanto na integralidade do indivíduo (BRASIL, 2006). 

 

3.2 Atenção à saúde da mulher e a trajetória da institucionalização do 

parto 

 

No Brasil, os altos índices de mortalidade materna e perinatal 

sempre foram alvos de estudos e discussões na saúde pública; levando a 

busca constante por políticas que promovessem a redução dessas taxas e 

alocasse o nosso país em situação confortável em relação ao 

desenvolvimento. 

 

A partir da década de 1940 até os anos 1960, a política de saúde se 

restringiu em prevenir a mortalidade materno-infantil, evidenciou-se o 

processo de institucionalização do parto, sendo a prioridade de saúde 
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pública dirigida à mulher. Uma vez que nessa época a sociedade carecia de 

avançar no crescimento e desenvolvimento do país e para isso carecia de 

cidadãos saudáveis (BRASIL, 2001). 

 
Com a introdução da medicina preventiva e a criação dos ‘Centros de 

Saúde’ que são popularmente chamados de ‘Posto de Saúde’, iniciaram os 

programas de pré-natal que tinham por objetivo principal reduzir a mortalidade 

materno-infantil. No entanto, na contramão do processo fisiológico do parto e 

nascimento, a institucionalização do parto tornou-se um ato com intervenções 

desnecessária, dentre outras condutas e culminaram com altos índices de 

cesáreas, que ainda perduram até a atualidade (BRASIL, 2001). 

 

3.3 A atenção ao pré-natal 

 

Em 1980, ocorreram algumas iniciativas que fizeram a diferença para 

reduzir a mortalidade materna no país, o médico Dr. José Galba realizou um 

projeto de reconhecimento nacional, a iniciativa contribuiu para a referência 

na humanização do parto normal. Na época, identificou-se que o 

planejamento coletivo, o compartilhamento de saberes técnicos e populares, 

entre os atores (parteiras, enfermeiros e médicos) aliado a participação da 

comunidade, contribuiu para o sucesso da redução da morbimortalidade 

materna e neonatal (TEIXEIRA, CHANES, 2003). 

 
As ações preconizadas para o parto humanizado, são: o estímulo do 

parto normal com um mínimo de intervenção médica; posição vertical da 

parturiente no período expulsivo e a presença do acompanhante. Casos 
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identificados como de alto risco merecem a atenção secundária e terciária, 

que são ações preconizadas pelo Ministério da Saúde. Entre 1999 e 2005, 

essa iniciativa resultou em premiações de maternidades brasileiras que 

desenvolviam assistência humanizada ao parto e nascimento (TEIXEIRA, 

CHANES, 2003). 

 
No Brasil, a Política Nacional Atenção Integral a Saúde da Mulher e o 

Pacto Nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal, assim como, 

os impactos da regulamentação de ações de Vigilância de Óbitos Maternos 

contribuíram para avanços na redução da morte por causas obstétricas 

diretas. Contudo, o desafio de reduzir a taxa ainda não foi alcançada, 

havendo necessidade de implementar ações mais efetivas para redução dos 

óbitos obstétricos por causas diretas (BRASIL, 2004a). 

 
Os indicadores de saúde relacionados à mãe e ao bebê, previstos 

na Rede Cegonha, merecem atenção ao serem avaliados pelo seu potencial 

em revelar as principais causas de mortalidade materna e neonatal, quais 

sejam: assistência pré-natal adequada com detecção e a intervenção 

precoce das situações de risco; sistema ágil de referência hospitalar; 

qualificação da assistência humanizada ao parto e nascimento com o direito 

ao acompanhante de livre escolha da gestante; ambiência e boas práticas 

no acolhimento com classificação de risco. Vale ressaltar que, o 

enfermeiro(a) ao acompanhar o pré-natal de gestantes de risco habitual 

deve atentar ao desenvolvimento da gravidez, inclusive abordar aspectos 
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psicossociais e atividades educativas e preventivas permitindo o parto de um 

recém-nascido saudável (BRASIL, 2012a). 

A UBS é a porta de entrada da gestante no SUS, quanto maior for o 

vínculo no acolhimento da população adstrita e a equipe, maior a 

possibilidade aconselhamentos pré-concepcionais, detecção precoce da 

gravidez e início do pré-natal. Assim, a partir da avaliação de cada usuária 

deve ser garantida a referência e contra referência a outras redes 

assistenciais (BRASIL, 2012a). 

 
No pré-natal, o Ministério da Saúde recomenda 10 (dez) passos para 

assistência humanizada de qualidade, quais sejam: captação precoce da 

gestante até a 12ª semana de gestação; garantia de recursos humanos, 

físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal; solicitação, 

realização e avaliação em tempo oportuno do resultado dos exames; 

promoção da escuta ativa da gestante e acompanhante; presença do 

acompanhante no processo gravídico-puerperal1; realização de consultas, 

exames e acesso às informações; garantia de acesso à unidade de 

referência especializada e visita prévia ao serviço no qual iria dar à luz 

(BRASIL, 2005a). 

 
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2017) em sua 

reformulação reforça, dentre outras atribuições: o(a) enfermeiro(a) em 

realizar as consultas de enfermagem; solicitar exames complementares e 

prescrever medicamentos previstos em programas de saúde da Atenção 

                                                           
1 Conforme preconizado na Lei nº 11.108 de 2005. 
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Básica de Saúde (ABS) em qualquer fase do atendimento de atenção ao 

pré-natal de risco habitual (BRASIL, 2017b). 

 

3.4 Acolhimento 

 

Em 2003, a Política Nacional de Humanização buscou colocar em 

pratica os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, assim 

produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, e, estimular a 

comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construção de 

processos coletivos de enfrentamento de relações de poder. Ou seja, 

trabalho e afeto para evitar atitudes e práticas desumanizadoras que inibem 

a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu 

trabalho e dos usuários no cuidado de si. O acolhimento como prática 

humanizada favorece a construção de uma relação de confiança e 

compromisso dos usuários com as equipes e os serviços, contribuindo para 

a promoção de uma cultura de solidariedade e legitimação do SUS (BRASIL, 

2003). 

 
O acolhimento da gestante implica na responsabilização pela 

integralidade do cuidado e avaliação de vulnerabilidades segundo seu 

contexto social. Portanto, é uma ação que pressupõe a mudança na relação 

profissional/usuária, sendo com base em uma postura ética e solidária do 

profissional (BRASIL, 2012a). 

 
A atitude ética e solidária também se aplica a consulta de 

enfermagem no pré-natal que deve assegurar consultas livre de riscos ou 
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danos mediante a classificação de risco de gestantes, no sentido de 

referenciar aquelas com evolução desfavorável, mantendo o vínculo de 

acompanhamento da gestante. É indispensável ações de práticas educativas 

individuais e/ou coletivas para empoderamento da mulher no processo 

parturitivo e amamentação (BRASIL, 2012a; COREN, 2017). 

 
O enfermeiro como integrante da equipe deve proporcionar e integrar 

o pai/parceiro no pré-natal desde o teste de gravidez, puerpério, até o 

desenvolvimento integral do filho. Esta é uma oportunidade do profissional, 

para oferecer exames de rotina, testes rápidos e atividades educativas. A 

proposta do pré-natal do parceiro está fundamentada na Lei nº 11.108/2005 

que “garante o direito a um acompanhante de livre escolha da mulher 

durante todo parto e pós-parto imediato” e a Rede Cegonha em 2011 que 

assegura dentre outros direitos a atenção humanizada à gravidez, parto e ao 

puerpério, e ao homem um caminho para a saúde (HERMANN et al., 2016). 

 

3.5 Classificação de risco gestacional 

 

Avaliar e identificar o risco gestacional em toda consulta do pré-natal, 

deve ser uma tarefa permanente do profissional enfermeiro na atenção ao 

pré-natal. Essa atitude possibilita avaliar o surgimento ou existência de 

fatores de risco gestacional, bem como classificar as situações que deverão 

receber encaminhamento para o pré-natal de alto risco e ou emergência 

obstétrica. Há fatores de risco como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

que nos países em desenvolvimento é a doença que mais frequentemente 
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complica a gravidez, sendo uma das principais causas de mortalidade 

materna e responsável por grande número de internações em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI), este fator de risco quando detectado, diagnosticado 

precocemente e tratada adequadamente, contribuem para redução de 

complicações e morte materna fetal por essa causa (BRASIL, 2013a).   

 

3.6 Plano de parto  

                    

A gestante durante o pré-natal precisa ser informada, orientada e 

empoderada sobre riscos e benefícios das diversas práticas e intervenções 

durante o trabalho de parto, bem como seus direitos, para favorecer um 

parto humanizado e seguro para ela e para a criança, além de ter o seu 

desejo manifestado por meio de um plano de parto. O Plano de Parto é uma 

conduta recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

melhorar o nível do atendimento dado a parturientes, recém-nascidos e 

garantir seus direitos (OLIVEIRA, COSTA, 2015).  

 

A gestante manifesta em seu plano de parto o que aprendeu e em 

comum acordo, parceria e diálogo com o profissional que lhe assiste, 

expressa e apresenta para equipe e instituição onde ocorrerá o parto, uma 

carta ou uma simples manifestação daquilo que ela “gostaria” e o que “não 

gostaria” que acontecesse em seu parto mediante as orientações e 

informações recebidas, durante o pré-natal. Essa conduta contribui para que 

o evento do parto não seja apenas um evento biológico, mas também 
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humano e que tenha a mulher como protagonista deste evento (OLIVEIRA, 

COSTA; 2015, SODRÉ, et al., 2010). 

 
As diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) na 

assistência humanizada ao parto normal, visam orientações e condutas 

seguras na atenção ao parto e nascimento fisiológico. O Plano de Parto 

elaborado com a participação da gestante possibilita à parturiente o 

fortalecimento dos direitos constitucionais da mulher, e aos profissionais o 

incentivo às boas práticas baseado em evidências clinicas (BRASIL, 2017d). 

Para atender as recomendações ministeriais de assistência à mulher 

no período gravídico-puerperal, os enfermeiros devem desenvolver ações 

educativas na atenção ao pré-natal, especialmente em gestante de risco 

habitual, em unidades básicas de saúde. Para tanto, os serviços de saúde 

devem desenvolver programas de educação permanente aos profissionais, 

com uso de ferramentas que se aplique na avaliação sistemática dos 

atendimentos prestados. 

 

3.7 Avaliação de competências e habilidades 

 

No que tange as experiências de reorientação da formação 

profissional em saúde, acredita-se que a divisão entre o modelo biomédico e 

aquele que se quer construir, baseado na atenção humanizada e no trabalho 

coletivo, é potencializado pela inserção de novos cenários de prática e modos 

de educação pelo trabalho, capazes de mobilizar docentes, estudantes e 
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trabalhadores, para a partir da experiência adotar novas formas de produção 

do trabalho e de produção do cuidado (CARNEIRO, COSTA, 2015). 

 

De acordo com Martins et al., (2015), metodologias ativas e 

tendências pedagógicas interacionistas, quando articuladas às práticas 

interdisciplinares de aprendizagem, contribuem para a construção do 

conhecimento originando formas de cooperar para a resolução de 

problemáticas inerentes a promoção e prevenção à saúde. 

 

Partindo desse pressuposto as técnicas de avaliação tradicional 

devem ser aperfeiçoadas e podem envolver usuários no processo de 

avaliação e oferecer assim oportunidade de avaliação formativa continuada 

ao profissional, desvinculando da ideia de avaliar para classificar ou 

estigmatizar o examinado (PANÚNCIO-PINTO, TROCON, 2014). 

 
Ao longo do tempo os métodos de avaliação de competências e 

habilidades de profissionais de enfermagem em exercício, sempre foi tarefa 

complexa e desafiadora para gestão, principalmente quando se pensa em 

avaliar a prática profissional, pois, os modelos tradicionais, geralmente, 

consistem em explorar somente o conhecimento adquirido (cognitivo), ficando 

os aspectos psicomotor e afetivo do profissional pouco alcançado com a 

metodologia tradicional (PANÚNCIO-PINTO, TROCON, 2014).  

 
O modelo de avaliação OSCE do inglês Objective Structured Clinical 

Examination, citado no Brasil como Exame Clínico Objetivo Estruturado é um 

método de avaliação criado pelo médico e professor Harden, por volta de 
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1970, para avaliação de competências clínicas e aferir o saber no 

desempenho da prática clínica dos estudantes de medicina nos Estados 

Unidos, essa ferramenta se tornou um método avaliativo popularmente 

reconhecido, adotada globalmente pela educação médica por aproximar a 

realidade simulada a vivência prática (HARDEN, GLEESON, 1979).  

 
De acordo com Castelo-Branco (2016), a OSCE é uma avaliação da 

prática cotidiana do examinado/participante que se realiza em contextos 

clínicos simulados, previamente, pensado e elaborados com base nas 

competências e habilidades que se espera avaliar.  

 
A metodologia constitui de cenário denominado de estações. 

Estação é o local onde está organizado o cenário (consultório, pronto 

socorro, etc) com os materiais necessários para a encenação do caso 

clínico, provido de atores/paciente real e avaliadores previamente treinados 

e orientados no caso clínico. 

 
As Estações compõem-se de atores/pacientes real e previamente 

treinados, para simular uma situação clínica mais próxima da realidade, 

sendo repetida “igualitariamente” a todos os participantes que adentrarem 

cada estação. 

 
Uma das particularidades dessa metodologia é que os participantes 

devem percorrer em todas as estações criadas e estruturadas, com intervalo 

de tempo pré-definido de 5 e 10 minutos, cada estação é dedicada a 

avaliação de uma única competência. Esse tempo não pode se caracterizar 
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como uma corrida contra o tempo. A avaliação do examinado/participante 

OSCE é individual e fica a cargo de um avaliador qualificado, previamente 

treinado para a tarefa na estação, que irá pontuar as tarefas executadas, de 

acordo com as tarefas previstas no instrumento criado de avaliação 

(checklist) e fazer a devolutiva para o participante da avaliação obtida no 

desempenho da OSCE (CASTELO-BRANCO, 2016). 

 

Esse processo de avaliação é relevante, por permitir ao 

examinado/participante e ao avaliador a oportunidade de realizarem o 

feedback para tomada de decisões futuras. 

 

Algumas vantagens que a OSCE oferece: 

 

• “Feedback” das competências não dominadas; 

• Melhoria das competências frágeis do examinado/participante; 

• Fomentação de aprendizagem. 

 
Algumas desvantagens que a OSCE apresenta: 

 

• Organização da logística; 

• Coordenação dos diversos examinado/participantes; 

• Treinamento dos atores/atrizes; 

• Constrangimento ao método. 

 
Vale ressaltar que, conhecer o desenho da Pirâmide de Miller com 

seus objetivos educacionais, proposto pelo médico George Miller no início de 

1990 é uma ferramenta importante para compreender a avaliação OSCE no 
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processo de avaliação formativa seja do estudante seja do profissional. No 

que tange a sua utilidade, este desenho demonstra que a autenticidade 

profissional corresponde aos níveis atingidos por um aluno ou profissional, 

durante o processo de aquisição de competências, desde saber e saber 

como se faz, até mostrar que faz e fazer realmente. A pirâmide pode ser 

utilizada ainda para facilitar a construção do conhecimento, o método de 

avaliação a ser utilizado e para delinear objetivos de aprendizado. Os níveis 

de competências para a avaliação educacional são quatro e vão da base ao 

ápice (MILLER, 1990; CARVALHO, REZENDE, PEREIRA, 2017). 

 
1º estrato “Sabe” está relacionado ao domínio teórico de fatos e 

mecanismos e pode ser avaliado com: os “testes de múltipla escolha” ou 

questões abertas de respostas diretas, dissertações e provas orais;  

 
2º estrato “Sabe como” o conhecimento neste nível já é mais 

aplicável e deve ter uma contextualização clínica para tomada de decisão no 

raciocínio, os exames aplicados podem ser: provas com questões abertas; 

testes de múltipla escolha, exames orais...;  

 
3º estrato “Mostra como” os métodos devem avaliar o emprego de 

habilidades e competências que podem ser: Exames não estruturados 

(prático-oral) Exames semiestruturado - Objective Structured Long 

Examination Record (OSLER) e Exames Estruturados - Objective Strucured 

Clinical Examination (OSCE); 

 
4º estrato “Faz” a porção apical da pirâmide corresponde a avaliação 

da prática profissional no ambiente de trabalho, conhecida como avaliação 
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de desempenho, o método aqui adotado pode incluir: análise do processo de 

trabalho - modo de preenchimento dos prontuários, as prescrições, os 

pedidos de exames e os encaminhamentos, membros da equipe de trabalho, 

supervisores... Visitas periódicas de pacientes padronizados, Análise de 

desfecho - indicadores reativos as pessoas assistidas. Avaliação 360º - auto 

avaliação, avaliação pelos pares ou avaliação dos indicadores relativos as 

pessoas assistidas - mortalidade e morbidade. 

 
Portanto, neste estudo optou-se por desenvolver uma abordagem 

avaliativa que nos permitisse avaliar o desempenho dos enfermeiros em 

ações de atendimento as gestantes de risco habitual, em unidades de saúde. 

Para tanto, elegeu a metodologia OSCE que se baseia na Pirâmide de Miller, 

e desenvolveu quatro estações com casos clínicos simulados, semelhantes 

aos cenários de prática: Sabe? Demonstrou? E, faz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Pirâmide de Miller  
Fonte: Panuncio-Pinto e Troncon (2014, p. 317). 
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4. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa. 

Essa modalidade de pesquisa foi utilizada por permitir investigar a atuação 

prática do enfermeiro na assistência pré-natal, embora o pesquisador faça 

parte do cenário cotidiano, ele não interfere no processo de investigação, ele 

apenas observa, identifica, registra e analisa os fenômenos ou sistemas 

técnicos que se relacionam. Enquanto, a exploratória visa à explicação ou 

elucidação de fenômenos a ser explorado (CERVO, SILVA, BERVIAN, 2007).  

 
A pesquisa qualitativa é um método de investigação que possibilita 

ao entrevistador liberdade para manifestar opiniões, valores e relações 

acerca do objeto em análise, de forma a captar, compreender e interpretar 

os fenômenos observados e seu significado dentro de um contexto com 

interpretação dos fenômenos observados e delimitação de particularidades. 

As abordagens quantitativa ou qualitativa apesar de natureza diferente, 

ambas são científicas e podem ser complementares no sentido de abarcar, 

expressar e compreender a realidade (MINAYO, 2006/2014). 

 

4.2 Cenário  

 

O cenário do estudo foi com os enfermeiros que realizam atenção ao 

pré-natal nos ambulatórios das Unidades Básicas de Saúde, na área de 
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abrangência do Distrito Sanitário Leste (DSL) em Goiânia. Neste município, 

conforme Lei Complementar (LC) nº 183 de 19 de dezembro de 2008, a 

gestão e organização dos serviços municipais de saúde foram divididas em 

sete administrações regionais, denominadas Distrito Sanitário/DS, acrescido 

ao nome da região onde se localizam (Distrito Sanitário/DS Campinas-Centro, 

DS Sul, DS Sudoeste, DS Leste, DS Noroeste, DS Oeste) (PEREIRA, 2014). 

 
Os Distritos Sanitários são órgãos executivos descentralizados, que 

integram a estrutura do sistema de saúde da SMS de Goiânia, responsáveis 

por atuar como elo entre SMS e Unidade de Atenção Básica à Saúde da sua 

área de abrangência, cuja finalidade é promover e executar as políticas 

municipais de saúde em sua região, objetivando com isso, simplificar e 

agilizar a eficiência das ações e serviços de saúde para a população 

residente daquela região (PEREIRA, 2014) (Fig.1).  

 

 
Figura 2: Mapa de Goiânia, segundo Regiões Administrativas por DS 
(Região do DSL identificada na imagem). 
Fonte: SMS/Assessoria de Planejamento, Qualidade e Controle-Central de Informática-2017.  
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O Distrito Sanitário Leste é a área de abrangência do objeto deste 

estudo geograficamente, faz limite ao norte: Córrego Matão, ao Sul da 

Avenida Bela Vista, a Leste da Rodovia BR 153 e ao Oeste do Córrego 

Lajeado. Possui 104 bairros, uma população territorial de 177.660 

habitantes, sendo 84.211 do sexo feminino e 93.449 do sexo masculino.  

 
Os equipamentos sociais existentes são: 14 Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs); 16 Escolas Estaduais; 29 Escolas municipais; 6 

Escolas conveniadas; 29 Escolas particulares; 2 Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS); Recanto Minas Gerais e Jardim Novo Mundo; 1 

Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) Jardim 

Novo Mundo; e 6 Conselhos Locais de Saúde em funcionamento nas 

unidades.  

 
  São ofertadas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) à população da 

Região Leste (Fig. 3). 

 

Figura 3: Região do Distrito Sanitário Leste e suas unidades de saúde. 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (SEPLAM) e Agência Municipal 
de Ciência e Tecnologia (AMTEC/2013). 
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Na atenção primária há dois Centros de Saúde: Dr. Afonso Honorato 

(conhecido como Água Branca) e Riviera (Fig. 4-5). 

 

  

Figura 4: CS Água Branca 
Fonte: Google imagens 

Figura 5: CS Riviera 
Fonte: Google imagens 

 

São nove Centros de Saúde da Família (Fig. 6-14): os Centros de 

Saúde da Família estão compostos por equipes de Estratégia Saúde da 

Família: um médico, um enfermeiro, um cirurgião dentista e de 3 a 4 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

 

  
Figura 6: CSF Aroeiras 

Fonte: Google imagens 
Figura 7: CSF Dom Fernando II 

Fonte: Google imagens 

  

Figura 8: CSF Vila Pedroso 
Fonte: Google imagens 

Figura 9: CSF Rec. das Minas Gerais 
Fonte: Google imagens 
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Figura 10: CSF Santo Hilário 

Fonte: Google imagens 
Figura 11: CSF Aruanã III 

Fonte: Google imagens 

  
Figura 12: CSF Mariliza 

Fonte: Google imagens 
Figura 13: CSF Parque Atheneu 

Fonte: Google imagens 

 
Figura 14: CSF Ville de France 

Fonte: Google imagens 
 

Na atenção secundária há três Centro de Assistência Integral a 

Saúde (CAIS) na Figura 15-17, que prestam atendimento ambulatorial em 

várias especialidades, incluindo as básicas e atendimento em outras 
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especialidades não médicas e oferece serviço de apoio diagnóstico e pronto 

atendimento 24 Horas.  

  
Figura 15: CAIS Amendoeiras 

Fonte: Google imagens 
Figura 16: CAIS Novo Mundo 

Fonte: Google imagens 
 

 
Figura 17: CAIS Chácara do Governador 

Fonte: Google imagens 

 

Com relação à situação da estrutura física das UBS da DSL, 

identificou-se que nove unidades estão funcionando em espaços físicos 

inadequados, são residências alugadas e/ou cedidas, adaptados para tal 

finalidade, são elas: CS Água Branca; Centro de Saúde Riviera; CSF 

Aroeiras; CSF Vila Pedroso; CSF Santo Hilário; CSF Recanto Minas 

Gerais; CSF Aruanã III; CSF Mariliza; CSF Parque Atheneu. As Unidades 
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de saúde do DSL que oferecem atenção ao pré-natal possuem 

enfermeiros em todas as suas unidades.  

 

4.3 Participantes 

 

Fizeram parte da entrevista trinta e nove enfermeiras que realizam 

consultas de pré-natal e que estavam em exercício laboral no período da 

coleta de dados. No desenvolvimento do Método OSCE, participaram 18 

enfermeiras. 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídas enfermeiras que realizam consultas de pré-natal 

com vínculo empregatício e lotadas na UBS do DSL, que consentiram em 

participar da pesquisa. 

 

Nenhuma enfermeira foi exclusa na 1ª etapa, pois, todas se 

encontravam em atividade laboral, no período da coleta de dados. 

 

4.5 Coleta de dados 

 

O estudo constituiu em duas etapas: a 1ª etapa foi à entrevista com 

uso de um Roteiro de Entrevista Semiestruturada e ocorreu no período de 

abril a julho de 2017 (Anexo 3). Iniciou com perguntas sobre o perfil 



Métodos   33 

profissional, sobre a experiência pessoal de parto e amamentação, estas 

perguntas tiveram o objetivo de introduzir e familiarizar o tema na entrevista, 

para finalmente entrar com as perguntas de investigação na atenção ao pré-

natal realizado por enfermeiras e a 2ª etapa em novembro de 2017, foi à 

aplicação da Metodologia “OSCE” de avaliação (Produto técnico). 

 

1ª Etapa – entrevista 

 
A entrevista foi realizada pela pesquisadora em um encontro pré-

agendado com entrevistadas 39 enfermeiras, no próprio ambiente de 

trabalho; com duração média de 30 minutos, e ocorreu no período de abril a 

julho de 2017. Inicialmente, apresentou-se o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE – Anexo 2) e após lido, consentido e assinado pelo 

participante, foi gravada utilizando um minigravador de voz digital.  

 

4.6 Análise dos dados 

 

O tratamento das falas consistiu em ouvir os áudios de cada 

entrevista, transcrevê-los fidedignamente em cada pergunta do roteiro de 

entrevista para posterior análise. 

 
Para preservar o sigilo, cada enfermeira recebeu um código 

numérico de identificação seguida de sua unidade de lotação, exemplo: EC1 

(Enfermeira Cais), ES1 (Enfermeira Centro de Saúde) e EF1 (Enfermeira 

Estratégia da Família). Após sistematizado cada entrevista, elaborou-se as 

categorias temáticas para análise de conteúdo proposto por Bardin (2011).   
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Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2011). 

 
 Para aplicar a técnica da Análise de Conteúdo foram cumpridas as 

etapas: pré-análise do material com leitura flutuante, exaustiva com 

exploração do material, vislumbrando o conhecimento do conteúdo e o 

tratamento dos resultados obtidos. Após caracterizar o perfil profissiográfico, 

a experiência pessoal de maternidade e amamentação das participantes da 

pesquisa emergiram quatro categorias temáticas para discutir os resultados 

e atender os objetivos proposto no estudo: 1- Acesso ao pré-natal; 2- 

Procedimentos e orientações na consulta de enfermagem; 3- Consulta de 

puerpério; 4- Discurso das dificuldades e facilidades na atenção ao pré-natal. 

 
2ª Etapa – Avaliação OSCE 

 
A OSCE é uma avaliação de desempenho que se comparado a 

outros métodos tradicionais de avaliação como as provas escritas, permite 

através da demonstração prática, observar e avaliar a interação do 

profissional junto ao usuário ao longo de um conjunto de estações, 

previamente estruturadas que buscam simular o ambiente da realidade 

prática. Esta avaliação é relevante, pois, permite ao participante e ao 

avaliador a oportunidade de refletirem o desempenho, a capacidade e 

habilidade clínica através do feedback (CASTELO-BRANCO, 2016). 
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Nesta 2ª etapa do estudo foram emitidos convites a todas as 14 

unidades de saúde da região leste, destinado as enfermeiras que atendem o 

pré-natal, o convite ofertou opções de horários para participação na 

atividade de avaliação: quinta-feira pela manhã ou na sexta-feira a tarde na 

sede administrativa do Distrito Sanitário Leste (DSL), 18 enfermeiras que 

fizeram parte da 1ª etapa do estudo participaram da avaliação, houve perdas 

nesta etapa atribuídos: não recebimento do convite, licenças médicas, 

constrangimento do método, aposentadorias, preferência das enfermeiras 

para o primeiro dia da atividade aumentando o tempo de espera para fazer a 

avaliação e consequentemente a desistência. 

 

4.6.1 Processo de avaliação no OSCE 

 

No processo avaliativo do OSCE, cada participante passou por 

quatro estações montadas separadamente (simulando um consultório), com 

pacientes-padrão (artistas) previamente treinados. 

 
Considerando o tema “Pré-natal”, os procedimentos clínicos 

propostos desenvolvidos em cada estação do OSCE foram os seguintes: 

 

• Estação 1. Adolescente suspeita de gravidez (Produto técnico); 

• Estação 2. Gestante e companheiro (Produto técnico); 

• Estação 3. Gestante de alto risco (Produto técnico); 

• Estação 4. Puérpera com recém-nascido (Produto técnico). 
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Cada estação contava com um checklist fundamentado nas 

entrevistas e nas atribuições dos enfermeiros na atenção ao pré-natal da 1ª 

etapa e estava composto por três partes avaliativas. A primeira parte está 

composta por dez questões do tipo SIM x NÃO, que aqui neste estudo serão 

tratadas como Q-questão, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 e Q10, 

sendo 1,0 ponto o valor máximo de cada questão. A segunda parte está 

composta pela somatória de notas obtidas em cada questão (Q1 + Q2 + Q3 

+ Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10), tratadas aqui como N-Nota, N 1 

(no caso da Estação 1), N 2 (no caso da Estação 2), N 3 (no caso da 

Estação 3) e N 4 (no caso da Estação 4). E a terceira parte está composta 

por uma avaliação conceitual (Muito Bom, Bom, Regular, Fraco e Muito 

Fraco) que aqui neste trabalho será tratado como percepção do avaliador na 

estação. 

 
Cada estação contou com um avaliador (com conhecimento e 

experiência comprovada no tema aplicado) que avaliou e pontuou o 

desempenho de cada profissional na estação através do checklist citado 

anteriormente, sendo os resultados tabulados e tratados qualitativamente. 

 
A Sede do Distrito Sanitário Leste foi o espaço de planejamento e 

execução da avaliação de desempenho das enfermeiras na atividade OSCE, 

e seguiu os seguintes passos: 

 

Passo 1. Elaboração da avaliação:  

 
As entrevistas da 1ª etapa forneceram informações importantes para 

desenhar as diversas fases do atendimento à mulher como: o acolhimento, a 
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consulta da gestante de risco habitual e de alto risco, bem como o da puérpera, 

isso contribuiu para planejar as estações “OSCE”, as enfermeiras nesta 2ª 

etapa demonstraria a habilidade e competência clínica para realizar anamnese, 

exame físico, raciocínio clínico, interpretação de exames básicos, orientações e 

procedimentos básicos de enfermagem para lidar com: gravidez na 

adolescência, gestante e parceiro, gravidez de alto risco, puerpério e 

amamentação. Esses temas subsidiaram a montagem dos casos clínicos 

simulados para os atores e atrizes. As questões do checklist foram construídas 

fundamentadas nas atribuições do enfermeiro segundo as recomendações do 

Caderno de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco do MS (BRASIL, 2012). 

 
Então, foi criada a matriz de avaliação de quais competências se 

pretendia avaliar nas 4 estações conforme Tabela 2. 

 

Tabela 1: Matriz da avaliação.  

Competências 
Estação 

1 
Estação 

2 
Estação 

3 
Estação 

4 

Anamnese     

Exame Físico     

Raciocínio Clínico     

Interpretação de exames básicos 
de pré-natal 
 

    

Orientações ao paciente e/ou 
Familiares 

    

Orientação do Plano de Cuidados 
de Enfermagem 

    

Procedimentos de enfermagem     

Educação permanente     
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Passo 2. Desenho da estação (descrição e recursos) 

 
A. Descrição da estação 

 
Foram montadas quatro estações/consultório na sede do Distrito 

Sanitário Leste: Estação 1 “Caso clínico de adolescente com suspeita de 

gravidez”, Estação 2 “Caso clínico de gestante e parceiro”, Estação 3 “Caso 

clínico de gestante de alto risco”, e Estação 4 “Caso clínico de puérpera”. 

 
As estações simulavam consultórios de enfermagem, com insumos e 

materiais necessários para o desempenho da consulta no pré-natal; possuía 

afixado na porta o caso clínico escrito de forma clara, sintética e objetiva a 

ser consultado por enfermeira dois minutos antes de adentrar a estação, 

dentro da estação o caso clínico era repetido e simulado por paciente 

padrão/ator/atriz.  

 
O tempo preconizado de cada enfermeira na estação foi de dez 

minutos para demonstrar a consulta, expirado o tempo o coordenador abria 

a porta e rodava a participante para a estação seguinte até completar a 

passagem nas quatro estações;  

 
O objetivo dessas estações era proporcionar ao enfermeiro a 

oportunidade de simular e demonstrar a habilidade e competência para 

atender o caso seja pela atitude ou pela fala já que é uma avaliação prática.  
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B. Recursos humanos e materiais utilizados para organização 

das estações  

 
Inicialmente, foi esclarecido aos participantes que a participação na 

atividade era voluntária, e que o objetivo era avaliar a prática clínica para 

subsidiar melhor as capacitações de acordo com as demandas 

apresentadas. 

 
Recursos humanos: foram convidados sete atores e atrizes para 

atuarem como personagens nas estações (seis destes eram trabalhadores do 

Distrito com experiência prévia em teatro, uma técnica de enfermagem do 

CAIS). As características das mulheres eram: fisionomia de gestante, 

adolescente, puérpera e meia idade (um indivíduo do sexo masculino para 

fazer o papel de parceiro da gestante), um coordenador/cronometrista 

voluntário com experiência em “OSCE” que coordenou toda a atividade, 

quatro avaliadores voluntários/enfermeiros, a maioria professores de 

faculdades previamente treinados, um para cada estação com conhecimento 

na área de pré-natal.  

 
Insumos utilizados: aparelho de pressão, fita métrica, impressos 

(cartão de gestante, cartão de vacina, filtro de teste da mamãe, pedido de 

exame, receituário e ficha de atendimento). 

 

Elaborou-se um checklist para cada estação com dez questões cada, 

cada questão continha o valor máximo de um ponto e a soma de todas as 

questões de Q1 a Q10 o valor máximo ou N-nota máxima de dez pontos. Dessa 
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forma, o mesmo checklist elaborado para a avaliação do desempenho 

profissional pode posteriormente ser utilizado como um produto técnico do 

estudo para uso no atendimento de enfermeiros à mulher, gestante e puérpera, 

de abordagem auto-avaliativa ou avaliação aplicada.    

 
Passo 3. Treinamento das usuárias gestantes padrão/artistas 

 
Foram escritos quatro “script/roteiros” para cada situação clínica da 

usuária padrão/ator em cada estação, foram realizadas duas reuniões 

prévias para orientar, esclarecer dúvidas e treinar, antes de iniciar a prova. 

 
Também, recomendou-se aos usuários padrão/atores evitar os 

“excessos” na simulação dos papéis. 

 
Passo 4. Treinamento dos avaliadores 

 
Foi realizada uma reunião prévia com os avaliadores antes de iniciar 

avaliação com os participantes para orientar o preenchimento do checklist, 

esclarecer as dúvidas sobre a avaliação e manter a postura de observador 

sem julgamentos.  

 
Passo 5. Revisão prévia geral do plano da avaliação 

 
Foi checado se todos os recursos necessários estavam disponíveis; 

confirmação prévia dos avaliadores (telefone); escolhido um 

coordenador/cronometrista na avaliação com experiência prévia em “OSCE”; 

foram recrutados trabalhadores de educação em saúde, agente de endemias 
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que já fazem parte das peças teatrais para desempenhar o papel de 

usuários padrão/atores e uma participante voluntária da comunidade.  

 

Em reunião, definiu se as ordens das estações, as estações foram 

todas identificadas na porta; o coordenador/cronometrista sinalizava o fim do 

tempo da avaliação dez minutos, abrindo as portas das estações no 

momento exato de trocar e/ou adentrar a estação; todos os funcionários do 

Distrito foram informados sobre a atividade para manter o silêncio durante a 

avaliação nas estações; os participantes aguardavam a chamada do 

coordenador em uma sala de espera; foi fornecido lanche para o grupo 

envolvido na avaliação (colaboradores, participantes, avaliadores e usuários 

padrão/atores); e por fim foi esclarecido aos participantes que a participação 

era voluntária e que o objetivo era avaliar a prática clínica para subsidiar 

melhor as capacitações de acordo com as demandas apresentadas. 

 

4.6.2 Avaliação  

 

Ao término realizou-se reunião de avaliação com todos os 

avaliadores e usuários/padrão/atores e registrou se as informações acerca 

da experiência (avaliação do processo); recolhido todas as folhas de 

resposta (checklist preenchidas e assinadas pelos avaliadores); e finalizando 

o evento foram entregues os certificados a todos participantes, fez-se os 

agradecimentos aos membros da equipe de avaliadores e usuários 

padrão/atores pelo trabalho voluntário desempenhado no processo de 

avaliação.    

  



Métodos   42 

4.7 Procedimentos éticos e legais 

 

Neste estudo a “Aplicação “OSCE” na Avaliação de Enfermeiros no 

Pré-natal”, pertence a um projeto guarda-chuva denominado "As Práticas de 

Saúde na Rede Cegonha: estratégias, contribuições e desafios para a 

promoção e atenção da saúde da mulher", aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital das Clínicas Universidade Federal de Goiás (UFG), 

sob o Parecer nº 2.506.157 (Anexo 1), em cumprimento as resoluções que 

permeiam a pesquisa e atendem as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisa envolvendo seres humanos, e aspectos éticos de acordo com a 

Resolução n. 466/2012 do CNS (BRASIL, 2012b). 



Resultados e Discussão 43 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Etapas do estudo - entrevista e avaliação OSCE 

 

           Os resultados e discussões estão estruturados e apresentado em dois 

momentos: o perfil profissiográfico e experiência de maternidade das 

participantes que atendem ao pré-natal obtido durante as entrevistas. 

Enquanto os resultados referentes à avaliação OSCE são apresentados de 

forma a elucidar o discurso obtido pelas entrevistadas.  

 

5.1.1 Perfil profissiográfico das entrevistadas 

 

Para delinear o perfil profissiográfico das entrevistadas alguns 

aspectos foram desenhados para a coleta de dados, conforme mostra a 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Perfil profissiográfico das participantes, que atendem pré-natal nas 
UBS do DSL (n=39). Goiânia, Go, 2017. 

ASPECTO AVALIADO N % 

GÊNERO     

Masculino - - 

Feminino 39 100 

FAIXA ETÁRIA     

De 26 a 35 anos  6 15 

De 36 a 59 anos 28 72 

Mais de 60 anos   5 13 

ASPECTO AVALIADO N % 

TIPO DE VÍNCULO     

Concurso Público 39 100 

LOCAL DE LOTAÇÃO   

Centros de Saúde da Família 28 72 

CAIS  7 18 

Centros de Saúde  4 10 

NUMERO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS   

Um 16 41 

Dois 23 59 

TEMPO DE TRABALHO NA UBS     

Até 5 anos 14 36 

De 6 a 10 anos 10 26 

Mais de 10 anos 15 38 

HORAS SEMANAIS TRABALHADAS     

De 30 a 40 horas 17 44 

Mais de 40 horas 22 56 

NATUREZA DA INSTITUIÇÃO FORMADORA     

Rede Pública 13 33 

Rede Privada 26 67 

TEMPO DE GRADUADO     

Até 5 anos  2  5 

De 6 a 10 anos  8 21 

De 11 a 20 anos 21 54 

De 21 a 30 anos   5 13 

Mais de 30 anos   3  8 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR     

Especialista 30 77 

Mestre  3  8 
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5.1.2 Gênero das entrevistadas 

 

No que se refere ao gênero, foi identificado um índice de 100% das 

profissionais entrevistadas são do gênero feminino. 

 
Rabelo e Silva (2016) destacam a importância que tem a profissão de 

enfermagem no cuidado à mulher, sendo que compõe uma das 13 profissões 

da área da saúde que tem reconhecimento governamental e corresponde a 

64,7% da força de trabalho na saúde, no Brasil. Além disso, é considerada 

uma classe que é majoritariamente feminina. 

 
Historicamente, segundo Donoso (2000) o predomínio da mulher na 

profissão de enfermagem de maneira prioritariamente feminina, é embasado 

na histórica da divisão familiar em que à sociedade tornava a mulher como a 

responsável pelo cuidado. Nesse contexto, Ramos (2014) complementa que 

o crescimento da profissão de enfermagem era visto como nato a inserção 

da mulher na perspectiva do cuidado.  

 

5.1.3 Faixa etária das entrevistadas 

 

Este estudo constatou que 34 entrevistadas (87%) se encontram na 

faixa etária entre 26 a 59 anos e 5 (13%) acima de 60 anos. O significativo 

aumento na expectativa de vida da população brasileira permite observar um 

alto índice de envelhecimento da população bem como a permanência dele 

no mercado de trabalho (PAOLINI, 2016). 

 



 

Resultados e Discussão 46 

5.1.4 Vínculo trabalhista das entrevistadas 

 

Conforme Tabela 2, todas profissionais foram admitidas por 

concurso público na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E, foram 

distribuídas em Unidades Básicas de Saúde; vinte e oito das entrevistadas 

(72%) estão lotadas em CSF, sete em CAIS (18%) e quatro em CS (10%). O 

Tempo de trabalho nas UBS é acima de 6 anos. Carga horária contratual é 

de 30 horas para enfermeiros da atenção básica e 40 horas para 

enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

 
Este estudo identificou que 22 (56%) das enfermeiras trabalham 

acima de 40 horas semanais, revelou ainda que a maioria (59%) das 

entrevistadas possui duplo vínculo empregatício, uma prática comum entre 

os profissionais de enfermagem tendo em vista a baixa remuneração. A 

necessidade de obter aumento na remuneração induz os profissionais 

buscar outro vínculo empregatício para ampliar a renda salarial. Podendo, 

por vezes, ocasionar sérias relações na satisfação, estresse ocupacional, 

inclusive queda no desempenho profissional nos serviços de saúde (DALRI, 

et al., 2014). 

 
A acumulação de cargos públicos na saúde, segundo a Emenda 

Constitucional (EC) nº 34 em sua alínea C “permite acumular” dois cargos ou 

empregos privativos aos profissionais de profissões regulamentadas, desde 

que não ultrapasse a carga horária de 60 horas semanais. 
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5.1.5 Formação das participantes 

 

No que diz respeito à formação profissional, identificou que (67%) 

das participantes graduaram em instituições privadas de ensino (Tabela 2), 

dados que corroboram com estudos da pesquisa Perfil da Enfermagem no 

Brasil realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEn), evidenciaram que a formação dos enfermeiros, 

em sua maioria (70%) ocorreu em instituições privadas, dentro do estado de 

Goiás (MACHADO, et al., 2015). 

 
Outros estudos mostram que o processo seletivo em instituições 

públicas restringe o quantitativo de vagas ofertadas, enquanto as privadas 

oferecem um quantitativo maior, e ainda a flexibilidade em horários de aulas 

o que contribui para o acesso maior de alunos. O curso de enfermagem em 

instituição pública é majoritariamente integral, enquanto na privada o horário 

é parcial (manhã, tarde ou noite) possibilitando ao estudante realizar outras 

atividades remuneradas e a manutenção da renda familiar. Vale ressaltar 

que, muitos discentes de enfermagem são egressos de cursos técnicos de 

enfermagem e buscam a formação superior com apoio de bolsas de estudos 

de órgãos governamentais (MEDINA, TAKAHASHI, 2003; BUBLITZ, et al., 

2015). 

 

5.1.6 A formação complementar  
 

Em relação ao tempo de graduado os dados revelaram que (54%) 

das participantes possui entre 11 e 20 anos de formadas, enquanto apenas 

duas, apresentam tempo de graduado inferior a cinco anos. 
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Na formação complementar de especialização, verificou que trinta e 

três (85%) enfermeiras possuem curso de especialização e três (8%) o Lato 

Senso (mestrado). Segundo a pesquisa nacional do COFEn em 2010, em 

relação ao Estado de Goiás o índice de enfermeiros com título de 

especialistas correspondia a 52,6% dado inferior ao encontrado neste 

estudo. Estes índices revelam uma forma de aquilatar a formação 

complementar do servidor público ao oferecer Plano de Cargos e Carreiras, 

como instrumento de valorização profissional (MACHADO, et al., 2015). 

 
Nesse sentido, a Prefeitura de Goiânia por meio da Lei nº 8.916, de 

02 de junho de 2010, aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

do Quadro Permanente de Servidores da Função Saúde da Administração 

Pública Municipal de Goiânia, que prevê em seu art. 20, parágrafo III – “25% 

o adicional de titulação, para especialização em curso superior, na área de 

atuação, o que justifica o número significativo de enfermeiras especialistas” 

(GOIÂNIA, 2010). 

 

5.2 Experiência de maternidade das participantes (prole, partos e 

amamentação) 

 

A Tabela 3 apresenta dados referentes à prole, partos e 

amamentação das enfermeiras participantes que atendem pré-natal nas 

UBS do DSL. 

 
No cenário atual da população brasileira, o rápido e forte declínio 

das taxas de fecundidade está associado às grandes transformações 

vivenciadas pela população brasileira nas últimas décadas, como: aumento 
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da urbanização; queda da mortalidade infantil; maior inserção feminina no 

mercado de trabalho; níveis elevados de escolaridade das mulheres e maior 

acesso aos métodos anticoncepcionais.  

 
Os dados revelaram que há declínio da fecundidade entre as 

enfermeiras, evidenciado no número de filhos concebidos. A maioria teve até 

dois filhos e apenas três enfermeiras tiveram mais de dois, e quatro 

informaram não possuir filhos (Tabela 3). Este dado corrobora com a 

projeção da população brasileira realizada em 2013 pelo Instituo Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em que as taxas de fecundidade total do 

Brasil de 2000 a 2015 caíram de 2,39 para 1,72 (IBGE, 2013). Dados 

estatísticos do Ministério de Saúde desde 2004 o país apresenta queda 

acentuada no número de filhos, em que as mulheres passaram a ter em 

média dois filhos (BRASIL, 2007b). 

 
Tabela 3: Prole, partos e amamentação das participantes que atendem pré-
natal nas UBS do DSL (n=39). Goiânia, Go, 2017. 

ASPECTO AVALIADO N % 

POSSUI FILHOS     

Sim 35 90 

Não 4 10 

NUMERO DE FILHOS   

Não possui filhos 4 10 

Até 2 filhos 32 82 

Mais de 2 filhos 3 8 

TIPOS DE PARTO     

Cesárea 30 77 

Normal e Cesárea 3 8 

Normal 2 5 

Nunca pariu 4 10 

AMAMENTAÇÃO     

Pariu e não amamentou 4 10 

Menor que 6 meses 5 13 

6 meses e mais 26 67 

Nunca pariu 4 10 
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A persistência de níveis reduzidos de fecundidade e a queda do 

número absoluto de nascimentos têm grande impacto na estrutura etária da 

população, acelerando ainda mais o seu processo de envelhecimento 

(BRASIL, 2014b). 

 
De acordo com Spindola (2000), a relação ‘mulher-trabalho-família’ 

nunca foi harmoniosa. Sempre existiram conflitos. A relação familiar, após a 

inserção da mulher no mercado de trabalho os "papéis domésticos" foram 

modificados, o que antes era atribuição exclusiva da mulher passou a ser 

"dividido" ou "compartilhado" com o companheiro. Ocasionando 

modificações na estrutura da vida doméstica como a inclusão de recursos 

tecnológicos que facilitam os afazeres domésticos, a escolha por creches 

para as crianças, enquanto os pais estivessem trabalhando, modificando 

assim, a estrutura familiar com redução da natalidade. 

 

5.2.1 Tipo de partos das entrevistadas 

 

No que diz respeito paridade das participantes, quatro enfermeiras 

não tiveram filhos. Portanto, a experiência de partos foi referida por 35 

mulheres; 30 profissionais tiveram parto cesárea; dois tiveram partos normal 

e três tiveram um parto normal e outro cesariana (Tabela 2). 

 
Eu não queria normal, porque eu tentei no primeiro e não 
consegui. Não me deram apoio! Então fiz cesárea (EF14). 
 
Era para ter nascido com 40 semanas e ela nasceu com 38 
semanas e um dia. Teve que antecipar e fazer cesárea porque a 
pressão subiu bastante (EF21).  
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No Brasil, a cesariana vem aumentando consideravelmente. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a taxa de cesáreas 

seja perto de 15%. Valores maiores ou muito menores são prejudiciais para 

mães e bebês. Em 2005, no país, a taxa de cesárea estava quase três vezes 

maior que o recomendado, em que chegou a 43% (BRASIL, 2007b). 

 
Os meus dois partos foram cesarianos, super eletivos! (EF3). 
 
Foi parto Cesário, porque meu médico, como se diz, acho que não 
quis não (EF14). 

 

Em 2011, a elevada taxa de partos em proporção aos partos 

cesáreas em todas as regiões ainda se mantém, especialmente, no Centro-

Oeste, Sul e no Sudeste. Em estabelecimentos púbicos prevalecem os 

partos vaginais 61,7% e a proporção de partos cesáreas é 38,3% ainda é 

muito elevada quando comparada ao percentual de 15% de cesariana 

preconizada pela OMS (BRASIL, 2014b). 

 
No Brasil, as taxas de cesarianas em estabelecimentos privados 

alcançam cifras extremamente elevada (66%), em torno de (70%) no Sudeste 

e Centro-Oeste, valores que podem ser ainda maiores, tendo em vista que as 

instituições conveniadas ao SUS foram excluídas nessa categoria. Em todas 

as regiões fica explicitada o elevado número de partos cesáreas, em 

estabelecimentos públicos, especialmente nos privados, tendo em vista que 

esse tipo de parto pode estar associado não somente riscos obstétricos como 

também fatores socioeconômicos e culturais (BRASIL, 2014b). 

 
Eu não tive uma boa assistência no parto normal, não foi o médico 
que fez meu pré-natal, foi o médico da emergência que estava de 
plantão na maternidade. Depois do parto, eu tive que fazer 
períneo, por causa da assistência que foi ruim (EF17). 
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O estudo identificou que a experiência da via de parto vivenciada 

pelas enfermeiras influencia no processo de orientação a gestante quanto à 

sugestão da via de parto, sendo o mais recomendado o parto normal, 

conforme discurso abaixo: 

 
Meu primeiro parto foi muito de repente, foi meu primeiro filho. Eu 
entrei em trabalho de parto 2 horas da tarde e 4 e meia ele 
nasceu. Eu não tive tempo de pensar e aí eu me tornei totalmente 
adepta ao parto normal mesmo. Porque depois que ele nasceu, 
era como se nada tivesse acontecido. Aí eu já estava sem barriga, 
levantei, tomei banho, atendi o celular, como se nada tivesse 
acontecido. E a cesariana é totalmente diferente! Eu, se for para 
aconselhar, eu sempre bato na tecla do parto normal. Cesárea, é o 
último dos últimos casos mesmo (EF7)! 

 

Silvestre et al., (2014) observaram que a escolha do profissional de 

enfermagem quanto à via de parto foi unânime por parto cesárea entre as 

que tenham filhos e unanimidade também naquelas que não tiveram filhos, 

atribuiu essa escolha ao medo da dor, insegurança de alguma intercorrência, 

as condições anátomo-fisiológicas não adequadas ao parto natural e a 

ausência da assistência de qualidade. Quanto à via de parto, os discursos 

das profissionais se assemelham, conforme depoimentos: 

 
Eu fiz cesárea por opção, mas não estimulo nenhuma das minhas 
gestantes a fazer parto cesariana. Então, se eu vou fazer uma 
palestra, eu falo sobre os tipos de parto. Falo e faço o estímulo 
como é recomendado, mesmo porque, eu acho que se a pessoa 
não tem quem vai ajudá-la depois do parto cesariano, 
sinceramente, é muito complicado. Então, a maioria das gestantes 
querem fazer parto normal, e elas ficam muito triste quando não 
conseguem (EF3). 

 

5.2.2 Amamentação das entrevistadas 

 

No que se refere à amamentação vinte e seis participantes (67%) 

relataram que amamentaram seis meses ou mais, em detrimento de cinco 
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que amamentou menos de seis meses e quatro que não amamentaram 

(Tabela 3). Ramos (2014) demonstrou que 62,5% da equipe de enfermagem 

amamentaram seus filhos até um ano de idade. Houve profissionais que não 

vivenciaram a maternidade ou a amamentação, no entanto, não as 

desqualificaram perante nutriz, principalmente, quando essas possuem 

capacitações.  

 
A OMS, endossada pelo MS, recomenda aleitamento materno por 

dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses. Não há 

vantagens em iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, 

podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança (BRASIL, 2015c). 

 
A amamentação foi muito difícil! Eu não tinha orientação, ajuda 
próxima também não tinha (EF10). 
 
Tentei amamentar. A pediatra que fez o acompanhamento falou 
que eu não queria amamentar, então, isso doeu bastante em 
mim (EF28). 
 
Nenhum eu amamentei! Eu estava tão estressada, passei por 
um momento tão difícil (EF20)! 
 
Não vejo essa beleza no parto normal. Eu vejo no amamentar, 
eu amei (EF13)! 
 
Ainda estou amamentando. Ela tem 1 ano e 6 meses e 
pretendo continuar até quando der certo (EF11). 

 

No que se refere ao grau de instrução materna e amamentação, 

estudos têm demonstrado que esse fator contribui para motivar o 

aleitamento materno.  

 
Em países desenvolvidos as mães com maior grau de instrução 

amamentam por mais tempo, principalmente, em decorrência de maior 
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acesso as informações acerca da importância do aleitamento materno. Já, 

países em desenvolvimento, as mães de classes menos favorecidas, pouco 

instruídas, frequentemente, não casadas iniciam o pré-natal mais tarde, 

retardando as orientações dos cuidados ao bebê, sendo este um fator de 

risco associada ao desmame precoce ou mesmo a ausência da 

amamentação (VICTORA et al., 2015). 

 
5.3 Discursos e resultados OSCE 

 

5.3.1 Discursos e resultados da Estação 1 “Suspeita de gravidez” 

 

Segundo o MS, na carta dos direitos dos usuários da saúde, em um 

dos seus primeiros princípios que “todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de saúde” e este acesso se dá 

prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica, próximos ao 

local de moradia, evidenciado neste discurso de atendimento a demanda 

espontânea. Para que haja identificação dos usuários, trabalhadores de saúde 

e estabelecimentos de saúde do SUS o MS recomenda que todo município 

realize e atualize seus cadastros, o cadastramento facilita a identificação dos 

usuários do SUS e seus domicílios de residência (BRASIL, 2007a). 

 
A paciente com suspeita de gravidez, chega na recepção da 
unidade, as meninas cadastram para nós enfermeiros e a gente 
atende consulta de enfermagem, dá baixa no SICAA, solicita 
exame, se tiver kit na unidade para teste rápido de gravidez, o 
resultado sai com 40 minutos. Faz aqui mesmo! Quando não tem 
kit, a gente emite pedido para tirar chequinho e sai para laboratório 
conveniado. Ela faz, traz o resultado pra gente, se positivo, a 
gente orienta o funcionamento dos agendamentos (EC7). 
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Referente aos documentos necessários para dar início ao pré-natal 

da mulher, o cartão do SUS é apontado como um dos fundamentais, pois a 

gestante que não possui este documento regulado, fica impossibilitada de 

agendar consultas para iniciar o pré-natal nas UBS do SUS, demonstrado no 

discurso. “O cartão SUS é imprescindível para iniciar o pré-natal, sem ele, a 

gente não inicia. Porque sem ele, a gente não tem como adentrar o 

SisPreNatal” (EC5). 

 

O Cartão Nacional de Saúde, popularmente conhecido como cartão 

do SUS é um instrumento de identificação nacional obrigatório para acesso e 

uso do SUS, ele identifica o usuário em todos os serviços. 

 
No acesso as consultas ambulatoriais nos CAIS e Centros de 

Saúde, os agendamentos de consultas funcionam por meio de ligações 

telefônicas denominadas “Teleconsulta” há manifestações de insatisfação 

dos entrevistados em relação a este serviço para os agendamentos de 

consultas de pré-natal: 

 
A gente percebe que algumas iniciam o pré-natal tardio com sífilis 
com estágio avançado, porque iniciou o pré-natal já com mais de 
vinte semanas de gestação. Por quê? Não conseguia marcar 
consulta no teleconsulta. Isso é fato, e essa reclamação é geral 
(EC7). 
 
No teleconsulta, nem sempre o paciente consegue agendar 
próxima a sua residência. Seria o ideal para a gestante. Estão 
vindo gestantes de todas as unidades de saúde para cá, e eu creio 
também que, algumas daqui, vão para outras unidades, longe 
inclusive, e são gestantes de cobertura de PSF (EC5). 

 

No intuito de identificar o trajeto da gestante para o acesso às 

consultas de pré-natal em unidades de saúde, em perguntas abertas os 
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relatos das enfermeiras demonstraram que o acesso as consultas de 

enfermagem e médicas ocorrem de maneiras diferenciadas nas Estratégias 

de Saúde da Família (ESF) em comparação aos CAIS e Centros de Saúde. 

 
Só a primeira consulta que é pelo 0800 e a gente só cadastra 
essas gestantes quando ela passa pelo médico e quando a gente 
tem certeza de que ela vai ficar aqui na unidade. Ela sai da 
consulta e vem para gente (Enfermeiro). É tudo no mesmo dia, no 
mesmo horário em sequência. Aí ela passa pela gente e a gente 
faz o cartão da gestante. A gente faz o cadastro no SisPreNatal, 
colhe o teste da mamãe, faz as orientações quanto ao pré-natal 
(ES1). 
 
A gestante vem a unidade ou o agente de saúde marca para ela 
(se tiver agente). A primeira consulta será sempre comigo 
(enfermeira), se eu tiver de férias, aí faz com a medica. Passa 
comigo, eu faço toda a primeira consulta e dou entrada no 
SisPreNatal, oriento, solicito os exames. E o retorno, depende do 
que avaliar. Todas às vezes, a gente entrega um papelzinho com 
tantos dias de retorno. Ela passa na recepção e marca a 
consulta. No primeiro dia também, ela já sai com o preventivo 
COP (Prevenção do colo uterino) agendado ou com um recadinho 
escrito para não esquecer de agendar na próxima consulta; e a 
consulta com o dentista também (EF3). 

 

As consultas de enfermagem nas unidades de CAIS e Centros de 

Saúde, não é considerada como demanda espontânea, na maioria só realiza 

após a consulta médica, conforme descrito: 

 
Em geral, nessa fase, ela já chega aqui com uma consulta 
agendada com o ginecologista, porque as consultas são 
agendadas pelo 0800 (teleconsulta). E, a gente pode até começar 
o pré-natal dela antes da consulta médica, mas é bem mais 
comum ela já chegar com essa consulta agendada com o médico. 
Passa pelo médico, daí ela vem para nós enfermeiros para fazer 
aquele cadastramento no SisPreNatal (EC2). 

 

O CSF é uma UBS, onde está inserido o programa ESF que é 

composto por: médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários de 

saúde. Esse programa foi criado em 1994 pelo MS, e tem a finalidade de 

acompanhar o usuário e seus familiares, vislumbrando ampliar e melhorar a 
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ABS, construindo vínculo maior com a comunidade, priorizando ações de 

prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas de forma integral e 

contínua. 

 
Para a população que reside na área de cobertura da CSF, a marcação 

de consulta médica ou de enfermagem é realizada pela usuária, que deve 

procurar a unidade para ser acolhida e orientada pela própria equipe, para fazer 

o agendamento de consulta dependendo da necessidade e complexidade no 

caso da gestante, geralmente passa pela consulta com o enfermeiro. 

 
Essa captação de gestante pode também ser feita com o agente 

comunitário de saúde por meio das visitas domiciliares, no intuito de captar 

precocemente essa gestante para a primeira consulta e ao mesmo tempo 

monitorar o andamento e seguimento das consultas de pré-natal (BRASIL, 2012a). 

 
Vale ressaltar que o acesso ao agendamento das consultas de 

enfermagem de pré-natal às gestantes nos CSF, foram percebidas como: 

acolhimento, resolutividade e empoderamento do enfermeiro; possibilitando 

aos profissionais acompanhar, avaliar e intervir junto a esta usuária 

permanentemente em todo seu ciclo gravídico, independente da presença 

do profissional médico na unidade, conforme o discurso abaixo: 

 
Como enfermeira: no atendimento da gestante, confirmou? Está 
positivo? Eu não marco! Meu atendimento aqui é demanda 
espontânea (EF1)! 
 
Está com o resultado positivo, ou às vezes ela chega para mim já 
com 14 semanas de amenorreia, e eu já consigo escutar o 
batimento cardio-fetal, já início o pré-natal no mesmo momento. 
Eu nem marco outro dia para ela vir. Quando ela tem um agente 
de saúde, ele já informa e a gente já faz o agendamento. Se eu 
não tiver uma agenda cheia naquele dia eu já faço a consulta, já 
solicito os exames, cadastro ela no SisPreNatal, abro a caderneta 
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da gestante, colho o teste da mamãe. Faço isso tudo! E, sou eu 
mesma, pois nem técnico de enfermagem não tem. Eu faço o 
encaminhamento para o atendimento de obstetrícia vinculado aqui 
na unidade, só que eu agendo o retorno dela comigo também. Ela 
fica fazendo o pré-natal lá na referência com o médico e aqui 
comigo. Eu agendo retorno a cada mês normalmente (EF18). 

 

Na avaliação OSCE da Estação 1 - foi estruturado o caso de uma 

adolescente com suspeita de gravidez, em que as participantes deveriam 

acolher e atender a adolescente, tomando as cabíveis providências relativas 

ao caso. 

 
A Figura 18 ilustra os resultados coletados por meio das dez 

questões do checklist desta estação, que fazem referência aos 

procedimentos e orientações de enfermagem que as participantes deveriam 

desenvolver nesta estação. Portanto, as respostas (SIM ou NÃO) 

expressam, simplesmente, se as participantes executaram ou não 

executaram as ações esperadas para o profissional de enfermagem no caso 

proposto. Não demonstrando assim, se a referida ação foi integralizada em 

sua totalidade (completada) ou não pelas participantes. 

 

 
Figura 18: Gráfico das respostas SIM ou Não do checklist da Estação 1 
“Adolescente com suspeita de gravidez”. 
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A elevada frequência de coloração vermelha na Figura 18 indica que 

as participantes não apresentaram grande dificuldade para resolver o caso 

proposto na Estação 1, apesar de constatada as deficiências na qualidade 

do atendimento no olhar do avaliador. 

 
Nesta Estação as participantes foram pontuadas pelas ações 

executadas, sendo as somatórias das notas atribuídas pelo avaliador as 

participantes demonstradas na Figura 19. A barra verde representa a média 

geral das notas obtidas na Estação 1 (ME), que neste caso alcançou o valor 

7,1. As barras azuis representam as participantes (7) que obtiveram notas 

acima da ME (39%), enquanto, as de cor vermelha (11), representam as 

participantes que obtiveram notas inferiores a ME (61%). 

 

 
Figura 19: Gráfico das notas das participantes na Estação 1 “Adolescente 
com suspeita de gravidez”. 
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O elevado valor de ME da Estação 1 (7,0) sugere que as 

participantes de maneira geral, não apresentaram muitas dificuldades em 

resolver o caso proposto para esta estação. 

 
Na percepção do avaliador nesta estação, nenhuma participante 

teve seu atendimento classificado como “MUITO FRACO”, ainda que 17% 

delas apresentaram atendimento “FRACO” (Fig. 20). 
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39%
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Figura 20: Gráfico da percepção do avaliador na Estação 1 “Adolescente 
com suspeita de gravidez”. 

 

A paciente-padrão que interpretou a adolescente com suspeita de 

gravidez, em reunião de avaliação dos atores, relatou muito nervosismo nas 

enfermeiras e falta de atenção “não me viram como ser humano com 

necessidades de acolhimento e, apenas uma enfermeira manifestou desejo em 

lavar as mãos antes de iniciar a consulta”, ficando evidente o preconceito e o 

julgamento da gravidez na adolescência. 
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5.3.2 Discurso e resultados da Estação 2 “Gestante e companheiro” 

 

Nos depoimentos em relação à consulta de acompanhamento à 

gestante, a consulta ficou centrada na preocupação de preenchimento dos 

papeis burocráticos no atendimento, como “Exame físico, na primeira 

consulta eu não faço, por quê? Tem muita coisa para preencher, muito 

exame para solicitar, remédio para tá passando” (EF2). 

 

Anversa et al., (2012), em estudo comparativo entre a qualidade do 

processo da assistência pré-natal entre Unidades Básicas de Saúde e 

Unidades de Estratégia Saúde da Família, observou que as unidades de 

estratégia de saúde da família realizam uma quantidade maior de consultas 

no pré-natal, bem como início do pré-natal precoce, do que as unidades 

básicas de saúde.  

 

Quanto aos procedimentos e exames realizados durante o pré-natal, os 

dois tipos de atenção mostraram um baixo percentual ao realizar, ainda que a 

ABS tenha registrado melhores índices que a atenção secundária. Além desses 

indicadores avaliados, as orientações fornecidas durante o pré-natal 

aconteceram com maior frequência na atenção primária de saúde, em que as 

gestantes afirmam ter um acompanhamento mais contínuo e minucioso no pré-

natal, justificado principalmente pelo fato de ser o enfermeiro a conduzir a 

consulta de pré-natal dentro da atenção primária de saúde.  

 

Dessa maneira, na avaliação da qualidade de assistência nessa 

região de acordo com o discurso das gestantes e dos indicadores 
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estabelecidos para essa avaliação, o pré-natal realizado na UBS é visto 

como sendo de melhor qualidade em comparação as unidades de atenção 

secundária de saúde (ANVERSA, et al., 2012). 

 

Para permitir que esse processo de orientação e educação em 

saúde ocorra de forma fluida, o próprio ambiente deve favorecer esse 

processo, de forma que uma escuta ativa aconteça entre o profissional e a 

gestante. Todas as orientações aqui mencionadas pelos profissionais de 

enfermagem são previstas nas recomendações do MS, quanto à assistência 

ao pré-natal de baixo risco, ainda que as mesmas tenham um foco centrado 

a questão técnica do processo gestacional (BRASIL, 2012a). 

 
Alves et al., (2015) ainda ressalta que essas orientações devem 

transpor o modelo centrado na questão técnica e biológica da gestação, de 

forma a considerar todo um contexto sociocultural em que o profissional 

levanta a realidade em que a gestante vive com sua família, o contexto 

social e cultural, permitindo esse profissional a realizar uma atenção integral 

dessa gestante. Essa preocupação com a questão sociocultural do contexto 

gravídico tem por benefício à transposição do cuidado para além do período 

gravídico puerperal. A partir desse ambiente construído frente a essa 

gestante, é possível observar o estabelecimento do vínculo profissional-

paciente em que o fundamental desse vínculo não deve ser a imposição do 

cuidado, já que a mesma pode exercer uma influência negativa ou mesmo 

contraria para essa paciente (ALVES, et al., 2015). 

Para a Estação 2 o enfermeiro deveria fazer anamnese; enfatizar as 

queixas mais comuns neste período de gestação (sinais de intercorrências 
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clínicas e obstétricas); e reavaliar o risco; orientar e esclarecer dúvidas dos 

companheiros e gestantes; amamentação; incentivo ao parto normal; 

exames do terceiro trimestre; o reconhecimento do trabalho de parto; os 

cuidados com o recém-nascido; a consulta do puerpério; o agendamento das 

consultas subsequentes; e orientar condutas frente as urgências. 

 
A Figura 21 ilustra os resultados coletados por meio das dez 

questões do checklist desta Estação que fazem referência aos 

procedimentos e orientações de enfermagem que deveriam desenvolver as 

participantes nesta estação. Portanto, as respostas (SIM ou NÃO) 

expressam, simplesmente, se as participantes executaram ou não as ações 

esperadas para o profissional de enfermagem no caso proposto, não 

demonstrando assim, se referida ação foi integralizada em sua totalidade ou 

não pelas participantes. 

 
Figura 21: Gráfico das respostas SIM ou Não do checklist da Estação 2 
“Gestante e companheiro”. 
 

O aumento da frequência da cor azul na (Fig. 22) indica que as 

participantes apresentaram maior dificuldade para resolver o caso proposto 
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na Estação 2, se comparado a Estação 1 (Fig. 21). 

 
Na Estação 2, as participantes foram pontuadas pelas ações 

executadas em referida estação, sendo, as somatórias das notas (atribuídas 

pelo avaliador as participantes), demonstradas em forma de gráfico de 

barras (Fig. 22). A barra verde representa a média geral das notas obtidas 

na Estação 2 (ME), que neste caso alcançou o valor 5,9. As barras azuis 

representam as participantes que obtiveram notas acima da ME (61%), 

enquanto, as de cor vermelha representam as participantes que obtiveram 

notas inferiores a ME (39%). 

 

 
Figura 22: Gráfico das notas das participantes na Estação 2 “Gestante e 

companheiro”. 

 

O valor de ME da Estação 2 (5,9) indica que as participantes 

apresentaram maior dificuldade em resolver o caso proposto para esta 

estação, se comparado a estação anterior. 
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O avaliador desta estação identificou, através do checklist, que as 

participantes, necessitam atualizar o conhecimento em: níveis pressóricos, 

amamentação, atendimento de urgência para o parto e direito do 

acompanhante no parto, consumo de sal, ganho de peso.  

 
Nesta Estação não houve atendimentos por parte das participantes, 

que pudessem ter recebido as classificações “MUITO BOM” ou “MUITO 

FRACO” (Fig. 23), devido aos fatores descritos anteriormente. 
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Figura 23: Gráfico da percepção do avaliador na Estação 2 “Gestante e 
companheiro”. 

 

Os pacientes-padrão que atuaram como “casal” nesta estação 

observaram que as participantes saíram de suas “zonas de conforto”, não 

incluíram o “pai” como parte do atendimento e da gestação; esqueceram de 

cadastrar a gestante no SisPreNatal e usaram muita linguagem não verbal 

de desaprovação às condutas praticadas pela gestante. 
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5.3.3 Discursos e resultados da Estação 3 “Gestante de alto risco” 

 

Em se tratando das entrevistas no que tange aos procedimentos 

gerais realizados pelas enfermeiras na primeira consulta de enfermagem no 

pré-natal, foi identificado: a realização do cadastro da gestante (depois de 

confirmada a gravidez por intermédio do preenchimento da ficha de 

cadastramento do SisPreNatal no sistema); preenchimento do Cartão da 

Gestante; classificação do risco gestacional e encaminhamento, quando 

necessário, ao pré-natal de alto risco ou à urgência/emergência obstétrica; 

realização de anamnese, exame físico, solicitação de exames 

complementares indicados; imunização antitetânica e para Hepatite B; e a 

prescrição de medicamentos preconizados no programa (BRASIL, 2012a). 

 
Em caso de urgência e emergência, procurar as maternidades que 
são da nossa referência: a Nossa Senhora de Lurdes ou a Dona 
Iris (maternidades). Eu falo para elas não irem ao CAIS. Nestas 
situações, elas têm que serem atendidas lá (maternidades). Que 
elas vão perder tempo! Que o médico do CAIS vai olhar elas, vai 
examinar e vai encaminhar para lá. Então, é melhor que elas 
procurem atendimento lá de forma direta (EF17). 
 

Geralmente eu faço tudo que precisa: oriento fazer o exame de 
prevenção; qual medicação analgésica ela pode tomar se tiver dor; 
oriento as questões alimentares, principalmente o que ela pode 
fazer pra melhorar os sintomas específicos do primeiro trimestre; 
oriento o que é sinal de emergência, que ela tem que procurar 
uma maternidade pra atendimento; oriento dos exames onde ela 
vai fazer e como ela vai fazer; o teste da mamãe que faz a coleta 
aqui; oriento sobre as frequências da consulta do pré-natal, se ela 
mudar de domicilio ou se ela for fazer o pré-natal em outro lugar 
ela tem que comunicar aqui na unidade, devido ao número do SIS 
(SisPreNatal); oriento a parte bucal que tem atendimento com o 
dentista; oriento também nas questões específicas da caderneta 
(todas as orientações que tem nela), que ela tem que trazer 
durante o pré-natal; todos os exames que ela tem que trazer; 
solicito cartão de vacina. E da parte das eliminações, na maioria 
das vezes, a gente faz orientação também. Sobre a ingesta 
hídrica, para evitar de ter infecção do trato urinário. Em relação a 
constipação intestinal, que é normal na gestação, ela tem que 
melhorar a dieta para que isso não aconteça. Oriento em relação a 
atividade sexual na gestação, a parte que, ela não pode ingerir 
bebida alcoólica ou nenhum outro tipo de droga, tabaco no geral... 
Acho que é isso (EF17)! 
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Nesta Estação as participantes deveriam acolher e atender a 

gestante com suspeita de hipertensão e encaminhar adequadamente para o 

atendimento médico ou unidade de referência para gestante de alto risco, 

tomando as cabíveis providências relativas ao caso. 

 
A Figura 24 ilustra os resultados coletados por meio das dez 

questões do checklist desta estação, que fazem referência aos 

procedimentos e orientações de enfermagem que deveriam desenvolver as 

participantes nesta estação. Portanto, as respostas (SIM ou NÃO) 

expressam, simplesmente, se as participantes executaram ou não as ações 

esperadas para o profissional de enfermagem no caso proposto, não 

demonstrando assim, se referida ação foi integralizada em sua totalidade ou 

não pelas participantes. 

 

 
Figura 24: Gráfico das respostas SIM ou Não do check-list da Estação 3 
“Gestante de alto risco”. 
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Nesta Estação as participantes foram pontuadas pelas ações 

executadas em referida estação, sendo, as somatórias das notas atribuídas 

pelo avaliador as participantes, demonstradas em forma de gráfico de barras 

(Fig. 25). A barra verde representa a média geral das notas obtidas na 

Estação 3 ME, que neste caso alcançou o valor 6,4. As barras azuis 

representam as participantes que obtiveram notas acima da ME (61%), 

enquanto, as de cor vermelha, representam as participantes que obtiveram 

notas inferiores a ME (39%). 

 

 
Figura 25: Gráfico das notas das participantes na Estação 3 “Gestante de 
alto risco”. 

 

O valor de ME da Estação 3, foi de 6,4, indicando que as 

participantes apresentaram maior facilidade em resolver o caso proposto 

para esta estação, se comparado a estação anterior. 

 

O avaliador desta estação não classificou nenhum atendimento, de 

nenhuma participante, como “FRACO” ou “MUITO FRACO” (Fig. 26), mas 
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identificou que as participantes necessitam atualizar seus conhecimentos em 

relação ao atendimento pré-natal, as leis que protegem a mulher e a 

gestante, além da prioridade alta de capacitar para o trabalho em equipe de 

enfermagem, pois nesta estação o técnico de enfermagem raramente foi 

abordado ou utilizado na assistência ao pré-natal apesar de ter sido 

disponibilizado para o enfermeiro nesta estação. 
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Figura 26: Gráfico da percepção do avaliador na Estação 3 “Gestante de 
alto risco”. 

 

A paciente-padrão que interpretou a gestante de risco na reunião de 

avaliação da estação relatou que não se sentiu acolhida, além de um 

atendimento muito técnico e sem humanização, em que “Não prestaram 

atenção as minhas queixas..., poucas delas (participantes do OSCE) deram 

importância ou me orientaram com relação ao risco da pressão alta”. 

 
A atriz que atuou como Técnica de Enfermagem nesta Estação, 

constatou que as enfermeiras quase não a tomaram em consideração como 

membro da equipe, tornando o atendimento muito individual no consultório. 
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5.3.4 Discursos e resultados da Estação 4 “Mulher puérpera” 

 

Os relatos das participantes nas entrevistas demonstraram como 

acontece a consulta de enfermagem no período após o parto, ou seja, no 

puerpério. Este é um momento na vida da mulher em que ocorrem intensas 

modificações físicas e psicológicas em um curto espaço de tempo e que 

necessitam de orientações e cuidados. Por ser considerado um período de maior 

vulnerabilidade para mãe e filho no que tange aos cuidados necessários a mãe e 

ao bebê, bem como a fragilidade emocional que podem levar as alterações, no 

discurso das enfermeiras enfatizam a dificuldade de fazer este tipo consulta 

(BRASIL, 2005b). 

 
Não, essa paciente não retorna para nós para o puerpério. Então, 
a gente não realiza consulta de puerpério (EC4). 
 
Não, não consigo. Isso aí é inviável. Por quê é inviável? Porque 
nem sempre a SMS disponibiliza o horário para visita. Porque, às 
vezes, o dia de visita é segunda feira, então, o Distrito Sanitário 
não vai mandar carro para mim em outro dia da semana. Se tiver 
alguma reunião, algum curso no dia de segunda feira, então, não 
vou fazer a visita domiciliar. Se o bebê nasceu nesse período, aí 
eu não vou conseguir fazer nesses dez dias. Teve época, de a 
gente não ter carro. Teve épocas de faltar combustível. Então, é 
mais por esses entraves que a gente não faz a consulta de 
puerpério em 10 dias (EF17). 

 
Dez dias é muito difícil! Nossas gestantes, a maioria delas não 
ficam nas suas residências. Quando elas retornam já passou uns 
20 dias em média (EF24). 
 
O que é que eu tenho feito? Então, já falo para ela assim: ganhou 
alta, do terceiro ao quinto dia você vem, a gente já vai fazer o teste 
do pezinho do bebê, eu vou olhar você, vou orientar novamente a 
amamentação e a gente já vai fazer a vacina que precisar. Eu 
pego elas bem no início e é onde o problema da amamentação às 
vezes já está instalado. Ela está com dificuldade, então eu preciso 
ver ela e o bebê, e a maneira mais rápida e fácil é ela vir na 
unidade (EF18). 
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A consulta do pós-parto a mãe e o bebê vão a UBS na primeira 

semana após o parto para saber como está a saúde da mãe e do bebê; 

avaliar a amamentação e o sangramento vaginal; observar a cicatrização e 

se indicado retirar os pontos, se necessário; examinar o bebê, vacinar e 

realizar o teste do pezinho; discutir se deseja ou não uma nova gravidez e 

sobre os métodos anticoncepcionais. Foi observado nas entrevistas que as 

enfermeiras dos CAIS e Centros de Saúde que a maioria delas não 

conseguem fazer a consulta puerperal por limitações de: recursos humanos 

estrutura física inadequada, já as enfermeiras das unidades de saúde da 

família que manifestaram conseguirem fazer as consultas de puerpério 

fazem excedendo o prazo de dez dias, conforme discurso abaixo. 

 
Consulta puerperal faço, não todas. Porquê? A maioria, ganhou 
neném, vai para casa da mãe, da sogra, aí geralmente, retornam 
aqui bem depois. Aquelas que a gente às vezes consegue pegar 
aqui, é quando elas vêm para fazer o teste do pezinho. Aí eu já 
aproveito, converso, oriento e aí eu lanço no sistema (EF28). 
 
Consulta puerperal? Às vezes faço, por quê? Muitas das vezes, é 
o agente de saúde que vem me avisar que ela teve neném. Ou 
também, ela vem fazer o teste do pezinho, e aí a gente já pega ela 
aqui e já faz essas orientações. Muitas das vezes, o que a gente 
faz também? A visita domiciliar, que é o combinado entre a 
equipe. É isso, nasceu? Avisa, que vai o médico, o dentista, e até 
o enfermeiro. Não precisa ir toda equipe (EF2). 

 

A consulta puerperal é uma oportunidade para abordar e orientar o 

casal em relação às questões das relações sexuais do casal; dos métodos 

contraceptivos mais adequados para a situação; sobre a amamentação e os 

cuidados com o filho. 

 
Considerando a importância da consulta de enfermagem ser 

realizada no pós-parto, para prevenir adoecimentos e gravidez indesejada, 
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esse estudo evidenciou dificuldades na continuidade desse 

acompanhamento, já que as profissionais ficam à mercê da mulher 

comparecer a unidade para fazer o teste do pezinho e ser encaminhada para 

a orientação com enfermeiro, e quando possível e disponível a gestante e/ou 

profissional enfermeiro, para fazer a visita domiciliar pós-parto. 

 
Bernardi, Carraro e Sebold (2011) levantaram que, por vezes a 

inviabilidade de algumas puérperas se deslocarem até a unidade de saúde 

para a continuidade das consultas, principalmente das consultas puerperais 

abre-se uma brecha para que a visita domiciliar seja instituída para essa 

puérpera, sendo a mesma realizada principalmente pelo profissional de 

enfermagem permite uma educação e acompanhamento de saúde mais 

individualizado, criando uma relação de suporte do cuidado entre profissional 

e paciente. 

 

Em comparação com o estudo de Oliveira et al., (2013) que avaliou 

esse acompanhamento na cidade de Cuiabá-MT, observaram uma 

continuidade do atendimento, com uma porcentagem significativa de 

profissionais que relatam realizar as consultas de pós-parto dentro do 

período de dez dias, permitindo que em comparação com os dados aqui 

encontrados, muito ainda deve ser trabalhado e alcançado na assistência 

oferecida à essa puérpera. 

 
Na Estação 4, esperava-se que o enfermeiro avaliasse o exame 

físico, o curativo, orientasse na amamentação e considerasse o estado 
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emocional da puérpera para intervenção, o vínculo afetivo com o recém-

nascido, informasse sobre o planejamento familiar, identificasse e mobilizasse 

redes de apoio (familiar, vizinhos e religiosos para ajudar a mulher) 

encaminhasse para rede de atenção psicossocial da região, orientasse 

cuidados de higiene, e vacinas para o recém-nascido, registrasse a consulta e 

demonstrasse interesse em encerrar o pré-natal no sistema web do 

SisPreNatal. 

 
A Figura 27 ilustra os resultados coletados através das dez questões 

do checklist desta estação que fazem referência aos procedimentos e 

orientações de enfermagem que deveriam desenvolver as participantes 

nesta estação. Portanto, as respostas (SIM ou NÃO) expressam, 

simplesmente, se as participantes executaram ou não executaram as ações 

esperadas para o profissional de enfermagem no caso proposto, não 

demonstrando assim, se referida ação foi integralizada em sua totalidade 

(completada) ou não pelas participantes. 

 



 

Resultados e Discussão 74 

 
Figura 27: Gráfico das respostas SIM ou Não do check-list da Estação 4 
“Mulher puérpera”. 

 
 
 

Essa Estação 4, foi a que as participantes apresentaram maior 

dificuldade em resolver o caso proposto, se comparado as estações 

anteriores. 

 

Nesta estação as participantes foram pontuadas pelas ações 

executadas em referida estação, sendo, as somatórias das notas (atribuídas 

pelo avaliador às participantes), demonstradas em forma de gráfico de 

barras (Fig. 28). A barra verde representa a média geral das notas obtidas 

na estação 4 ME, que neste caso, alcançou o valor 3,7. As barras azuis 

representam as participantes que obtiveram notas acima da ME (44%), 

enquanto, as de cor vermelha, representam as participantes que obtiveram 

notas inferiores a ME (56%). 
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Figura 28: Gráfico das notas das participantes na Estação 4 “Mulher 

puérpera”. 

 

O valor de ME da Estação 4, com nota de 3,7, o que indica que as 

participantes apresentaram muita dificuldade em resolver o caso proposto 

para esta estação, se comparado as estações anteriores, isso vai de 

encontro ao discurso das entrevistas. 

 
Esta é a única estação em que houve atendimentos não resolutivos 

(“MUITO FRACO”), atingindo um índice de 22% das participantes (Fig. 29).  

Esse elevado índice pode ser um indicativo de que as enfermeiras 

necessitam urgente padronizar as informações acerca do pré-natal e 

capacitar-se acerca da amamentação, do exame físico e do planejamento 

familiar. 
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Figura 29: Gráfico da percepção do avaliador na Estação 4 “Mulher 
puérpera”. 

 

A paciente-padrão que atuou como puérpera nesta Estação, em 

reunião de avaliação manifestou-se ter sentido pouco acolhida em suas 

necessidades, e percebeu que grande parte das enfermeiras se preocuparam 

muito em defender a saúde do recém-nascido (boneco), e não manifestaram 

interesse em realizar o exame físico, mesmo a paciente-padrão ter reclamado 

de dores na cirurgia. 

 

5.4 Depoimentos - dificuldades e facilidades na atenção ao pré-natal 

 

Para a consolidação e aprimoramento da ABS, é necessária a 

Educação Permanente de seus trabalhadores buscando a atualização e a 

aquisição de conhecimentos e habilidades que contribuam para a 

transformação permanente do funcionamento dos serviços, do processo de 

trabalho, de análise dos nós críticos, de intervenção e autonomia para o 

estabelecimento de aprendizados transformadores (BRASIL, 2012a). 
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O intuito de ouvir os participantes acerca da EP para transformar a 

prática, constatou-se que as participantes possuem insatisfação em comum 

com relação à falta de capacitação para o desempenho de suas atividades. 

Conforme relatos a seguir: 

 
Pelo tempo de carreira que eu tenho, não está tendo ultimamente 
(capacitações), mas eu já passei sim. O último que teve foi esse 
que nós tivemos de carga horária para reposição, tem uns 2 anos. 
Se não me engano foi um período só, coisa rápida, foi a SMS que 
fez (EF15). 
 
Aquela parte que já te falei da capacitação a gente é muito restrito. 
Eu cheguei aqui, ninguém me passou nada! Fui aprendendo mais 
com as colegas e acho que ainda falta muito para eu aprender, 
porque como não é passado para a gente o jeito certo, o 
fluxograma, as coisas, assim você fica meio que perdido, segue a 
luz, mas deixa a desejar as informações que não chegam até a 
gente (EC3). 
 
A capacitação vai desde a assistência ao uso de ferramentas 
específicas. Eu acho não só na assistência, eu sinto que está 
faltando capacitação, é no uso da ferramenta também (EF3). 
 
Não, nunca recebi capacitação. Seria um ótimo investimento 
(ES1). 

 

Estes discursos corroboram com o preconizado pelo MS, a 

Educação Permanente surge da dificuldade e das necessidades vivenciadas 

no dia a dia do trabalho e os conteúdos dos cursos e as tecnologias a serem 

utilizadas, são levantados a partir da observação dos problemas que 

ocorrem na prática cotidiana (BRASIL, 2014a). 

 

Assim, como neste estudo, Schilling et al., (2014) observaram a 

oferta insuficiente de capacitações ou mesmo a dificuldade no acesso as 

capacitações. Especialmente, para aqueles profissionais que atuam em 

pequenos municípios onde a oferta é menor, os municípios centralizados as 

ofertas são maior. Mesmo que, a demanda de serviço seja suficiente o 
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profissional não tem disponibilidade para se dedicar a capacitação. Além, da 

questão de disponibilidade os órgãos gestores de saúde procuram promover 

capacitações focadas na necessidade do município ou mesmo do território 

onde a unidade está vinculada, desconsiderando em parte, a necessidade 

do próprio profissional quanto ao tema. 

 
Nesta categoria, as falas expressam que há muitos desafios a serem 

superados, sejam em nível de gestão, nível organizacional e nível 

profissional, para prestar assistência de pré-natal de qualidade: 

 
Primeiro, a falta de estrutura: a gente não tem macas, não tem um 
consultório apropriado, não tem foco, às vezes o sonar está 
estragado. Assim, as estruturas e os materiais para gente fazer 
um bom atendimento, eu acho ineficaz (EC3). 
 
A falta de profissionais. Porque já vai fazer um ano que eu estou 
sem médico, então dificulta muito, porque ela tem que fazer uma 
consulta aqui comigo e ir numa outra unidade fazer a consulta com 
o médico. A falta de medicamentos que o programa preconiza. 
Muitas vezes a gente não tem nem ácido fólico, passamos muito 
tempo sem ter ácido fólico, sulfato ferroso e isso também é muito 
ruim para a assistência. Muitas não podem comprar ou não 
interessam em comprar, eu acho que isso faz com que a 
qualidade da assistência fique muito ruim. Acho, também, a falta 
de capacitação. Muitas vezes a gente pode estar reproduzindo 
comportamentos até já antigos. A vinculação (da gestante) com a 
maternidade, porque eu acho que, a partir de trinta semanas (mais 
no final da gravidez), a gente tinha que ter uma parceria já para 
encaminhar ao serviço que fosse realizar o parto. Eu acho que 
seria muito interessante que elas tenham uma consulta, para já 
conhecer a maternidade. Eu acho que isso seria interessante 
(EF18). 
 
Dentro da Estratégia Saúde da Família a gente atende todos os 
seguimentos, mas eu acho que o pré-natal precisava de 
profissionais ainda que generalista com uma capacitação mais fina 
com relação ao pré-natal. Quando a gente está com um 
profissional que é ginecologista fazendo pré-natal é uma coisa; 
outra muito diferente é quando é um cardiologista, um clínico 
geral; que ele tivesse um preparo, e além desse preparo, que 
houvesse maior permanência do profissional (na UBS). Porque o 
enfermeiro está aqui hoje, amanhã, mas o profissional médico tem 
uma rotatividade muito grande. Quando eu consigo passar para o 
profissional médico, qual é o protocolo? Quais são as coisas que 
são importantes para serem vistas? Qual é a abordagem para a 
gestante? Aí ele sai, e vêm outro. A gente sabe das dificuldades 
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que existem entre os profissionais de saúde de dar espaço um 
para o outro, então, às vezes, existe uma resistência do 
profissional médico de estar compartilhando, de estar aprendendo 
junto com o profissional enfermeiro, trocando informações em 
função de atender melhor a mulher, a gestante. Então acho que é 
isso! Essas duas coisas: a rotatividade e a falta de especificidade 
ou de preparo do profissional para o atendimento junto com o 
enfermeiro (EF12). 
 
Você passa a vitamina, o sulfato ferroso, o ácido fólico. NÃO 
EXISTE NA UNIDADE! O médico pede a ultrassonografia, não tem 
chequinho (vale exame) nunca! O teste da mamãe? Agora está 
acontecendo muito! Está dando dois meses e o resultado não 
chega. Os exames de laboratório estão vindo tudo alterado, tudo 
errado. Aí, você manda fazer particular, a diferença é enorme. Ah! 
E às vezes, também, não tem pilha do sonar, não tem luva, 
entendeu? Às vezes não tem lençol. Então, se for falar, não tem 
papel toalha, não tem sabão para a gente lavar a mão. E o próprio 
sistema do SisPreNatal que não ajuda a gente. O sistema que 
você tem que tirar o número do SisPreNatal, o sistema só vive fora 
do ar! Você não consegue! Aí, quando você consegue fazer, tem 
que fazer os acompanhamentos mensais. Você não consegue! Cai 
tudo! Então, é difícil (EF23)! 
 
Para melhorar o pré-natal teria que ter uma enfermeira exclusiva 
para o programa da mulher. Hoje, nós temos uma demanda muito 
grande e temos um número de enfermeiros muito reduzido. Isso 
faz com que caia a qualidade do atendimento à gestante. Eu tenho 
paciente de tuberculose, hanseníase e tenho uma gestante, então, 
isso dificulta um pouco nosso atendimento, pela grande demanda 
que nós temos e pelo déficit de funcionários na unidade. Outra, o 
enfermeiro deveria ter acesso a consulta médica. Tem casos que 
não são urgência, mas que requer uma orientação médica e nós 
não conseguimos, então, isso também dificulta o nosso pré-natal. 
Essa questão do cartão SUS dificulta a questão de gestantes que 
é de outras áreas de abrangência ela marca consulta aqui no 
CAIS porque foi 0800. Eu acho o atendimento do enfermeiro, em 
particular, que ele deveria melhorar muito! Eu acho fraco na 
verdade! A gente tenta fazer o que a gente consegue, mas eu 
acho que a gente não tem o apoio devido (EC4). 

 

Segundo a PNAB (2017), entre outras competências das SMS, vale 

apenas ressaltar: a contratação de pessoal, a garantia de estrutura física 

necessária para o funcionamento das unidades básicas de saúde, a garantia 

de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes, bem como 

organizar o fluxo de usuários a referencias fora do âmbito da ABS de acordo 

com a necessidade dos usuários. No que tange a estrutura física das UBS 

do DSL, muitas ainda são residências alugadas que não atende as normas 
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sanitárias e causam insatisfações dos trabalhadores para exercer suas 

atribuições (BRASIL, 2017b). 

 
O MS recomenda que para as práticas de assistência pré-natal 

sejam realizadas com eficiência é necessário haver: Recursos Humanos que 

possam acompanhar a gestante no seu contexto familiar e social e segundo 

os princípios técnicos e filosóficos do PNAISM; área física adequada para o 

atendimento da gestante e dos familiares nos serviços de saúde com 

condições adequadas de higiene e ventilação (BRASIL, 2012a). 

 
Da mesma forma, Bakes e colaboradores (2017), ressaltaram que 

dentro das maternidades, os recursos humanos são também falhos o 

suficiente para que a equipe de enfermagem possa atuar com qualidade 

durante o atendimento de pré-natal. Outro ponto, como a atualização da 

equipe, também é discutido, além de levantar questões como a hegemonia 

médica dentro do âmbito obstétrico como o desafio ainda a ser alcançado no 

intuito de garantir esse atendimento. 

 
Bem como Rodrigues, Nascimento e Araújo (2011) em análise ao 

atendimento prestado durante o pré-natal nas ESF, é possível observar a 

constância na identificação de dificuldades como as aqui observadas, como 

os recursos humanos, atualização da equipe mais uma vez a relação entre a 

equipe multidisciplinar em especial entre a equipe médica e de enfermagem. 

 

A privacidade é um fator essencial nas consultas e nos exames 

clínicos e/ou ginecológicos, com a existência de equipamento e instrumental 
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mínimo para os profissionais atenderem as consultas. Foi constatada nos 

relatos abaixo a ausência desses: 

 
Eu podia intercalar uma consulta com o médico, a outra com o 
enfermeiro, mas só que eu não tenho condições. Então, para eu 
atender o pré-natal, eu atendo junto com ele (médico). Então, se 
você quiser atender e fazer o pré-natal, fazer a consulta da 
enfermagem, tem que ser junto! Por que? Você não tem outro 
espaço, então nem sempre o médico recebe bem o “atender 
juntos” (EF11). 

 

Em relação ao reconhecimento profissional manifestado pelas 

enfermeiras mesmo diante dos obstáculos, no discurso a seguir: 

 
Eu acho que assim, mesmo com as dificuldades que a gente 
enfrenta, acho que a gente desenvolve um trabalho muito bom! 
Igual eu te falei, quando ela vai para o alto risco, ela quer 
continuar aqui! E quando ela ganha (bebê) ela pensa: “Não vou lá 
mostrar para os meninos do posto”. A gente consegue fazer um 
vínculo muito bom com elas, sabe? Eu gosto muito de pré-natal! 
Eu gosto muito de atender gestantes! Eu acho que elas, com toda 
dificuldade, gostam também de ser atendidas aqui! Acho que isso 
é importante, isso motiva a gente (EF11)! 
 
Eu acho que, o atendimento a gestante. Em relação a rede 
particular as orientações nossas têm sido melhores as nossas 
gestantes. A maioria delas estão com as vacinas todas em dia e a 
gente não vê isso na rede particular. A gente vê na rede particular 
gestante chegando para nós no oitavo mês de gestação para 
iniciar as vacinas. Então, nesse sentido, eu vejo que é muito bom 
o atendimento da gestante aqui com a gente (EC4). 
 
Eu considero aqui um pré-natal muito bom, o pré-natal de baixo 
risco. A gente tem a estrutura física muito boa, os consultórios 
muito bons, tem os aparelhos como: sonar, aparelho de pressão, 
fita métrica; para gente estar avaliando a gestante, tanto pelo 
médico, quanto pelo enfermeiro (EF27). 
 
Bom, apesar da crise de sempre, tenho esperança de que tudo 
possa melhorar em termos de recursos humanos, em termos de 
material, de insumos, de equipamentos, melhorando também, o 
fluxo e distribuição dessas vagas do 0800 para a população de um 
modo geral. De que essa pesquisa seja sempre bem-vinda! E que 
vocês tenham sucesso e possam também nos ajudar com esse 
retorno de informações, de modo geral, para outros colegas e 
profissionais (EC5). 
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Como constatado por Costa et al., (2013) o vínculo entre o 

profissional de enfermagem e a gestante também é relatado como um ponto 

positivo no sentido de facilitar a captação desta para o início do pré-natal, 

bem como a sua continuidade dentro do serviço, para além do período 

gestacional. 

 
Nesta avaliação, os resultados do OSCE, representam os dados 

totalizadores obtidos nas estações. 

 

 
Figura 30: Notas médias das questões do checklist nas estações. 

 

Analisando o gráfico (Fig. 31) de notas obtidas por cada 

participante, em cada estação, é possível concluir que a maioria se encontra 

acima de 5,0 pontos. Entretanto, observar-se que nenhuma das participantes 

alcançaram nota superior à 4,0; na Estação 4 que se refere ao caso clínico 

“Puérpera com recém-nascido”, as profissionais tiveram dificuldade de 

solucionar o caso, o que corrobora com o discurso na entrevista quando 
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investigadas se realizavam a consulta de puerpério, elas afirmaram realizar 

ocasionalmente este tipo de atendimento.  

 

Desempenho das participantes nas estações de casos clínicos simulados 

 
 
Figura 31: Gráfico das notas das participantes nas estações. 

 

 
Identificadas às carências, constatou-se a urgente necessidade de 

investir em: Educação Permanente das profissionais, recursos humanos, 

infraestrutura e insumos, para promover um atendimento de qualidade. 
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Figura 32: Notas individuais de cada participante OSCE nas estações.  

 

A Figura 33 expressa de maneira geral o desempenho das 

participantes no processo avaliativo OSCE aplicado neste estudo. 
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Figura 33: Gráfico de desempenho das participantes no processo avaliativo 
OSCE. 
 

No resultado da avaliação OSCE das enfermeiras na Estação 1 

“Suspeita de Gravidez em adolescente”, o desempenho das enfermeiras 

para solucionarem o caso de acordo com as questões do checklist foram 
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considerados “BOM” com a nota média de 7,1 pois (100%) das participantes 

fizeram referência aos sinais de presunção de gravidez e solicitaram 

exames. Porém, na avaliação geral do paciente padrão/atores este referiu 

ter percebido; muito nervosismo; falta de atenção; preconceito e julgamento 

da gravidez na adolescência. A avaliação geral nesta Estação foi notório a 

baixa execução do exame físico, não recomendação do uso de preservativo 

e o atendimento fraco. 

 
No resultado da avaliação OSCE das enfermeiras na Estação 2 

“Gestante e Companheiro”, o desempenho das enfermeiras para 

solucionarem o caso de acordo com as questões do checklist foram 

considerados “REGULAR” com a nota média de 5,9, em que (28%) das 

participantes deixaram de acolher e cumprimentar o casal, (89%) não 

abordaram os aspectos socioepidemiológico, antecedentes familiares, 

ginecológicos e obstétricos, (44%) não abordaram calendário vacinal, e 

(78%) mencionaram intenção de realizar o exame físico. A avaliação nesta 

Estação foi percebida com dificuldades em resolver o caso; realizaram 

recomendações em desacordo com o recomendado para níveis pressóricos 

em relação a alimentação, Lei do acompanhante, amamentação e exames.   

 
No resultado da avaliação OSCE das enfermeiras na Estação 3 

“Gestante de Alto Risco”, o desempenho das enfermeiras para solucionarem 

o caso de acordo com as questões do checklist foram considerados “BOM” 

com a nota média de 6,4, pois (67%) das participantes manifestaram 

interesse em fazer o exame físico, (44%) abordaram o calendário vacinal, 



 

Resultados e Discussão 86 

61% realizaram a classificação de risco gestacional, (50%) incentivaram o 

parto normal e aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. A avaliação 

geral do avaliador nesta Estação, este percebeu a necessidade de atualizar 

os conhecimentos no pré-natal e leis que protegem a mulher/gestante, e 

atualizar e discutir a participação do técnico de enfermagem na assistência 

ao pré-natal. 

 
No resultado da avaliação OSCE das enfermeiras na Estação 4 

“Puérpera com Recém-nascido”, o desempenho das enfermeiras para 

solucionarem o caso de acordo com as questões do checklist foram “muito 

fraco” com a nota média de 3,7 pois (50%) das participantes não indagaram 

sobre condição social da puérpera e redes de apoio e não manifestaram 

intenção em realizar o exame físico, (83%) não manifestaram intenção de 

registrar a consulta em prontuários ou alimentar o SisPreNatal. A avaliação 

geral do avaliador nesta estação, com relação à qualidade do atendimento 

identificou-se: condutas não resolutivas, com necessidade de fundamentar e 

atualizar os conhecimentos em amamentação e puerpério. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O estudo até o momento foi considerado inédito com profissionais 

enfermeiros, os dados revelaram que todas as Unidades Básicas de Saúde 

da Região Leste de Goiânia, possuem enfermeiros que desempenham um 

importante papel de atendimento às gestantes no pré-natal, sendo este o 

profissional que se destaca no registro de informações destas mulheres no 

SISPRENATAL. De acordo com as entrevistas realizadas na 1ª etapa da 

pesquisa, ficou demonstrado que as enfermeiras são todas concursadas do 

gênero feminino; a maioria lotada nas Unidades de Estratégia de Saúde da 

Família, com duplo vínculo empregatício, com pós-graduação 

(especialização) e há uma crescente permanência de profissionais com 60 

anos e mais na atividade profissional. 

 

De acordo com os depoimentos coletados, apesar das enfermeiras 

terem satisfação em atender as pacientes de pré-natal, as mesmas 

relataram insatisfações com relação: a falta de capacitações, estrutura física, 

déficit de Recursos Humanos, grande demanda de trabalho, falta de 

materiais e equipamentos em quantidade e qualidade para que a equipe 

possa atuar com segurança. 

 

Destacou-se ainda, nos depoimentos a não execução de grupos 

educativos para gestantes, justificados pelos aspectos mencionados acima e 

disponibilidade por parte das mulheres para participação, e a pouca 

execução das consultas de puerpério, momento este de maior 

vulnerabilidade para mãe e filho. A consulta puerperal é uma oportunidade 

ímpar para o enfermeiro abordar e orientar as mães, os cuidados com o 

filho, incentivar a amamentação e oferecer métodos contraceptivos mais 

adequados.  
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Na segunda etapa do estudo participaram 18 enfermeiras. Nesta 

etapa foi realizada a aplicação do método “OSCE”, para avaliar habilidades e 

competências das enfermeiras no atendimento ao pré-natal; a logística 

demandou espaço físico fora do local de trabalho das enfermeiras, refletindo 

na redução da participação. O desempenho das enfermeiras nas estações 

com casos clínicos simulados foram considerados: Estação 1 com o caso 

clinico “Suspeita de gravidez em adolescente” desempenho bom, com nota 

média geral de 7,1 e Estação 4 com o caso clínico “Mulher puérpera” 

desempenho fraco com nota média geral de 3,7 o resultado desta estação 

corrobora com as falas das entrevistadas que relataram realizar poucas ou 

nenhuma consulta de puerpério. 

 

Na aplicação do método “OSCE” ficou evidenciado que o “demonstrar 

ou fazer” das enfermeiras nas estações com casos clínicos simulados foram 

relacionados aos níveis de conhecimento teóricos adquiridos durante a 

formação ou na prática cotidiana, de acordo com as condições de trabalho 

oferecidas para o exercício profissional.     

  

Vale ressaltar aqui que uma assistência pré-natal de qualidade 

necessita receber investimento prioritário, tanto na Educação Permanente 

quanto na estrutura física e no fornecimento adequado de insumos e 

materiais. 

 

Os checklist construído para o atendimento dos casos clínicos no pré-

natal neste estudo demonstrou-se ser viável e aplicável, e foi disponibilizado 

à gestão como uma ferramenta auxiliar para o enfermeiro que atende o pré-

natal. 

 

Apesar dos desafios encontrados para aplicação do método “OSCE”, 

os objetivos propostos pelo estudo foram atingidos e permitiu analisar o 

desempenho das habilidades e competências clínicas das enfermeiras, 

conhecer o perfil profissiográfico e apresentar um instrumento checklist 
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“OSCE” para avaliar as ações dos enfermeiros na assistência pré-natal. Que 

este estudo possibilite uma reflexão crítica para os enfermeiros e gestores, e 

contribua para melhoria dos indicadores de morte materna. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Este foi o primeiro “OSCE” exame clínico objetivo estruturado 

aplicado em profissionais enfermeiros até o momento, para avaliar 

habilidade e competências clínicas na atenção ao pré-natal. A primeira fase 

do estudo foram as entrevistas no local de trabalho das enfermeiras, e houve 

a participação de todos os profissionais. 

 

Para a segunda fase “Aplicação do OSCE” houve necessidade de 

um tempo maior para planejar, treinar e analisar cada etapa do método a ser 

aplicado e garantir a sua validade. Esta fase foi realizada fora do local de 

trabalho dos enfermeiros, devido a necessidade de espaço físico, material, 

recursos humanos e treinamento de todos os envolvidos na execução do 

“OSCE”. Entretanto, mesmo com a redução do número de participantes na 

segunda fase os resultados obtidos foram relevantes.  

 

A atividade avaliativa aplicada as participantes e a utilização da 

ferramenta “OSCE”, demonstrou o desempenho e habilidades de 

enfermeiras em quatro estações, em que cada estação constou com 

diferentes situações de casos clínicos de pré-natal e puerpério.  

 

Evidenciou-se, que as enfermeiras carecem de investimento 

contínuo na Educação Permanente, bem como investimento nas condições 

de trabalho para executarem uma atenção ao pré-natal de qualidade e 

segura, conforme depoimentos relatados no estudo.  

 

É relevante a implantação de ferramenta de avaliação de 

habilidades e competências como o “OSCE” na: Rede Cegonha e Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, para aquilatar a 

assistência de enfermagem a mulher no período gravídico puerperal. 
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Pode-se inferir que os resultados contribuirão com o planejamento 

das políticas públicas e com a gestão das unidades de saúde, no sentido de 

implantar e implementar medidas que visem uma assistência segura, livre de 

danos para as usuárias da atenção ao pré-natal e para as enfermeiras que 

realizam este atendimento.  

 

Como resultado da dissertação, foi entregue para os gestores da 

Secretaria Municipal de Saúde um Produto Técnico denominado os 

“Checklists de avaliação OSCE no pré-natal” para que possa ser implantado 

como ferramenta de avaliação de competências e habilidades aos 

profissionais que atuam no desempenho de suas atividades no pré-natal.   

 

 Os resultados apontam ainda que este estudo pode ser ampliado, 

aprimorado e aplicado em profissionais enfermeiros como forma de 

diagnosticar e qualificar a prática profissional, na atenção ao pré-natal. 
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PRODUTO TÉCNICO 

 

               

Na conclusão da pesquisa, foi exigido um Produto Teórico e 

Prático, que possa contribuir com a mudança da prática do enfermeiro. É 

claro que não se pode desconsiderar a prática do passado e a prática do 

hoje, pois, é com os erros e acertos que se constroem estratégias para 

melhoria das futuras práticas. As estratégias começam por avaliar e 

conhecer a nossa prática cotidiana, esse estudo permitiu essa reflexão seja 

pela entrevista que realizamos com as enfermeiras seja pela demonstração 

simulada de resolução de casos clínicos em estações.  

 
O produto técnico aqui apresentado não é estático, deve ser 

sempre revisado e validado pelos profissionais para melhoria das práticas do 

enfermeiro. Este checklist é um produto técnico que poderá ser utilizado por 

enfermeiros, gestores e professores na prática cotidiana. Com intuito de 

oferecer um atendimento à atenção ao pré-natal de qualidade, nele os 

profissionais poderão fazer a sequência lógica do atendimento, os 

procedimentos e abordar temas importantes na consulta que não podem ser 

omitidos ou negligenciados, o sucesso deste produto passa pela validação 

dos profissionais, pois, são eles os principais agentes transformadores da 

realidade prática. A seguir estão descritos os quatro Checklist desenvolvidos 

nas estações. 
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CASO CLÍNICO PROPOSTO E CHECKLIST – ESTAÇÃO 1 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OSCE – PRÉ-NATAL 

ESTAÇÃO 1 – SUSPEITA DE GRAVIDEZ 

RESPONSÁVEIS: Angelo Lusuardi e Marta Valéria Calatayud Carvalho 

Passo 1: Objetivos da avaliação 

 

A estação pretende avaliar as seguintes competências e habilidades: 

 A Comunicação e o acolhimento com a mulher suspeita de gravidez; 

 A Consulta de enfermagem; 

 A Conduta de enfermagem; 

 As orientações de enfermagem. 

 

Passo 2: Desenho da Estação 

 

Ambiente com mesa e cadeira simulando um consultório. Impressos: 

(requisição de exames, cartão de vacina adulto, folha de evolução) 

materiais: (maca, colchonete, aparelho de pressão, fita métrica, pote coletor 

estéril, sonar com pilha, pinar e balança). 

 

2.1. Síntese e objetivo da estação 

 

O enfermeiro deverá acolher e atender a mulher com suspeita de 

gravidez e tomar as providências cabíveis relativas ao caso. 

 

Objetivos da estação  

Observar e avaliar se a enfermeira realiza ou demonstra a intenção 

de:  

 

1. Apresentar-se a paciente; 

2. Acolher a mulher; 

3. Conhecer os sinais e sintomas de gravidez; 
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4. Solicitar e orientar os exames preconizados; 

5. Orientar: fluxos, agendamentos de consultas e realização de exames 

no SUS; 

6. Incentivar a participação do parceiro; 

7. Realizar o exame físico; 

8. Sugerir uso de preservativo até a saída do resultado de exame; 

9. Agendar retorno. 

 

2.2. Orientação às enfermeiras 

 

Ana tem 16 anos e José 18 anos, vieram do maranhão e estão morando 

juntos há 4 meses no bairro Recanto das Minas Gerais. Ele, trabalhando 

como ajudante de cozinha e ela de manicure, com a correria da mudança e 

adaptação a nova vida. Depois que experimentou comer pequi, vomitou 

muito e o estômago vive enjoado. Ana não lembra a data da última 

menstruação, percebeu que vem urinando muito nos últimos dias. 

 

Ao exame físico: Paciente orientada, afebril, anictérica, acianótica. Altura: 

1,60 m; peso: 58,0 kg; respiração: 20 ipm; P: 80 bpm; PA 90 x 70 mmHg. 

 

Informação adicional: José preocupado com saúde da companheira 

resolveu levá-la ao posto de saúde mais perto de sua casa. A recepcionista 

os encaminhou para falar com a enfermeira. 

 

 - Proceda à consulta, orientações e encaminhamentos necessários ao 

paciente em questão. 

 

2.3. Recursos necessários 

 

✓ Atriz (paciente padrão); 

✓ Avaliador; 

✓ Cronômetro; 
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✓ Aparelho de pressão arterial; 

✓ Termômetro; 

✓ Balança; 

✓ Teste rápido de gravidez; 

✓ Pote coletor de urina; 

✓ Pedido de exame; 

✓ Campainha (geral). 

 

2.4 “Script” para os atores (pacientes padrão) 

 

Enfermeira: ... (deve lavar as mãos, antes e depois do atendimento) 

 

Paciente: Bom dia enfermeira! (choro preso), depois que eu comi um pequi 

meu estômago não prestou mais..., vivo com um mal-estar, um enjoo... Até o 

José ficou preocupado e me trouxe aqui. Toda hora vou no banheiro 

urinar..., isso não está certo..., nunca senti isso antes. 

 

Acompanhante: É verdade, nunca vi a Ana reclamar de nada. Nós viemos 

pra Goiânia pra trabalhar e juntar dinheiro e agora essa mulher desse jeito... 

Passa uma vitamina boa pra ver se ela melhora. 

 

Enfermeira: ... 

 

Paciente: Minha colega do salão disse que já teve isso e descobriram 

depois que era gastrite, será que o meu também não vai ser gastrite por 

conta desse pequi? 

 

Enfermeira: ... 
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Passo 3. CHECK-LIST: Avaliação da consulta de enfermagem a “Mulher 

com suspeita de gravidez”. 

CHECKLIST – Avaliação da consulta de enfermagem a mulher suspeita de gravidez 

ENFERMEIRO(A): 

AVALIADOR(A): 

*Q

ues

tão 

Procedimentos para avaliação 

No

ta 

0-1 

1 
A enfermeira cumprimenta e acolhe a paciente? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

2 

A enfermeira faz referência aos sinais de presunção de gravidez (atraso 

menstrual, náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de 

apetite, aumento da frequência urinária e sonolência)? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

3 
A enfermeira manifesta a mulher a suspeita de gravidez? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

4 

A enfermeira solicita algum dos seguintes exames: BHCG, teste rápido de 

gravidez, ou detecta batimentos cardíacos fetais (BCF) pelo sonar a partir de 12 

semanas? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

5 

A enfermeira orienta com clareza como e onde realizar o exame solicitado e 

como fazer para apresentar o resultado? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

6 

A enfermeira acolhe as dúvidas e queixas da gestante sem banalizar as 

perguntas, respondendo com clareza e segurança? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

7 

A enfermeira proporciona espaço na consulta para participação do(a) 

parceiro(a) para que ele(a) possa se envolver na consulta ativamente, 

favorecendo a reflexão? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

8 
A enfermeira realiza o exame físico? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

9 

A enfermeira sugere o uso de preservativos até a saída do resultado do exame 

de gravidez? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
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10 
A enfermeira orienta o retorno do casal a consulta? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

TOTAL 

* Soma das notas da Questão (Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6+ Q7+ Q8+ Q9+ Q10) 
 

Avaliador: em geral, o desempenho do aluno na tarefa foi: 

(   ) MUITO FRACO       (   ) FRACO       (   ) REGULAR       (   ) BOM        (   ) MUITO BOM 
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Passo 4: Respostas esperadas (Guia Para o Avaliador) 

 

O enfermeiro deverá ser capaz de perceber que a paciente é uma 

adolescente com suspeita de gravidez e necessita de orientações com 

ralação a prevenção de gravidez e que o acolhimento tem o objetivo de 

ampliar a captação precoce das gestantes, por intermédio do Teste Rápido 

de Gravidez, que pode ser realizado na própria UBS e que a adolescente 

fique sobre a sua co-responsabilização até a conclusão da investigação da 

gravidez. O enfermeiro deverá investigar a história junto a adolescente 

considerar e identificar os seguintes sinais: 

 

✓ Sinais de presunção de gravidez: 

 

o Atraso menstrual; 

o Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, salivação 

excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária 

e sonolência); 

o Modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, 

hipersensibilidade nos mamilos, saída de colostro pelo mamilo, 

coloração violácea vulvar, cianose vaginal e cervical, aumento 

do volume abdominal). 

 

✓ Sinais de probabilidade: 

 

o Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do 

seu volume; 

o Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização 

(pode-se observar pulsação da artéria vaginal nos fundos de 

sacos laterais); 

o Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do 

oitavo ou nono dia após a fertilização. 
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✓ Sinais de certeza: 

 

o Presença dos Batimentos Cardíacos Fetais (BCF), que são 

detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo Pinard a 

partir de 20 semanas; 

o Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas); 

o Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser observado por 

via transvaginal com apenas 4 a 5 semanas gestacionais e a 

atividade cardíaca é a primeira manifestação do embrião com 6 

semanas gestacionais. 

 

Orientar e esclarecer dúvidas do casal. Faz-se necessário, nesta 

oportunidade, orientar sobre o planejamento familiar em um contexto de 

escolha livre e informada, com incentivo à dupla proteção (prevenção da 

gravidez, do HIV, da sífilis e das demais DST). 
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CASO CLÍNICO PROPOSTO E CHECKLIST – ESTAÇÃO 2 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OSCE – PRÉ-NATAL 

ESTAÇÃO 2 – GESTANTE E COMPANHEIRO 

RESPONSÁVEIS: Angelo Lusuardi e Marta Valéria Calatayud Carvalho 

 

Passo 1: Objetivos da avaliação 

 

A estação pretende avaliar as seguintes competências e habilidades: 

 A Comunicação e o acolhimento com a mulher gestante e o 

companheiro, se houver; 

 A Consulta de enfermagem; 

 A Conduta de enfermagem; 

 As orientações de enfermagem. 

 

Passo 2: Desenho da Estação  

 

Ambiente com mesa e cadeira simulando um consultório, impressos; 

(caderneta da gestante, cartão da gestante, requisição de exames, cartão de 

vacina adulto e filtro do teste da mamãe, testes rápidos para sífilis); 

materiais: (maca, colchonete, aparelho de pressão, fita métrica, sonar com 

pilha, pinar e balança). 

 

2.1. Síntese e objetivo da estação 

 

O enfermeiro deverá acolher e atender a mulher gestante e tomar as 

providências cabíveis relativas ao caso. 

 

Objetivos da estação 

Observar e avaliar se a enfermeira realiza ou demonstra a intenção de: 
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10. Acolher a mulher e companheiro; 

11. Abordar os aspectos sócio epidemiológicos, familiares e obstétricos; 

12. Avaliar os resultados de exames  

13. Alimentar o SisPreNatal; 

14. Comunicar: condutas, procedimentos e achados na consulta; 

15. Orientar vacinas; 

16. Solicitar exames preconizados; 

17. Valorizar e considerar participação do parceiro na consulta; 

18. Realizar o exame físico: 

19. Incentivar o parto normal e aleitamento materno; 

20. Prescrever medicamentos preconizados. 

 

2.2. Orientação as enfermeiras 

 

Rosinha e Carlos comparecem à Unidade Básica de Saúde para mais uma 

consulta pré-natal. A barriga já está grande e ela já está em seu terceiro 

trimestre. Rosinha diz que sente "falta de ar" e que só está conseguindo 

dormir melhor na posição sentada. Queixa as pernas inchadas. Carlos, muito 

ansioso, pergunta sobre as dores na barriga, pois algumas vezes Rosinha 

sente a barriga ficar levemente endurecida. Carlos pergunta ainda, como ele 

deverá proceder se a mulher dele passar mal pra ganhar nenê a noite ou 

final de semana e que gostaria de acompanhar a esposa no momento do 

parto, como ele deve proceder. 

 

Informação adicional: O marido da paciente “Carlos” está preocupado com 

o filho que vai chegar e faz muitas perguntas para esclarecimentos de 

dúvidas. 

 

 - Proceda à consulta, orientações e encaminhamentos necessários ao 

paciente em questão. 
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2.3 Recursos necessários 

 

✓ Atores (pacientes padrão); 

✓ Avaliador; 

✓ Cronômetro; 

✓ Aparelho de pressão arterial; 

✓ Termômetro; 

✓ Balança; 

✓ Impressos: pedido de exame, receituário, cartão de gestante de 

vacina, gestograma; 

✓ Maca com colchonete e lençol; 

✓ Campainha (geral). 

 

2.4 “Script” para os atores (pacientes padrão) 

 

Enfermeira: ... (deve lavar as mãos, antes e depois do atendimento) 

 

Paciente: Bom dia enfermeira! (fôlego cansado), a barriga agora resolveu 

pesar, sinto mais cansada, às vezes os pés incham, não sei ainda que lado 

é melhor para dormir, não consigo segurar a urina muito tempo. O Carlos 

fica me relando a noite, mas já disse pra ele que sexo só depois que o nenê 

tiver 3 meses de nascido, pois tenho medo de prejudicar o nenê e minha 

saúde. 

 

Acompanhante: É verdade, eu também fiquei com medo do jeito que ela 

fala, se eu insistir muito e depois dá problema, isso é assim mesmo? Outra 

coisa: o que é que eu devo fazer se essa mulher passar mal pra ganhar 

nenê e for feriado ou final de semana, quando o posto de saúde tiver 

fechado? 
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Passo 3. CHECK-LIST: Avaliação da consulta de enfermagem a 

gestante e companheiro. 

CHECK-LIST – Avaliação da consulta de enfermagem a gestante e companheiro 

ENFERMEIRO(A): 

AVALIADOR(A): 

*Questão Procedimentos para avaliação Nota 0-1 

1 
A enfermeira cumprimenta e acolhe a paciente? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

2 

A enfermeira na consulta aborda os aspectos sócios 

epidemiológicos, os antecedentes familiares, ginecológicos e 

obstétricos, além da gravidez atual? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

3 

A enfermeira avalia os resultados de exames, faz registro na 

caderneta, prontuário ou cartão de vacina e alimenta o 

sistema do SisPreNatal? As condutas e os achados 

diagnósticos são anotados e comunicados a gestante? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

4 
A enfermeira fala do calendário vacinal e orienta a gestante? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

5 

A enfermeira o solicita os exames de rotina e orienta com 

clareza como e onde realizar os exames solicitados e como 

fazer para apresentar os resultados? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

6 

A enfermeira acolhe as dúvidas e queixas da gestante sem 

banalizar as perguntas, respondendo com clareza e 

segurança? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

7 

A enfermeira proporciona espaço na consulta para 

participação do(a) parceiro(a) para que ele(a) possa se 

envolver na consulta ativamente, favorecendo a reflexão? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

8 

A enfermeira realiza o exame físico: 

- Inspeção da pele e das mucosas; 

- Sinais vitais; 
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- Exame do abdome; 

- Exame dos membros inferiores; 

- Determinação do peso; 

- Determinação da altura; 

- Medida da pressão arterial; 

- Pesquisa de edema (membros, face, região sacra, tronco); 

- Exame físico específico (gineco-obstétrico); 

- Palpação obstétrica; 

- Medida e avaliação da altura uterina; 

- Ausculta dos batimentos cardiofetais; 

- Registro dos movimentos fetais; 

- Exame clínico das mamas; 

- Exame ginecológico (inspeção dos genitais externos, exame 

especular, coleta de material para exame colpocitopatológico, 

quando indicado). 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

9 

A enfermeira orienta sinais e sintomas do parto e incentiva o 

parto normal e aleitamento materno exclusivo até o sexto 

mês? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

10 

A enfermeira prescreve medicamentos (suplementação de 

ferro e ácido fólico) para prevenção de anemia? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

TOTAL 

* Soma das notas da Questão (Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6+ Q7+ Q8+ 

Q9+ Q10) 

 

Avaliador: em geral, o desempenho do aluno na tarefa foi: 

(   ) MUITO FRACO     (   ) FRACO     (   ) REGULAR     (   ) BOM      (   ) MUITO BOM 
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Passo 4: Respostas esperadas (Guia Para o Avaliador) 

 

O enfermeiro deve: 

 

 Fazer a anamnese; 

 Enfatizar as queixas mais comuns neste período de gestação, dos 

sinais de intercorrências clínicas e obstétricas; 

 Reavaliar o risco; 

 Orientar e esclarecer dúvidas acerca: 

 

o Companheiro(a) e gestante; 

o Amamentação; 

o Incentivo ao parto normal; 

o Exames do terceiro trimestre; 

o O reconhecimento do trabalho de parto; 

o Os cuidados com o recém-nascido; 

o A consulta do puerpério; 

o O agendamento das consultas subsequentes; 

o Orientar condutas frente as urgências. 

 
 Esclarecer também junto ao casal que a suspensão da atividade 

sexual neste período tem indicação em alguns casos, quando há 

indícios de patologias que coloque em risco a vida da mãe e da 

criança como, por exemplo, placenta prévia e alto risco de 

prematuridade e, que isso pode ser levado para a discussão com 

o médico no retorno para um consenso entre eles. 

 



 

Produto Técnico 115 

CASO CLÍNICO PROPOSTO E CHECKLIST – ESTAÇÃO 3 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OSCE – PRÉ-NATAL 

ESTAÇÃO 3 – GESTANTE DE ALTO RISCO 

RESPONSÁVEIS: Angelo Lusuardi e Marta Valéria Calatayud Carvalho 

 

Passo 1: Objetivos da avaliação 

 

A estação pretende avaliar as seguintes competências e habilidades: 

 A Comunicação e o acolhimento com a mulher gestante de alto risco; 

 A Consulta de enfermagem; 

 A Conduta de enfermagem; 

 As orientações de enfermagem. 

 

Passo 2: Desenho da Estação 

 

Ambiente com mesa e cadeira simulando um consultório, impressos 

(caderneta da gestante, cartão da gestante, requisição de exames, cartão de 

vacina adulto e filtro do teste da mamãe, testes rápidos para sífilis) maca, 

colchonete, aparelho de pressão, fita métrica, sonar com pilha, pinar e 

balança. 

 

2.1. Síntese e objetivo da estação 

 

O enfermeiro deverá acolher e atender a gestante com suspeita de 

hipertensão arterial e encaminhar adequadamente para o atendimento 

médico ou unidade de referência para gestante de alto risco. 

 

Objetivos da estação 

 

21. Acolher a mulher; 

22. Abordar os aspectos sócio epidemiológicos, familiares e obstétricos; 
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23. Avaliar os resultados de exames  

24. Comunicar: condutas, procedimentos e achados na consulta; 

25. Orientar vacinas; 

26. Solicitar exames preconizados; 

27. Valorizar e considerar participação do parceiro na consulta; 

28. Realizar o exame físico: 

29. Classificar o risco 

30. Informar e orientar a referência e contra referência; 

 

2.2 Orientação as enfermeiras 

 

Cleonice, 41 anos, do lar, hipertensa, casada, 2 filhas, 1 neta de 2 anos, 

moradora do Jardim Novo Mundo, busca desesperada a unidade do CAIS 

para consulta médica, como não havia médico, para mostrar o resultado de 

exame do ultrassom que fez para saber se estava com problema no fígado e 

o resultado veio mostrando gestação de 12 semanas. O serviço do conte 

comigo encaminhou para a enfermeira atender e conduzir o caso. 

 

Informação adicional: Ficará uma técnica de enfermagem no consultório, 

como parte da equipe para fazer os procedimentos que a enfermeira solicitar 

ou necessitar. 

 

 - Proceda à consulta, orientações e encaminhamentos necessários ao 

paciente em questão. 

 

2.3 Recursos necessários 

 

✓ Atores (pacientes padrão); 

✓ Avaliador; 

✓ Cronômetro; 

✓ Aparelho de pressão arterial; 

✓ Termômetro; 
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✓ Balança; 

✓ Impressos: pedido de exame, receituário, cartão de gestante de 

vacina, gestograma; 

✓ Exame de ultrassom obstétrica; 

✓ Maca com colchonete e lençol; 

✓ Campainha (geral). 

 

2.4 “Script” para os atores (pacientes padrão) 

 

Enfermeira: ... (deve lavar as mãos, antes e depois do atendimento) 

 

Paciente: A menina da recepção mandou eu vir aqui! (fala de desespero) eu 

tinha ido no médico, por conta que eu estava achando que meu fígado 

estava inchado, aí ele pediu este ultrassom da barriga e peguei o resultado 

hoje e está ai falando que estou gravida! Como meus filhos já estão grandes, 

eu olho essa neta... eu grávida! Como? olha a minha idade! já tenho 41 

anos! Eu tomo remédio de pressão!!! 

 

Enfermeira:... 
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Passo 3. CHECKLIST: Avaliação da consulta de enfermagem a gestante 

de alto risco. 

CHECKLIST – Avaliação da consulta de enfermagem a gestante de alto risco 

ENFERMEIRO(A): 

AVALIADOR(A): 

*Questão Procedimentos para avaliação 
Nota 

0-1 

1 
A enfermeira cumprimenta e acolhe a paciente? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

2 

A enfermeira na consulta aborda os aspectos 

socioepidemiológicos, os antecedentes familiares, 

ginecológicos e obstétricos, além da gravidez atual? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

3 

A enfermeira avalia os resultados de exames, faz registro na 

caderneta, prontuário ou cartão de vacina e alimenta o 

sistema do SisPreNatal? As condutas e os achados 

diagnósticos são anotados e comunicados a gestante? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

4 
A enfermeira fala do calendário vacinal e orienta a gestante? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

5 

A enfermeira o solicita os exames de rotina e orienta com 

clareza como e onde realizar os exames solicitados e como 

fazer para apresentar os resultados? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

6 

A enfermeira acolhe as dúvidas e queixas da gestante sem 

banalizar as perguntas, respondendo com clareza e 

segurança? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

7 

A enfermeira proporciona espaço na consulta para 

participação do(a) parceiro(a) para que ele(a) possa se 

envolver na consulta ativamente, favorecendo a reflexão? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

8 

A enfermeira realiza o exame físico: 

- Inspeção da pele e das mucosas; 

- Sinais vitais; 
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- Exame do abdome; 

- Exame dos membros inferiores; 

- Determinação do peso; 

- Determinação da altura; 

- Medida da pressão arterial; 

- Pesquisa de edema (membros, face, região sacra, tronco); 

- Exame físico específico (gineco-obstétrico); 

- Palpação obstétrica; 

- Medida e avaliação da altura uterina; 

- Ausculta dos batimentos cardiofetais; 

- Registro dos movimentos fetais; 

- Exame clínico das mamas; 

- Exame ginecológico (inspeção dos genitais externos, 

exame especular, coleta de material para exame 

colpocitopatológico, quando indicado). 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

9 

A enfermeira realiza a classificação de risco gestacional 

(mulheres de idade menor que 15 e maior que 35 anos; 

hipertensas, com 3 ou mais cesáreas; baixo peso e/ou 

obesidade) e encaminha ao pré-natal de alto risco e se 

apresenta como corresponsável pelo seguimento da 

gestante encaminhada na unidade? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

10 

A enfermeira informa o motivo do encaminhamento sem 

alarde e, solicita retorno para a paciente, mesmo que ela 

tenha sido encaminhada para outra unidade de referência? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

TOTAL 

* Soma das notas da Questão (Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6+ Q7+ Q8+ 

Q9+ Q10) 

 

Em geral, o desempenho do aluno na tarefa foi: 

(   ) MUITO FRACO     (   ) FRACO     (   ) REGULAR     (   ) BOM      (   ) MUITO BOM 
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Passo 4: Respostas esperadas (Guia Para o Avaliador) 

 

O enfermeiro deverá aferir a pressão da gestante na consulta de pré-natal e 

os procedimentos e condutas devem ser subsidiados conforme 

recomendações dos guidelines. O enfermeiro deve considerar a hipertensão 

prévia da mulher que está em tratamento e considerar que no momento do 

atendimento a preocupação maior é a gestação inesperada, o exame físico é 

muito importante para investigar presença de edema, após o acolhimento e 

o restabelecimento do equilíbrio, a mesma deve ser encaminhada para o 

médico caso apresente algum sintoma ou níveis pressóricos elevados no 

momento do atendimento ou ser agendada para a consulta mais próxima 

com orientações. 
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CASO CLÍNICO PROPOSTO E CHECKLIST – ESTAÇÃO 4 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OSCE – PRÉ-NATAL 

ESTAÇÃO 4 – MULHER PUÉRPERA 

RESPONSÁVEIS: Angelo Lusuardi e Marta Valéria Calatayud Carvalho 

 
Passo 1: Objetivos da avaliação 

 

A estação pretende avaliar as seguintes competências e habilidades: 

 

 A Comunicação e o acolhimento com a mulher puérpera e recém-

nascido; 

 A Consulta de enfermagem; 

 A Conduta de enfermagem; 

 As orientações de enfermagem. 

 

Passo 2: Desenho da Estação 
 

Ambiente com mesa cadeira simulando um consultório, impressos 

(caderneta da gestante, cartão da gestante, requisição de exames, cartão de 

vacina adulto, caderneta da criança, filtros para teste do pezinho); materiais: 

(maca, colchonete, aparelho de pressão, fita métrica e balança adulto e de 

recém-nascido). 

 

2.1 Síntese e objetivo da estação 
 

O enfermeiro deverá acolher e atender puérpera e recém-nascido 

adequadamente e orientar a amamentação adequada. 

 

Objetivos da estação 
 

31. Acolher a mulher puérpera e recém-nascido;  

32. Investigar sobre condições do parto, nascimento e intercorrências; 

33. Avaliar mamas, amamentação e pega correta; 
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34. Avaliar dor, sangramento e queixas; 

35. Indagar sobre a rede de apoio existente acerca da puérpera; 

36. Registrar consulta e encerrar o pré-natal no sistema web do 

SisPreNatal; 

37. Orientar o planejamento familiar e métodos contraceptivos; 

38. Orientar “teste do pezinho” e vacinação do recém-nascido; 

 
2.2 Orientação às enfermeiras 
 

Rose, 29 anos, do lar, com Recém-nascido de 10 dias nascido de parto 

cesárea, busca a unidade para fazer o “teste do pezinho” e retirada dos 

pontos, queixou para a técnica de enfermagem que a criança chora muito de 

fome e que o seu leite está secando devido ao stress, por isso resolveu por 

conta própria complementar a alimentação do bebê com leite ninho, a 

técnica orienta a puérpera, falar com a enfermeira. 

 

- Proceda à consulta, orientações e encaminhamentos necessários ao 

paciente em questão. 

 

2.3 Recursos necessários 
 

✓ Atores (pacientes padrão); 

✓ Avaliador; 

✓ Cronômetro; 

✓ Aparelho de pressão arterial; 

✓ Termômetro; 

✓ Balança de recém-nascido; 

✓ Pacote de curativo; 

✓ Impressos: cartão de vacina da criança, filtro para teste do 

pezinho; 

✓ Maca com colchonete e lençol; 

✓ Campainha (geral). 
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2.4 “Script” para os atores (pacientes padrão) 
 

Enfermeira: ... (deve lavar as mãos, antes e depois do atendimento) 

 

Paciente: A menina da recepção mandou eu vir aqui falar com você! 

(semblante de cansaço e stress), hoje completa 10 dias que meu nenê 

nasceu, estou cansada, dormindo pouco, não tenho quem me ajuda, ele 

chora muito, estou dando o leite ninho que ajudou um pouco, meu marido 

trabalha fora o dia todo, tenho mais três filhos pequenos, as vezes passa 

pela minha cabeça até de dar esse menino é muito sofrimento eu não vou 

dar conta, meu leite está até secando, preciso de ajuda (choro). 
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Passo 3. CHECKLIST: Avaliação da consulta de enfermagem a “Mulher 

puérpera”. 

CHECKLIST – Avaliação da consulta de enfermagem a “mulher puérpera” 

ENFERMEIRO(A): 

AVALIADOR(A): 

*Questão Procedimentos para avaliação Nota 0-1 

1 
A enfermeira cumprimenta e acolhe a puérpera? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

2 

A enfermeira pergunta a puérpera sobre as condições do 

atendimento ao parto, ao recém-nascido, ao tipo de parto, se 

houve intercorrências? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

3 

A enfermeira fala sobre o aleitamento materno, avalia pega 

correta, frequência das mamadas dia e noite, dificuldades na 

amamentação, condições da mama e considera a situação 

daquelas que não puderam amamentar? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

4 
A enfermeira pergunta sobre dor, sangramento, queixas e febre? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 
 

5 

A enfermeira indaga sobre a condição social: pessoas de apoio e 

condições para o atendimento de necessidades básicas? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

6 

A enfermeira acolhe as ansiedades, fantasias, dúvidas e queixas 

da puérpera sem banalizar as perguntas, respondendo com 

clareza e segurança? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

7 

A enfermeira proporciona espaço na consulta para participação 

do(a) parceiro(a) para que ele(a) possa se envolver na consulta 

ativamente, favorecendo a reflexão? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

8 

A enfermeira realiza o exame físico: 

- Inspeção da pele e das mucosas; 

- Sinais vitais; 

- Exame do abdome; 
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- Exame dos membros inferiores; 

- Determinação do peso; 

- Determinação da altura; 

- Medida da pressão arterial; 

- Pesquisa de edema (membros, face, região sacra, tronco); 

- Exame físico específico (gineco-obstétrico); 

- Medida e avaliação da altura uterina; 

- Exame clínico das mamas. 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

9 

A enfermeira orienta: atividade sexual e planejamento familiar, 

métodos contraceptivos utilizados, desejo de ter mais filhos, 

método de preferência? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

10 

A enfermeira registra consulta em prontuário e insere os dados no 

SisPreNatal? 

(   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

TOTAL 

* Soma das notas da Questão (Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6+ Q7+ Q8+ Q9+ 

Q10) 

 

Em geral, o desempenho do aluno na tarefa foi: 

(   ) MUITO FRACO     (   ) FRACO     (   ) REGULAR     (   ) BOM      (   ) MUITO BOM 
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Passo 4: Respostas esperadas (Guia Para o Avaliador) 

 

Que o enfermeiro avalie o exame físico, avalie o curativo, as mamas, oriente 

para resgatar a amamentação e considere o estado emocional da puérpera 

para intervenção, considere o vínculo afetivo com o recém-nascido, informe 

sobre o planejamento familiar, identifique e mobilize redes de apoio (familiar, 

vizinhos e religiosos para ajudar a mulher) encaminhe para rede de atenção 

psicossocial da região, demonstre como amamentar, que oriente cuidados 

de higiene, amamentação e vacinas para o recém-nascido, registre toda 

consulta e demonstre interesse em encerrar o pré-natal no sistema web do 

SisPreNatal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  Parecer do Comitê de Ética 

ANEXO 2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

ANEXO 3 Roteiro de entrevista semiestruturada 

ANEXO 4   

 

Comprovante de entrega de produto técnico (SMS) 
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ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 
O Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: "Avaliação 
da assistência pré-natal realizada por enfermeiros(as) na atenção básica de 
saúde da Região Leste de Goiânia", que faz parte do projeto ‘As práticas de 
saúde na rede cegonha’: estratégias, contribuições e desafios para a 
promoção e atenção da saúde da mulher, no estado de Goiás. Sob 
responsabilidade da Profª. Drª. Cleusa Alves Martins. A pesquisa tem por 
objetivo: analisar assistência obstétrica no processo de implementação da 
Rede Cegonha, na Rede Básica de Saúde/SUS, no Estado de Goiás. 
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) fornece 
informações detalhadas sobre a pesquisa as quais serão discutidas com 
você pelo pesquisador. Uma vez que você tiver compreendido a natureza da 
pesquisa, se você desejar participar, deverá assinar este documento, o 
Termo de consentimento Livre e Esclarecido. Você ficará com uma via deste 
documento que deverá ser guardada. 
 
Informações sobre a pesquisa 
 
Você está sendo convidada para participar desta pesquisa por ser membro 
da equipe de saúde que contribui para a realização das ações da "Rede 
Cegonha" no município de Goiânia. Esta pesquisa tem por objetivo: analisar 
a assistência de pré-natal realizada pelas unidades básicas de saúde, 
caracterizar o perfil dos enfermeiros que atuam no pré-natal; identificar as 
atividades desenvolvidas por enfermeiros no pré-natal, levantar a política de 
capacitação para o atendimento da mulher no período gravídico puerperal e 
avaliar indicadores. 
 
Sua participação no estudo é voluntária 
 
A escolha de participar dessa pesquisa depende da sua vontade. Qualquer 
que seja sua decisão, ela não irá de forma alguma influenciar no seu vínculo 
empregatício. E se você decidir participar dessa pesquisa, mas depois se 
arrepender, você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento, bastando 
informar ao pesquisador responsável. 
 
Procedimentos realizados neste estudo 
 
O encontro será previamente agendado com o profissional e iniciará com a 
leitura e assinatura do TCLE. As entrevistas serão conduzidas por um roteiro 
semi-estruturado. Todas as entrevistas serão gravadas MP3 e submetidas à 
validação dos próprios participantes para averiguação de conteúdo e 
posteriormente transcritas para sua análise. A entrevista é um encontro entre 
pessoas com o objetivo de conseguir informações acerca de determinado 
assunto, por meio de uma conversa de natureza profissional. A entrevista 
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semi-estruturada combina perguntas fechadas e abertas, o pesquisador 
utiliza um guia de tópicos com o intuito de garantir que todos os temas em 
questão sejam contemplados durante a conversa com o entrevistado. 
 
Riscos no desenvolvimento da pesquisa 
 
A pesquisa proporcionará riscos mínimos no que diz respeito ao possível 
desconforto em disponibilizar tempo para participar da pesquisa, que 
poderão ser minimizados pelo agendamento prévio e interrupção do 
voluntário a qualquer momento que o desejar. 
 
Confidencialidade 
 
Os registros de sua entrevista nesta pesquisa serão mantidos sob sigilo e 
confidencialidade. Você será identificada somente pelas suas iniciais e 
número da unidade. Serão cumpridas todas as legislações, resoluções e 
código de ética da pesquisa envolvendo seres humanos e de acordo com a 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
 
Custos da participação 
 
Você não terá despesas pessoais em qualquer fase do estudo e fica também 
garantida a indenização em caso de danos comprovadamente decorrentes 
da participação na pesquisa. 
 
Benefícios no desenvolvimento da pesquisa 
 
Os resultados obtidos por meio da pesquisa poderão contribuir para impactar 
o desenvolvimento de estratégias com vistas a qualidade da assistência 
materna e neonatal no SUS, no município de Goiânia redirecionar o 
processo de educação continuada de profissionais de saúde uma vez que o 
SUS é cenário utilizado em campos teórico-prática de discentes de 
graduação. 
 
Informações adicionais 
 
Você pode fazer as perguntas que quiser sobre a pesquisa, seus direitos a 
qualquer momento ao pesquisador responsável Enfermeira Marta Valéria 
Calatayud Carvalho no telefone: 62 3582 17 64 e celular 62 98513 29 35, 
coordenadora da pesquisa, Doutora Cleusa Alves Martins telefone 62 99979 
22 21 (podendo ligar a cobrar a qualquer hora do dia ou da semana. 
 
Você também pode ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
das Clínicas da Universidade federal de Goiás – CEP/HC-UFG que aprovou 
a realização desta pesquisa sob o parecer nº 852.830 em 12/11/2014, no 
endereço Primeira Avenida, S/N, Setor leste Universitário, CEP: 74605-020, 
Goiânia, Goiás ou nos telefones: 62 3269 83 38 e 62 3269 8426. 
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Declaração de consentimento da participação da pessoa como sujeito 
da pesquisa 
 
Eu, 
___________________________________________________________, 
RG ____________________, CPF ____________________, abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo: "Avaliação da assistência pré 
natal realizada por enfermeiros(as) na atenção básica de saúde da Região 
Leste de Goiânia" parte do projeto intitulado “AS PRÁTICAS DE SAÚDE NA 
REDE CEGONHA: estratégias, contribuições e desafios para a 
promoção e atenção da saúde da mulher, no estado de Goiás” como 
sujeito voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 
pesquisador responsável Marta Valéria Calatayud Carvalho sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 
e benefícios decorrentes da minha participação. Foi me garantido(a) que 
posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que isto me 
cause qualquer penalidade ou prejuízo. 
 
 
 
Goiânia, ____ de ____________ de 20___. 
 
 
 
_________________________                         ________________________ 
Nome e assinatura do sujeito                                  Marta V. C. Carvalho  
                                                                            (Pesquisador(a) responsável) 
 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a 
pesquisa e aceite do sujeito em participar. 
 
Testemunhas: 
 
Nome:___________________________Assinatura:____________________ 
Nome:___________________________Assinatura:____________________ 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ENFERMEIRA:_________________________________________________ 

 

1. Dados Sócio demográficos 

A. Me fale um pouco sobre você (idade, estado civil...) sua 

experiência pessoal de maternidade, sua formação e seu 

trabalho?   

R: _____________________________________________________ 

 

2. Acolhimento a Demanda Espontânea (comente) 

A. O que deve fazer a mulher com "Suspeita" de gravidez para ser 

atendida em sua unidade de saúde? 

R: _____________________________________________________ 

 

B. O que deve fazer a paciente com gravidez "confirmada" para 

agendar a consulta de pré-natal em sua unidade? 

R: ____________________________________________________ 

 

3. Pré-natal (comente) 

A. Você recebeu capacitação para prestar assistencia ao pré-natal? 

a. (    ) SIM. Há quanto tempo? ________;   (    ) NÃO. 

B. Qual foi a duração da capacitação em horas? ____. Foi 

promovido por? ____. 

C. Na consulta do pré-natal você avalia no exame obstétrico? 

a. Ausculta do BCF (   ); Altura do fundo uterino (   ); 

b. Outros: _________________________________________. 

D. Que orientações importantes você faz a gestante na 1ª consulta 

de pré-natal? 

R: ____________________________________________________ 
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E. Aqui na sua unidade há fatores que facilitam ou dificultam a 

assistência ao pré-natal? 

R: ____________________________________________________ 

 

4. Referência e contra referência (comente) 

A. Quando a gestante necessita ser encaminhada para uma unidade 

de referência e contra referência, como acontece esse fluxo? 

R: ____________________________________________________ 

 

B. Você recebe retorno de contra referência das gestantes 

encaminhadas? 

R: _____________________________________________________ 

 

5. Urgências e emergências (comente) 

A. Na ocorrência de situações de urgência e emergência (quedas, 

sangramentos, contrações) você orienta as gestantes como 

proceder para busca de atendimento? 

R: ____________________________________________________ 

 

6. Parto (comente) 

A. Você orienta a gestante sobre os sinais e sintomas do "trabalho 

de parto" e que conduta tomar mediante as situações de 

urgência e emergência? 

R: _____________________________________________________ 

 

7. Puerpério (comente) 

A. Você realiza a consulta de puerpério até 10 dias após o parto? 

R: _____________________________________________________ 

 

B. Caso realize consulta puerperal que orientações que você faz a 

mulher? 

R: _____________________________________________________ 
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8. Avaliação dos indicadores 
 
Você realiza acompanhamento de algum destes indicadores? 

a. (    ) SIM. Qual? ________;       (    ) NÃO. 
(   ) % de gestantes inscritas no pré-natal até 13 semanas de 
gestação; 
(   ) % de gestantes que realizaram o mínimo de consultas de pre-
natal (6 consultas na gestação, uma consulta odontológica e uma 
consulta de puerpério); 
(   ) % de cesáreas em primiparas; 
(   ) % de gestantes que realizaram todos os exames de pré-natal; 
(   ) % de gestantes de alto risco identificadas e encaminhadas; 
(   ) % de puérperas com amamentação exclusiva até os seis meses; 
(   ) % de gestantes adolescentes; 
(   ) Nenhum dos indicadores; 
(   ) outros: 
__________________________________________________. 
 

9. Programas educativos (comente) 

A. A unidade realiza algum programa educativo para gestantes? 

R: _____________________________________________________ 

 

10. Gostaria de comentar algo que não foi perguntado?  

R: _____________________________________________________ 
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 ANEXO 4 – COMPROVANTE DE ENTREGA DE PRODUTO TÉCNICO 

(SMS) 

 

 



 

Anexos 141 

 

 


