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RESUMO 

LIMA, J. V. H. Avaliação do ensino-aprendizagem sobre o pré-natal de risco habitual 

para estudantes da graduação em enfermagem 2018. 85fls. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 2018.  

A consulta pré-natal é uma importante ferramenta para garantir a saúde materno-fetal e 

neonatal e, por isso, os estudantes de graduação em enfermagem devem ser habilitados para 

acompanhar e detectar fatores de risco gestacional. A avaliação no ensino nesta área de 

competências e atuação do enfermeiro precisa ser realizada para que os fatores dificultadores 

do aprendizado sejam identificados e solucionados, com vistas a potencializar os estudantes 

nas competências e habilidades relacionadas à consulta do pré-natal. Assim, o presente estudo 

foi motivado pela percepção de que há lacunas de pesquisa avaliativa, no campo educacional, 

relacionadas à formação do enfermeiro para a consulta no pré-natal de risco habitual. Esta 

pesquisa se propõe avaliar o ensino-aprendizagem dos estudantes de graduação em 

enfermagem sobre as competências e a habilidade adquiridas no ensino teórico/prático e 

estágios supervisionados sobre o pré-natal de risco habitual. Trata-se de um estudo de 

avaliação normativa, de caráter transversal, com dados quantitativos. Foi realizado no 

Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), do campus central, localizado em Natal/RN, com aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN por número 2.698.375. A população foi composta por 

53 estudantes regularmente matriculados no 7° e 8° períodos, nas disciplinas: Atenção 

Integral à Saúde III e Estágio Supervisionado I: o processo de trabalho do enfermeirando na 

atenção básica de saúde. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário elaborado 

com base no protocolo do Ministério da Saúde junto com o Instituto de Ensino e Pesquisa do 

Sírio-Libanês. que contém as variáveis distribuídas em oito eixos do conhecimento, que são: 

Eixo 1- Exame físico geral e específico; Eixo 2- Exames laboratoriais; Eixo 3- Sinais de alerta 

na gravidez; Eixo 4-Avaliação do risco gestacional; Eixo 5- Preenchimento da caderneta da 

gestante; Eixo 6-Suplementação de ferro e ácido fólico; Eixo 7- Imunização; Eixo 8- 

Orientações educativas, que juntos integram a consulta de pré-natal de risco habitual. As 

variáveis foram investigadas por meio da escala de Likert com graduações de cinco posições, 

tais como: (1) não realiza identifica, (2) realiza com dificuldade, (3) realiza parcialmente (4) 

realiza quase que totalmente e (5) realiza totalmente com segurança. Para análise descritiva 

dos dados foram utilizados valores de frequência e porcentagem. Como resultado, os dados 

mais satisfatórios foram encontrados no eixo 5 e as respostas mais insatisfatórias, no eixo 3, 

nas variáveis diminuição da movimentação fetal, epigastralgia, e escotomas visuais, as quais 

menos de 40% dos estudantes responderam identificar totalmente com segurança, e no eixo 4, 

na variável sinais indicativos de encaminhamento à urgência e emergência obstétrica, na qual 

apenas 54,72% dos estudantes disseram identificar totalmente com segurança. Os achados do 

estudo apontam que há necessidade de melhorar as habilidades e competências desenvolvidas 

por estudantes de enfermagem nos oito eixos que contemplam a consulta pré-natal de risco 

habitual, com ênfase  no eixo 3 , que se refere à identificação da presença de sinais de alerta 

na gravidez, e no eixo 4, que revela a avaliação do risco gestacional, foram os que 

apresentaram menores percentuais de realização com quase ou totalmente com segurança. 

 

Descritores: Cuidado Pré-Natal; Vigilância em Saúde; Consulta de Enfermagem; Estudante 

de Enfermagem; Avaliação em Saúde. 
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ABSTRACT 

LIMA, J. V. H. Assessment of teaching-learning about prenatal care at risk for 

undergraduate students in nursing 2018. 85fls. Dissertation (Master degree) - Graduate 

Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2018. 

Prenatal consultation is an important tool to ensure maternal-fetal and neonatal health and, 

therefore, undergraduate nursing students should be able to monitor and detect gestational risk 

factors. The evaluation in teaching in this area of competencies and nurse's work needs to be 

performed so that the factors that make learning difficult are identified and solved, in order to 

empower students in skills and abilities related to prenatal consultation. Thus, the present 

study was motivated by the perception that there are gaps in evaluative research, in the 

educational field, related to the training of nurses for the prenatal consultation at usual risk. 

This study aims to evaluate the teaching and learning of undergraduate students in nursing on 

the skills and ability acquired in theoretical / practical teaching and supervised internships on 

habitual prenatal risk. It is a cross-sectional, normative evaluation study with quantitative 

data. It was carried out in the Nursing Department of the Health Sciences Center of the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), located in Natal / RN, with the approval 

of the Research Ethics Committee of UFRN for number 2,698,375. The population was 

composed of 53 students regularly enrolled in the 7th and 8th periods, in the disciplines: 

Comprehensive Health Care III and Supervised Internship I: the nursing work process in basic 

health care. The data collection was done through a questionnaire elaborated based on the 

protocol of the Ministry of Health together with the Institute of Education and Research of the 

Syrian-Lebanese. which contains the variables distributed in eight axes of knowledge, which 

are: Axis 1- General and specific physical examination; Axis 2 - Laboratory tests; Axis 3- 

Signs of alertness in pregnancy; Axis 4-Gestational risk assessment; Axis 5- Fill of the 

pregnant woman's book; Axis 6-Supplementation of iron and folic acid; Axis 7- 

Immunization; Axis 8 - Educational guidelines, which together form the habitual risk prenatal 

consultation. The variables were investigated through the Likert scale with five-position 

ranks, such as: (1) does not perform identifies, (2) performs with difficulty, (3) performs 

partially (4) performs almost totally and (5) performs safely. For descriptive analysis of the 

data, frequency and percentage values were used. As a result, the most satisfactory data were 

found in axis 5 and the most unsatisfactory responses, in axis 3, in the variables decreased 

fetal movement, epigastralgia, and visual scotomas, which less than 40% of the students 

responded to fully identify with safety, and on axis 4, in the variable signs indicative of 

emergency referral and emergency, in which only 54.72% of the students said they were 

totally safe to identify. The findings of the study point out that there is a need to improve the 

skills and competences developed by nursing students in the eight axes that contemplate 

habitual risk prenatal consultation, with an emphasis on axis 3, which refers to the 

identification of the presence of warning signs in pregnancy, and in Axis 4, which reveals the 

gestational risk assessment, were the ones that presented the lowest percentages of 

achievement with almost or totally with safety. 

 

 

Keywords: Prenatal care; Public Health Surveillance; Office Nursing; Estudent, nursing; 

Health Evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 

2011, que regulamenta a Lei nº 8080/90 quanto ao planejamento, à assistência à saúde e à 

articulação federativa, dispositivos para o planejamento governamental do Brasil com 

orientações que preveem mudanças no processo de produção de políticas públicas. Essas 

orientações exigem a relação entre estados e municípios para indicar o planejamento conjunto, 

seja para identificar problemas de saúde, suas causas e as intervenções necessárias (HARTZ; 

CRUZ; CRAVEIRO; DIAS, 2016). 

Os estudos relacionados às políticas públicas se caracterizam, em sua maioria, por 

uma linguagem de difícil compreensão, com objetivos teorizados para os quais há necessidade 

da produção de competências que traduzam em ações concretas a sua prática, a articulação da 

teoria/competências com as ações desejáveis. É necessário viabilizar a construção de um 

caminho pedagógico, pressupondo a combinação das competências com a experiência e a 

prática, de modo a fomentar intercâmbios na produção das competências (RIBEIRO; 

TANAKA; DENIS, 2017). 

As competências e habilidades podem ser definidas como a capacidade de 

desempenhar uma tarefa específica, de modo a produzir resultados desejáveis. A competência 

é considerada um dos principais marcos do desenvolvimento profissional, mas ao mesmo 

tempo não é o ponto final. Desempenhar e desenvolver as competências e habilidades é a base 

de sustentação para a garantia da qualidade na saúde (CUNHA; MAMEDE; DOTTO; 

MAMEDE, 2009).  

Essas competências dão origem aos planos de cuidado que devem estar alinhados 

com os objetivos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). Além disso, devem ser 

utilizadas diretrizes clínicas claras e bem formuladas de acordo com as atividades privativas 

de cada profissão. Com o conceito de saúde sendo ampliado no decorrer das décadas, todos os 

ambientes que podem interferir diretamente na saúde da população foram obtendo destaque 

nas pesquisas e na atuação dos profissionais da saúde (BAGHERI; SIMBAR; SAMIMI; 

NAHIDI; MAJD, 2017). 

No que diz respeito à saúde da mulher, o grande marco da assistência foram as 

Políticas de Atenção à Saúde Materno-Infantil que resultaram nos programas de Assistência 

ao Pré-Natal, desenvolvidos na busca de evoluir no cuidado da saúde materna, no sentido de 

promover a saúde da mãe e do feto e minimizar as doenças mais frequentes do ciclo gravídico 

e puerperal, como a pré-eclâmpsia, que contribui para a morbidade e mortalidade materna e 

neonatal (BAGHERI; SIMBAR; SAMIMI; NAHIDI; MAJD, 2017). 
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Com isso, as pesquisas sobre o cuidado em saúde materna infantil evoluíram para 

achados que contribuíram na implementação de medidas que hoje são tomadas no pré-natal 

(tratamento de anemia; redução da pressão sanguínea), que possuem correlação com a 

morbidade e mortalidade materna ou que provocam fatores de risco para a gestação 

(GADSON; AKPOVI; MEHTA, 2017). 

Sabe-se que o pré-natal é um momento de mudanças intensas no corpo e na mente 

das gestantes, que passam por diversas descobertas e aprendizados, o que dá ao enfermeiro a 

oportunidade de realizar uma abordagem holística em sua atuação no cuidado à saúde dessas 

clientes. Nesse sentido, ele deve investir em estratégias de educação em saúde que visem ao 

bem-estar da mulher e da criança, incluindo o(a) companheiro(a) ou familiar, quando houver 

ou for desejo da mulher. Por isso, é fundamental a abordagem aos sentimentos, ao contexto 

em que ela está inserida e à sua história de vida, pois, além das transformações no corpo, ela 

pode passar por transformações holísticas (BRASIL, 2016).  

A oportunidade da assistência no primeiro trimestre da gestação pode provocar o 

engajamento das gestantes em fornecer informações que contribuam para a detecção precoce 

de risco e estratégias de suporte psicossocial, cultural e educacional. Assim, a consulta pré-

natal tem sido incorporada como indicador de qualidade da atenção primária, por ser essencial 

para o diagnóstico precoce de alterações e para a realização das intervenções necessárias para 

a saúde da gestante e do feto (BRASIL,2016). 

As consultas de pré-natal, em específico a primeira consulta, abrangem o 

acolhimento com escuta qualificada, o que possibilita uma avaliação global baseada na 

entrevista e abordam os seguintes pontos: saúde reprodutiva e sexual, nutricional, bucal e 

imunização, uso de álcool ou drogas, tabagismo, planejamento familiar, queixas e sintomas, e 

condições socioeconômicas.  

Conforme preconizado pelo protocolo de atendimento ao pré-natal de risco habitual 

do MS[,] é necessária a elaboração do plano de cuidados a partir do exame físico da cliente, 

no que cabem ao enfermeiro o exame obstétrico, atenção às alterações do padrão de pressão 

da gestante, o estado nutricional de acordo com o cálculo do índice de massa corpórea e o 

ganho de peso, e as alterações de fundo uterino (BRASIL,2016). 

Assim, nos cuidados pré-natais um dos atores principais nesse processo é o 

enfermeiro, o que destaca a importância do papel destes profissionais junto à equipe nos 

cuidados materno-infantis. Nesta perspectiva, é imprescindível que, na formação dos 

enfermeiros, sobretudo na academia, sejam habilitados para exercer tal papel. Apesar do 

pouco reconhecimento das funções dos enfermeiros e da atual desvalorização desses 
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profissionais, somada ao sucateamento da saúde que tem levado cada vez mais ao abandono 

dos cuidados na rede pública para a rede privada, os enfermeiros têm se aprofundado nessa 

área de competências, muito difundida em outros países, até com as práticas avançadas de 

enfermagem (RUBIN, et al., 2017). 

 As ações do enfermeiro no pré-natal são baseadas em situações relevantes para a 

saúde materno-infantil, que vão desde os aspectos emocionais, os exames físicos e obstétricos, 

tomadas de decisões frente aos desconfortos da gravidez e diversas ações de educação em 

saúde relativas à gravidez, parto e puerpério e cuidados ao neonato. Soma-se a isso a 

habilidade clínica para detectar sinais e sintomas de risco gravídico e puerperal nas consulta 

de pré-natal (ABA; KÖMÜTCÜ, 2017). 

Cabe destacar o papel importante da educação em saúde e os bons resultados no 

cuidado e no autocuidado nos períodos de pré-natal e pós-parto, no sentido de tornar essas 

mulheres protagonistas do seu cuidado. O sucesso desse passo no cuidado de enfermagem 

depende da excelência da qualificação profissional, e do quanto esse enfermeiro é capaz de 

estabelecer uma relação de segurança e confiabilidade com seus clientes, para que sua 

educação seja aceita e aplicável à comunidade onde os mesmos estão inseridos (MALEK, 

2017).   

Nesse contexto, tanto os enfermeiros perinatais como os que acompanham o pré-

parto e parto, além de toda a equipe que deve fornecer sistemicamente prestação de cuidado 

ao binômio mãe-bebê, são responsáveis por traçar e abordar tópicos essenciais no autocuidado 

e cuidados[,] além da detecção precoce de possíveis complicações ou doenças existentes 

(ABA; KÖMÜTCÜ, 2017). 

Considera-se que na formação do enfermeiro a academia deve focar em estratégias 

de ensino que potencializem o educando em competências e habilidades que o aproximem 

cada vez da realidade dos serviços de saúde. A potencialidade nessa formação não deve 

decorrer apenas do conteúdo a ser ministrado, mas da simulação de situações que se 

assemelhem às consultas reais do pré-natal (GERÇEK; OKURSOY; DAL, 2016).  

Portanto, a avaliação do ensino sobre o pré-natal de risco habitual nos cursos de 

graduação em enfermagem é relevante por averiguar a qualidade desse ensino, além de 

fornecer subsídios para a tomada de decisões frente às situações falhas ou que necessitem de 

adequações. A avaliação em saúde é permanentemente estudada e discutida no mundo, com o 

objetivo de expandir as formas de melhor ensinar, e executar o cuidado, existe a 

inevitabilidade de constantes avaliações do que já está sendo realizado na geração de novos 
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profissionais e que permite ampliar o potencial de mudanças nas práticas (ALMEIDA; 

TANAKA, 2016).  

No ensino sobre o pré-natal os fatores dificultadores do ensino-aprendizagem 

precisam ser identificados e minimizados, de forma a estimular os estudantes a expandir as 

suas competências e habilidades e familiarizá-los com as diretrizes de cuidados, o que pode 

desempenhar um papel importante na manutenção da continuidade do cuidado. Eles devem 

ser capazes de relacionar processos de cuidados em diferentes configurações de saúde 

(BAGHERI; SIMBAR; SAMIMI; NAHIDI; MAJD, 2017). 

Assim, o presente estudo partiu da constatação, por meio de uma revisão integrativa, 

e de que há lacunas de estudos avaliativos no campo educacional relacionadas à formação do 

enfermeiro para atuar no pré-natal de risco habitual, bem como no contexto real se ter 

vivenciado um distanciamento entre o ensino e a realidade das consultas do pré-natal 

realizada por enfermeiro na atenção primária à saúde, sendo esses os aspectos que motivaram 

o planejamento desta investigação. 

No sentido de habilitar e potencializar os estudantes de graduação em enfermagem 

no que se refere às competências privativas do enfermeiro na realização do pré-natal, o 

presente estudo se propõe a avaliar se os estudantes, durante a graduação em enfermagem, 

estão habilitados para atuar como enfermeiros nas unidades de atenção primária, no que se 

refere à consulta do pré-natal de risco habitual. Assim, busca-se compreender a relação 

existente entre o ensino acadêmico e a realidade dos serviços de atenção primária ao pré-natal, 

que também funcionam como espaço de formação profissional.  

 Com base no exposto, foi traçada a seguinte pergunta avaliativa: Quais as 

competências e habilidades adquiridas no ensino teórico/prático sobre o pré-natal de risco 

habitual na disciplina de Atenção Integral III – módulo saúde da mulher e no estágio 

supervisionado I, processo de trabalho do enfermeirando na Atenção Primária de Saúde? Para 

responder esse questionamento foram traçados os objetivos a seguir: 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o ensino-aprendizagem dos estudantes de graduação em enfermagem sobre 

as competências e habilidades adquiridas no ensino teórico/prático e estágios supervisionados 

sobre o pré-natal de risco habitual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar as competências no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação em 

enfermagem mediante as aulas teóricas/práticas sobre o pré-natal de risco habitual na 

disciplina de Atenção Integral III – módulo saúde da mulher.  

Identificar as habilidades adquiridas no ensino-aprendizagem mediante as aulas 

teóricas/práticas sobre o pré-natal de risco habitual na disciplina de Estágio supervisionado I – 

processo de trabalho do enfermeirando na Atenção Primária de Saúde.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Abordagem sobre as políticas e programas de atenção à mulher no ciclo gravídico e 

puerperal e inserção dos enfermeiros 

 O cuidado à mulher e à criança foi pensado prioritariamente para diminuir os índices 

de mortes maternas que podem ser classificadas como obstétricas diretas e indiretas. As 

diretas resultam de complicações durante a gravidez, o parto ou o puerpério (período de até 42 

dias após o parto), as causas podem ser inevitáveis ou decorrentes de intervenções, omissões, 

tratamento incorreto ou de uma cascata de eventos associados a qualquer um dos fatores 

anteriormente citados. As indiretas advêm de doenças preexistentes ou que se desenvolveram 

durante a gravidez e que podem ter sido agravadas por fatores fisiológicos (BRASIL 2012). 

 De acordo com Cadernos de Atenção Primária n° 32 (2012), a mortalidade materna 

por causas diretas diminuiu 56% desde 1990 até 2007, enquanto que aquela por causas 

indiretas aumentou 33%, de 1990 a 2000, e se manteve estável de 2000 a 2007. O aumento 

verificado entre 1990 e 2000 foi um reflexo da melhoria nas investigações de óbitos suspeitos 

em decorrência de causas indiretas. Em 1990, a mortalidade por causas diretas era 9,4 vezes 

superior à mortalidade por causas indiretas. Esta relação reduziu-se para 3,5 vezes em 2000 e 

3,2 vezes em 2007. 

 Tendo em vista a necessidade do cuidado adequado na assistência à gestante, com a 

detecção e a intervenção antecipada nas situações de risco, os componentes do pré-natal 

foram estabelecidos, com vistas aos grandes determinantes de saúde relacionados ao binômio 

mãe-bebê que podem potencialmente diminuir as principais causas de mortalidade materna e 

neonatal (BRASIL 2012). 

 O cuidado da mulher na Atenção Primária (AP) concorda com os princípios e 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), onde o pré-

natal de risco habitual busca executar ações de saúde no âmbito da AP que reduzam a 

morbidade e mortalidade por causas preveníveis e evitáveis, com a execução de boas práticas 

profissionais, com enfoque não apenas na mulher, mas também na família e na comunidade 

(BRASIL, 2016). 

 Para a efetivação desse cuidado se fez necessária a criação dos protocolos, que servem 

como subsídio para a qualificada tomada de decisão ético-legal, por parte dos profissionais de 

saúde, conforme disposto em suas atribuições comuns e específicas constantes na Política 

Nacional de Atenção Primária (PNAB) no que se refere aos(às) profissionais de enfermagem, 

e que fazem parte do cuidado da gestante, de acordo com aspectos essenciais para a produção 
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do cuidado na AP. Além de trazer meios para o fortalecimento da AP como o ponto central e 

coordenador do cuidado e porta de entrada preferencial no sistema, operante dentro da rede de 

atenção à saúde, na busca por melhores resultados sanitários relativos à saúde da mulher, e 

por uma AB acolhedora, resolutiva e que avance na gestão e coordenação do cuidado ao 

usuário do SUS (BRASIL, 2016). 

 Os enfermeiros compõem a equipe mínima da Saúde da Família – juntamente com 

médico, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de saúde – e outras modalidades de 

equipes de AB, onde desenvolvem atividades clínico-assistenciais, incluindo a consulta pré-

natal de risco habitual, pela qual o enfermeiro é responsável, bem como atividades gerenciais, 

conforme as atribuições estabelecidas na Portaria nº 2.488/2011, obedecendo também à 

regulamentação do trabalho em enfermagem, estabelecida pela Lei n° 7.498/1986 e pelo 

Decreto nº 94.406/1987, e pelas Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) nº 

159/1993 e nº 358/2009 (BRASIL, 2016). 

Em 2011[,] diante da evolução das políticas públicas, o MS implantou a Rede 

Cegonha[,] como mais uma estratégia para melhorar a assistência obstétrica, por meio do 

planejamento reprodutivo, atenção humanizada no momento da gravidez, parto e puerpério, 

assegurando os direitos das mulheres, e às crianças, o direito ao nascimento seguro, 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. Nesta perspectiva, as práticas preconizadas visam 

à qualidade do atendimento, redução de intervenções desnecessárias, redução das taxas de 

morbimortalidade materna e neonatal do país (APOLINÁRIO; RABELO; WOLFF; SOUZA; 

LEAL, 2016). 

O pré-natal é considerado uma das atividades principais desenvolvidas por 

enfermeiros nas unidades de atenção primária de saúde e é fundamental que seja ensinada 

para o desenvolvimento dos profissionais de saúde. É essencial que o estudante entenda as 

obrigações e responsabilidades do enfermeiro, quando uma delas é estar bem informado sobre 

os procedimentos e proficiência na prestação de cuidados. Os enfermeiros devem estar 

prontos para programar suas competências e habilidades a fim de realizar o cuidado seguro. 

A enfermagem vai além de simplesmente “saber”, inclui o poder de síntese, a 

aplicação de competências no planejamento, e na implementação do mesmo na avaliação da 

assistência de enfermagem, além do uso das habilidades na tomada de decisão clínica e 

resolução de metas e tarefas difíceis e desafiadoras (KAYA, SENYUVA, BODUR, 2017).  

Daí a importância de ensino de qualidade na formação dos enfermeiros, sobretudo no 

ensino de pré-natal de risco habitual, que requer atitudes e tomadas de decisões que melhorem 
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a qualidade da assistência pré-natal e minimizem as complicações advindas do ciclo gravídico 

e puerperal.  

Considera-se que na formação dos enfermeiros estejam incluídos o desenvolvimento 

das habilidades do pensamento crítico, prática suficiente, curtos intervalos entre a teoria e a 

prática, supervisão e feedback durante a aprendizagem, consistência e qualidade do ensino, e 

o reconhecimento da complexidade da habilidade que está sendo ensinada.  

 

3.2 Abordagem sobre a formação do enfermeiro nos cursos de graduação em 

enfermagem para o cuidado pré-natal de risco habitual  

 As atividades que compõem o pré-natal de risco habitual dependem de uma formação 

qualificada técnico-científica, ético-política e humanitária em saúde, em meio a um processo 

contínuo de aprendizado, capacidade de pensar criticamente e de realizar julgamento clínico 

judicioso com respeito à autonomia dos usuários, apoiado em referências de publicações 

científicas de reconhecimento nacionais e internacionais, e do MS (BRASIL, 2016). 

 Em face do objetivo de uma progressiva expansão do processo de organização dos 

serviços de atenção primária, a qualidade dos profissionais de saúde ainda é um desafio, 

sobretudo, no que diz respeito ao processo de cuidado, e ao ensino de qualidade desses 

processos que é ofertado aos estudantes na academia (BRASIL, 2012). 

 No âmbito do ensino na enfermagem, que é uma ciência em franca ascensão e que 

vem passando por diversas transformações, são identificados avanços no contexto social, 

político e ético, como as novas estratégias de ensino, que objetivam a participação do 

estudante, por meio de uma abordagem libertadora, criativa, crítica e reflexiva, construtivista 

e questionadora. Essa nova abordagem de ensino proporciona uma compreensão holística de 

tudo o que envolve as práticas do trabalho de um enfermeiro (SILVA; GURGEL; MOURA, 

2004). 

 O romper do modelo tradicionalmente implantado para o ensino, que se mostra tantas 

vezes insuficiente para o ensino-aprendizagem eficaz na enfermagem, exige de professores e 

estudantes mudanças de comportamentos e atitudes. Na área da enfermagem obstétrica e do 

ensino do pré-natal de risco habitual, as experiências em diversas estratégias de ensino têm se 

mostrado fundamentais (SILVA; GURGEL; MOURA, 2004). 

 No que diz respeito ao cuidado à saúde materno-infantil, as publicações revelam 

achados que contribuíram para a implementação das consultas no pré-natal, nas quais o 

enfermeiro atua de forma relevante, o que demonstra a importância de inserir na formação dos 

profissionais de enfermagem tecnologias de ensino. Na fase de formação, a academia deve 
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oportunizar o aprendizado de forma a aproximar e habilitar o estudante a desempenhar 

situações que poderão ser vividas posteriormente em sua vida profissional (RUBIN et al., 

2017) 

 Entende-se, então, que na consulta pré-natal é oportunizado ao enfermeiro realizar 

cuidado específico, e com autonomia, à gestante considerada como de risco habitual, porém  

são necessárias competências e habilidades técnicas para detecção de fatores de risco 

gestacional. Portanto, acredita-se que, quanto mais os cursos de graduação em enfermagem se 

empenharem no ensino no cuidado materno-infantil de diversas formas, mais capacitados 

estarão esses futuros profissionais para atuarem nos serviços de atenção ao pré-natal de forma 

segura e coerente, na sua prática nos serviços de atenção primária à mulher no ciclo gravídico 

(FREITAS et al., 2012) 

É importante a excelência da atuação profissional, e quebra de paradigmas que 

circundam a temática, no que diz respeito à valorização e ao protagonismo da profissão do 

enfermeiro como um contribuidor efetivo para a promoção da maternidade segura na ponta 

inicial da assistência. No entanto, o Manual Técnico preconizado pelo MS e as atividades que 

lá estão atribuídas ao enfermeiro revelam que o enfermeiro não atua na integralidade de sua 

função no que concerne à realização de procedimentos e atividades conforme preconizado 

pelo protocolo do MS (MATOS; RODRIGUES; RODRIGUES, 2013) 

Mediante a compreensão de que a ocupação do enfermeiro e a execução da totalidade 

de suas atividades podem prevenir proteger, tratar, recuperar, promover e produzir a saúde, e 

o déficit apresentado[,] percebe-se a necessidade de que seja revisto o atual ensino-

aprendizagem da temática na formação dos estudantes de enfermagem, de forma a possibilitar 

a construção de competências e o desenvolvimento das habilidades necessárias para exercer a 

atenção na assistência ao pré-natal de risco habitual. Embasados cientificamente, para melhor 

atendimento às gestantes, proporcionando às clientes uma assistência holística com base em 

sua formação acadêmica (MATOS; RODRIGUES; RODRIGUES, 2013) 

 Os componentes curriculares escolhidos para a realização da pesquisa abordam a 

temática pré-natal de risco habitual de forma teórica e prática, buscando que o estudante 

execute as atividades atribuídas a este momento, de forma adequada, e desenvolva as 

competências e habilidades necessárias para a sua atuação na atenção primária de saúde. 

A disciplina Atenção Integral à Saúde III, na qual os estudantes têm o primeiro 

contato teórico-prático com o pré-natal de risco habitual, possui como objetivo: 

 Desenvolver o processo de trabalho de enfermagem em obstetrícia, 

ginecologia, neonatologia, pediatria e adolescência com ações de investigação 
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científica, assistência, educação à saúde, prevenção, administração e vigilância à 

saúde nos diferentes níveis de complexidade tecnológica (UFRN, 2018). 

 

A disciplina Estágio Supervisionado I: No Processo de Trabalho do Enfermeiro na 

Atenção Primária de Saúde, que é um componente de aplicação eminentemente prática, 

objetiva: 

Aplicar das competências e habilidades adquiridas ao longo do curso, na 

coordenação do processo de trabalho e na assistência de enfermagem em unidades de 

atenção primária de saúde, hospitais gerais e especializados. Desenvolver 

competências e habilidades para intervir no processo de trabalho da enfermagem nos 

diversos níveis de atenção à saúde (UFRN, 2018). 

Mediante as ementas dessas disciplinas, no que diz respeito ao tema abordado neste 

estudo, é possível perceber a intencionalidade do desenvolvimento da capacitação do 

enfermeiro para realização do pré-natal de risco habitual durante formação do enfermeiro, 

visto que as disciplinas incluem conteúdos que circundam a temática. Atenção integral à 

Saúde III aborda temas como a intervenção da enfermagem no modelo de promoção e 

vigilância à saúde, processo de trabalho da enfermagem, método epidemiológico-clínico 

aplicado à saúde da mulher, criança e adolescente, envolvendo atividades em domicílio, 

escolas, creches, grupos organizados das comunidades, Estratégia Saúde da Família e outras 

estratégias da rede básica de serviços de saúde (UFRN, 2018).  

A abordagem de assuntos relacionados à temática não define se foram desenvolvidas 

as competências necessárias para a atuação profissional, mas a diversidade de estratégias 

utilizadas para a maior compreensão e o desenvolvimento de tais habilidades tem tornado o 

processo de ensino-aprendizagem mais significativo (WALKER; ROSSI; ANASTASI; 

GRAY-GANTER; TENNENT, 2016). 

 

3.3 Abordagem sobre a avaliação em saúde e em enfermagem sobre pré-natal de risco 

habitual 

 O MS preconizou a avaliação permanente da assistência que é prestada à população no 

pré-natal, por ser o primeiro alvo que se busca atingir para reduzir as altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal e, para tanto, a viabilização dos programas exige 

atuação profissional competente (GONÇALVES; URASAKI; MERIGHI; D’AVILA, 2008). 

 Quando se quer avaliar a consulta de enfermagem no pré-natal de risco habitual com o 

olhar crítico e reflexivo, deve-se compreender que os resultados obtidos possam servir para 
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subsidiar, se necessário, o realinhamento das estratégias utilizadas, com vistas à melhor 

qualidade da assistência (RIOS; VIEIRA, 2007 e GONÇALVES; URASAKI; MERIGHI; 

D’AVILA, 2008). 

 Diversos estudos de avaliação sobre pré-natal de risco habitual buscam avaliar 

procedimentos aos quais as grávidas são submetidas, a identificação de fatores de risco, 

indicadores de processo e resultado que evidencia a assistência oferecida, os programas de 

saúde, e o estado de saúde materno-fetal (GONÇALVES; URASAKI; MERIGHI; D’AVILA, 

2008). 

O cuidado pré-natal está relacionado a diversos fatores, sejam os ligados à gestante, ao 

profissional que realiza o cuidado e a consulta, ou ao serviço de saúde. Sendo o processo de 

trabalho envolvido na área da saúde complexo e, ao mesmo tempo, determinante nos 

resultados objetivados pelo MS, a avaliação desse processo reafirma sua relevância ao apontar 

as diferentes dimensões intervenientes no cuidado pré-natal (NAGAHAMA; SANTIAGO, 

2006).  

A perspectiva da mulher usuária inclusa em algumas avaliações realizadas pode 

disponibilizar uma visão mais personalizada do que está sendo realizado, remetendo a um 

cuidado individualizado, já que as mulheres respondem às ofertas de atenção de acordo com o 

que pensam sobre suas necessidades de saúde. Além de ofertar uma aproximação mais realista 

das necessidades de saúde, e uma oportunidade de reflexão e fortalecimento dessa mulher 

como participante do processo (ALMEIDA; TANAKA, 2009). 

Dentro das avaliações por meio da escuta, consideraram o participante como sujeito 

integral em suas necessidades, desejos e interesses, não apenas em sua satisfação/insatisfação 

com relação ao que está sendo tratado, o que possibilita a oportunidade de desencadear uma 

reflexão crítica acerca dos objetivos e formato atualmente utilizado (ALMEIDA; TANAKA, 

2009). 

Em alguns estudos de avaliação não é possível evitar o uso da abordagem qualitativa, 

por identificarem a necessidade de uma compreensão mais profunda acerca do objeto de 

estudo. Uma das alternativas encontradas vem sendo a integração sistemática entre 

abordagens qualitativas e quantitativas (ALMEIDA; TANAKA, 2009). 

Isso ocorre com o intuito de que os dados sejam capazes de subsidiar a avaliação que, 

como concorda a maioria dos autores, é emitir um juízo de valor sobre um objetivo pré-

definido ou uma intervenção. Essa emissão de juízo ocorre por meio de parâmetros definidos 

previamente à ação avaliativa (TANAKA; MELO, 2001). 
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    4 MÉTODO 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de um estudo de avaliação normativa, de caráter transversal, com dados 

quantitativos. A escolha por um estudo transversal se deu pelo modelo apresentar-se como um 

corte ou fotografia instantânea realizada em uma população por meio de uma amostragem, 

obtendo dos integrantes da amostra, no presente universo, a presença ou ausência do efeito 

(HOCHMAN; NAHAS; OLIVEIRA FILHO; FERREIRA, 2005). 

Os estudos transversais são os que se aplicam às investigações dos efeitos por causas 

que são permanentes, descrevem uma situação em um momento não definido, não havendo 

necessidade de saber o tempo de exposição a uma causa para gerar o efeito. E por ter como 

vantagem o fato de ser de baixo custo e praticamente não haver perda de segmento 

(HOCHMAN; NAHAS; OLIVEIRA FILHO; FERREIRA, 2005).  

Nos estudos quantitativos, são definidos a questão de pesquisa, os métodos que serão 

utilizados para a coleta de dados, e estabelecidas variáveis, para então partir para coletar os 

dados relevantes dos indivíduos. Os valores reais do estudo constituem os dados, em forma de 

informações numéricas (POLIT; BECK, 2018).  

A avaliação é entendida por diversos autores como um processo que emitirá um juízo 

de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um dos seus componentes que ajude 

e promova uma tomada de decisão (SILVEIRA; SILVA; SILVA; ALMEIDA; ALENCAR; 

2008). A avaliação pode ser um instrumento político em busca de poder para 

modificar/influenciar e direcionar (TANAKA, 2011). 

O estudo de avaliação diz respeito ao importante processo de aprimoramento, além 

de ser uma ferramenta que permite compreender em que estágio de aprendizagem está o 

estudante, desse modo, pode ir além de auxiliar na tomada de decisão, pode contribuir em um 

direcionamento para a reorientação do processo formativo em que esses estudantes estão 

inseridos (LOPES; PRADO; FERRAZ; CANEVER; PILATTI ; NASCIMENTO, 2017). E, 

quando está pautada em normas, aplica-se a avaliação normativa, que averigua sua 

conformidade em função das normas que servem de referência (LEAL; CAZARIN; 

BEZERRA; ALBUQUERQUE; FELISBERTO, 2017). 

 A avaliação como um processo de mediação pode colaborar na elaboração de um 

currículo mais eficaz e afirmam estar diretamente associada à condução da aprendizagem dos 

estudantes, requerendo preparo político, ético, técnico, relacional, bem como competência na 
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observação dos atores envolvidos (LOPES; PRADO; FERRAZ; CANEVER; PILATTI; 

NASCIMENTO, 2017). 

 

4.2 LOCAL DE PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Campus Central, 

localizado em Natal/RN. Foram utilizadas salas de aulas teóricas conforme a disponibilidade 

no dia da coleta. 

A UFRN foi criada em 25 de junho de 1958, e atualmente oferece cursos de 

graduação e pós-graduação. É composta por mais de 43.000 estudantes e cerca de 5.500 

servidores, entre técnico-administrativos e docentes efetivos, além dos professores substitutos 

e visitantes (UFRN, 2018).  

O curso de graduação em enfermagem da UFRN tem por objetivo a formação do 

bacharel em Enfermagem de forma crítica, reflexiva, de forma que sejam capazes de 

compreender e intervir no processo de produção dos serviços de saúde, e atender às 

necessidades sociais relativas à sua área de atuação (UFRN, 2018). 

Para tanto, o projeto pedagógico adotado objetiva a formação de um enfermeiro com 

competências técnico-científicas, éticas e políticas, para intervir na realidade concreta da 

produção dos serviços de saúde/enfermagem, de um modo que consiga contribuir para a 

transformação dos perfis epidemiológicos nacional/regional/local, e agir no processo de 

reorganização dos serviços integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), em busca da 

integralidade e resolutividade.  

O Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN conta com mais de 400 estudantes 

e funciona nos turnos matutino e vespertino, com uma carga horária  de 4.205 horas, e confere 

o grau de Enfermeiro bacharel. Neste momento, encontra-se em processo de revisão de seu 

Projeto Pedagógico para maior flexibilização de sua matriz curricular, de forma que o 

estudante possa ampliar sua formação ao longo do período em curso (UFRN, 2018). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população foi composta pelo universo de estudantes regularmente matriculados no 

7° e 8° períodos no curso de graduação em Enfermagem da UFRN, do campus Central[,] em 

Natal/RN, matriculados nas disciplinas: Atenção Integral à Saúde III e Estágio 

Supervisionado I: o processo de trabalho do enfermeirando na atenção primária de saúde, 

sendo esses os critérios de inclusão elegidos para o estudo. Desta forma, participaram do 
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estudo 53 estudantes, sendo 25 do 7º período e 28 do 8º período.  Foram excluídos aqueles 

que no momento da coleta de dados se encontrassem de licença médica ou que não cumpriram 

integralmente o estágio curricular I e a disciplina de Atenção Integral à Saúde III.  

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

O processo de arrolamento dos sujeitos se deu pela voluntariedade da participação e 

foi realizado durante o período letivo elegido para o estudo, momento em que foi explicada a 

pesquisa, e seus objetivos. A escolha por essas disciplinas e, consequentemente, esses 

períodos do curso, justifica-se porque ambas realizam o ensino teórico-prático sobre o pré-

natal de risco habitual. 

A coleta de dados foi realizada no último dia de aula, momento escolhido por tratar-

se do dia em que ocorre a socialização dos relatórios de estágio, pelos estudantes que 

cursaram a disciplina Estágio supervisado I (estudantes do 8º período), com a participação dos 

estudantes que estão concluindo a Disciplina Atenção Integral à Saúde III (estudantes do 7º 

período). Assim, ambas as turmas fizeram parte dessa aula, portanto, um dia no qual se 

registra uma frequência maior de estudantes de ambas as disciplinas.  

Assim, a coleta de dados com os estudantes do 7° período retratou o que os mesmos 

entenderam diante do que já haviam tido no curso de graduação em enfermagem quanto aos 

conteúdos sobre a temática, que é trabalhada de forma teórico-prática e visa ao 

desenvolvimento de habilidades e à tomada de decisão de forma satisfatória e condizente com 

o que embasa a prática do pré-natal de risco habitual nas unidades de atenção primária.  

Com os estudantes do 8° período, no final do estágio I, após o contato desses 

estudantes com as práticas diárias no contexto das unidades de atenção primária de saúde, foi 

aplicado o mesmo questionário, no intuito de comparar as habilidades/competências 

adquiridas no ensino teórico-prático e nos estágios supervisionados.  

 

 

4.5 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado no estudo foi um questionário de 59 questões que continha 

as variáveis relacionadas ao pré-natal de risco habitual baseado nas diretrizes do protocolo do 

MS e do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, os quais servem como instrumentos 

norteadores do ensino-aprendizagem do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, e nos Serviços de Atenção primária à gestante de baixo 

risco. Assim, foram considerados oito eixos que norteiam a consulta pré-natal de risco 
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habitual, tais como: Eixo 1- Exame físico geral e específico; Eixo 2- Exames laboratoriais; 

Eixo 3- Sinais de alerta na gravidez; Eixo 4-Avaliação do risco gestacional; Eixo 5- 

Preenchimento da caderneta da gestante; Eixo 6- Suplementação de ferro e ácido fólico; Eixo 

7- Imunização; Eixo 8- Orientações educativas individuais ou coletivas acerca de temas 

específicos da gravidez, parto e puerpério. 

A avaliação das competências e habilidades dos estudantes nos eixos e suas relativas 

variáveis foram investigadas por meio da escala de Likert com graduações de cinco posições 

tais como: não realiza identifica, realiza com dificuldade, realiza parcialmente, realiza quase 

que totalmente e realiza totalmente com segurança. Conforme a investigação, para algumas 

variáveis foram utilizados termos como “identifica” e sua graduação de respostas, e, no que se 

refere à solicitação de exames, respostas dicotômicas como “solicita” e “não solicita”.  

As variáveis revelavam as competências e habilidades dos estudantes nas consultas 

de pré-natal de risco habitual, o que inclui a aplicação de competências no planejamento, e na 

assistência de enfermagem à mulher durante a gravidez e ações relativas ao preparo para o 

parto e período puerperal (Apêndice I), além de dados sociodemográficos como sexo, idade, 

período em que está matriculado no curso, graduações anteriores, cursos prévios sobre a 

temática abordada, vínculo empregatício. 

O instrumento foi submetido a teste de adequação para coleta com estudantes que 

vivenciaram os dois processos de ensino-aprendizagem, portanto se encontravam cursando o 

9º período de enfermagem, o que mostrou o instrumento como viável para aplicação no 

estudo, conforme os objetivos propostos. Os dados adquiridos na adequação do instrumento 

não fizeram parte do estudo. 

 

 

 

4.6 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram armazenados em um banco de dado eletrônico para serem 

submetidos ao processamento estatístico. Para análise descritiva foram utilizados valores de 

frequência e porcentagem, enquanto que, na análise inferencial, foram apresentados valores 

de médias, desvio padrão ou mediana. 

O processo de avaliação do ensino teórico-prático e do contexto da realidade na 

atuação como enfermeirandos foi realizado pelas respostas fornecidas conforme escala 

proposta, que variam do menor grau ao maior grau (1-5) e se referem à escala de respostas. 

Ao final, os dados foram analisados por meio do software estatístico SPSS 
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(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.2,  de forma a responder ao objetivo do 

estudo e apontar os dados relativos à avaliação do processo ensino-aprendizagem de 

estudantes da graduação em enfermagem sobre a atenção ao pré-natal de risco habitual e a 

tomada de decisão frente aos resultados encontrados.  

 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, de acordo com a Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do MS, a qual trata da pesquisa com seres humanos, para avaliação dos aspectos 

éticos e metodológicos, com aprovação sob o nº 2.698.375. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido após explicação sobre as 

características do estudo, bem como seus objetivos e finalidades, com plena aceitação por 

parte dos estudantes, que terão sua identidade preservada, e foi assinado por todos os 

participantes. Todos os estudantes elegíveis para o estudo preencheram e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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6. RESULTADOS 

 Os resultados do presente estudo foram construídos baseados em dados quantitativos, 

conforme proposto no método, para tanto, se escolheu utilizar instrumentos de análise de 

dados diferentes para cada tipo de dado. A escolha destes se deu para procurar responder de 

forma clara aos objetivos propostos. 

 O universo pesquisado foi composto de 53 estudantes entre os dois períodos, dos quais 

25 eram do 7° período e 28, do 8° período de graduação em enfermagem. Houve uma perda 

de um estudante devido ao preenchimento errado do formulário de coleta de dados. 

 A caracterização dos estudantes do 7° período, mostrou 80% (n=20) do sexo feminino, 

entre  20 a e 25 anos de idade, e os 20% (n=5) do sexo masculino estavam entre 30 e 35 anos. 

Os estudantes do 8° período, 82% (n=23) eram do sexo feminino e 18% (n=5), do sexo 

masculino, onde 85,7% (n=24) estavam na faixa etária de 20 a 25 anos, e 14,3% (n=4), de 27 

a 28 anos. Ambos os períodos possuíam um estudante com vínculo empregatício, no 7° 

período dois estudantes tinham graduações anteriores. 

No estudo foram considerados oito eixos do conhecimento, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde, que juntos integram a consulta de pré-natal de risco habitual, onde 

cada uma deles indica o desenvolvimento de competências e habilidades para que essas 

atividades sejam realizadas de forma eficaz.  

A cada eixo abordado foi solicitado que os estudantes marcassem a resposta que 

melhor representasse as suas competências e habilidades adquiridas na graduação para a 

consulta do pré-natal de risco habitual. 

Na Tabela 1 são apresentados os dados relativos ao Eixo 1, na qual se observa que, no 

exame gineco-obstétrico, os maiores indicadores estão relacionados a realiza parcialmente ou 

totalmente com segurança, com diferenças entre as respostas dos estudantes do 7º e 8º 

períodos. 
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Tabela 1: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao Eixo 1. Exame gineco-obstétrico nas consultas do pré-natal de 

risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

                                                                                                             (continua) 

EIXO 1. Exame Gineco-obstétrico 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Alteração da pressão arterial n (%) n (%) n (%) 

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 03 (12,00) 05 (17,86) 08 (15,09) 

  Realiza totalmente com segurança 22 (88,00) 23 (82,14) 45 (84,91) 

Estado nutricional e ganho de peso    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 02 (7,13) 02 (3,77) 

  Realiza quase que totalmente 07 (28,00) 08 (28,57) 15 (28,30) 

  Realiza totalmente com segurança 18 (72,00) 18 (64,28) 36 (67,92) 

Exame das mamas    

  Não realiza 00 (0,00) 01 (3,58) 01 (1,89) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 03 (10,71) 03 (5,66) 

  Realiza quase que totalmente 07 (28,00) 10 (35,71) 20 (37,74) 

Realiza totalmente com segurança 18 (72,00) 14 (50,00) 29 (54,72) 

Alterações na altura do fundo uterino    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,92) 
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Cont. Tabela 1: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto ao Eixo 1. Exame gineco-obstétrico nas consultas do pré-

natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

                                                                                                                                      (conclusão) 

  Realiza parcialmente 02 (8,00) 04 (66,67) 06 (11,54) 

  Realiza quase que totalmente 14 (56,00) 13 (46,43) 27 (51,92) 

Realiza totalmente com segurança 08 (32,00) 10 (35,71) 18 (34,62) 

Avaliação na pele e mucosas    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza quase que totalmente 03 (12,00) 06 (21,43) 09 (16,98) 

Realiza totalmente com segurança 22 (88,00) 20 (71,43) 42 (79,25) 

Alterações na tireoide    

  Não realiza 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza parcialmente 06 (24,00) 10 (35,71) 16 (30,19) 

  Realiza quase que totalmente 11 (44,00) 12 (42,86) 23 (43,40) 

Realiza totalmente com segurança 08 (32,00) 02 (7,14) 10 (18,87) 

Fonte: dados da pesquisa 2018  

A solicitação de exames laboratoriais, avaliada no Eixo 2, é considerada um apoio 

diagnóstico necessário para detectar e intervir nos possíveis fatores de risco gestacionais. 

Assim, na Tabela 2 são apresentados os dados sobre as competências e habilidades dos 

estudantes no que se refere à solicitação dos exames laboratoriais, e na qual destacam-se os 

percentuais atingidos na solicitação de exames de detecção precoce de alguns agravos que 

comprometem a saúde materna e, consequentemente, de transmissão vertical, tais como: teste 

rápido da sífilis (100%), HIV e hepatite (ambos com 98,11), toxoplasmose (96,23%). Porém, 

nesse mesmo eixo destaca-se a não realização do teste de proteinúria por 39,62 dos 

participantes.   
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Nesse mesmo (eixo2), foi solicitado aos estudantes que marcassem os exames que não 

conheciam e houve predominância para o Coombs indireto e eletroforese de hemoglobina, 

exames que apontam as incompatibilidades sanguíneas materno-fetais e as anemias. 

Tabela 2: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto aos Eixo 2 - exames laboratoriais nas consultas do pré-natal de risco 

habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

                                                                                                              (continua) 

Exames laboratoriais 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Teste de proteinúria n (%) n (%) n (%) 

  Não solicita 11 (44,00) 10 (35,71) 21 (39,62) 

  Solicita 14 (56,00) 18 (64,29) 32 (60,38) 

Teste rápido para sífilis    

  Não solicita 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Solicita 25 (100,00) 28 (100,00) 53 (100,00) 

Teste rápido para HIV ou sorologia    

  Não solicita 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Solicita 25 (100,00) 27 (96,43) 52 (98,11) 

Sorologia para hepatite B    

  Não solicita 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Solicita 24 (96,00) 28 (100,00) 52 (98,11) 

Malária (gota espessa em áreas)    

  Não solicita 19 (76,00) 21 (75,00) 40 (75,47) 

  Solicita 06 (24,00) 07 (25,00) 13 (24,53) 

Toxoplasmose IgG e IgM    

  Não solicita 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

 

 



31 
 

Cont. Tabela 2: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto aos Eixo 2 - exames laboratoriais nas consultas do pré-

natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

                                                                                                                                (continuação) 

  Solicita 24 (96,00) 27 (96,43) 51 (96,23) 

Parasitológico de fezes    

  Não solicita 07 (28,00) 05 (17,86) 12 (22,64) 

  Solicita 18 (72,00) 23 (82,14) 41 (77,36) 

Ultrassonografia obstétrica    

  Não solicita 05 (20,00) 17 (60,71) 22 (41,51) 

  Solicita 20 (80,00) 11 (39,29) 31 (58,49) 

Hemoglobina hematócrito    

  Não solicita 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Solicita 24 (96,00) 28 (100,00) 52 (98,11) 

Eletroforese de hemoglobina    

  Não solicita 03 (12,00) 10 (35,71) 13 (24,53) 

  Solicita 22 (88,00) 18 (64,29) 40 (75,47) 

Tipagem sanguínea fator Rh    

  Não solicita 02 (8,00) 00 (0,00) 02 (3,77) 

  Solicita 23 (92,00) 28 (100,00) 51 (96,23) 

Coombs indireto    

  Não solicita 09 (36,00) 03 (10,71) 12 (22,64) 

  Solicita 16 (64,00) 25 (89,29) 41 (77,36) 

Glicemia Jejum    

  Não solicita 02 (80,00) 00 (0,00) 02 (3,77) 

  Solicita 23 (92,00) 28 (100,00) 51 (96,23) 
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Cont. Tabela 2: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto aos Eixo 2 - exames laboratoriais nas consultas do pré-

natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

                                                                                                                                               (conclusão) 

Teste de tolerância à glicose    

  Não solicita 05 (3,57) 05 (20,00) 06 (11,32) 

  Solicita 20 (96,43) 20(80,00) 47 (88,68) 

Urina tipo I    

  Não solicita 06 (24,00) 04 (14,29) 10 (18,87) 

  Solicita 19 (76,00) 24 (85,71) 43 (81,13) 

Urocultura e antibiograma    

  Não solicita 05 (20,00) 03 (10,71) 08 (15,09) 

  Solicita 20 (80,00) 25 (89,29) 45 (84,91) 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

Legenda: HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), IgG (imunoglobulina G), IgM (Imunoglobulina M). 

  

Reportando-se ao eixo 3, que aborda sobre a presença de sinais de alerta na gravidez, 

as variáveis deste eixo, apresentado na Tabela 3, revelam situações em que os estudantes 

precisam identificar, situações que requerem intervenção ou encaminhamento para um pré-

natal de alto risco.  

 Assim percebe-se que em todas as variáveis houve fragilidade na identificação destes 

sinais de alerta, com maior destaque para a diminuição da movimentação fetal, Epigastralgia, 

Escotomas visuais, perda de líquido e sangramento vaginal e ganho de peso além do esperado. 
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Tabela 3: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao Eixo 3 – presença de sinais de alerta na gravidez nas consultas do 

pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

                                                                                                                   (continua) 

Alerta na gravidez 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Cefaleia n (%) n (%) n (%) 

  Não identifica 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica parcialmente 03 (12,00) 01 (3,57) 04 (7,55) 

  Identifica quase que totalmente 07 (28,00) 09 (32,14) 16 (30,19) 

  Identifica totalmente com segurança 15 (60,00) 17 (60,71) 32 (60,38) 

Contrações irregulares    

  Não identifica 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica com dificuldade 01 (4,17) 01 (3,57) 02 (3,85) 

  Identifica parcialmente 01 (4,17) 01 (3,57) 02 (3,85) 

  Identifica quase que totalmente 04 (16,67) 10 (35,71) 14 (26,92) 

  Identifica totalmente com segurança 18 (75,00) 16 (57,14) 34 (65,38) 

Diminuição da movimentação fetal    

  Não identifica 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Identifica parcialmente 02 (8,00) 04 (14,29) 06 (11,32) 

  Identifica quase que totalmente 12 (48,00) 14 (50,00) 26 (49,06) 

  Identifica totalmente com segurança  10 (40,00) 09 (32,14) 19 (35,85) 

Edema excessivo    

  Não identifica 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 
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Cont. Tabela 3: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto ao Eixo 3 – presença de sinais de alerta na gravidez nas 

consultas do pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 

2018  

                                                                                                                                       (continuação) 

  Identifica parcialmente 03 (12,0) 00 (0,00) 03 (5,66) 

  Identifica quase que totalmente 04 (16,00) 06 (21,43) 10 (18,87) 

  Identifica totalmente com segurança 18 (72,00) 22 (78,57) 40 (75,47) 

Epigastralgia    

  Não identifica 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Identifica com dificuldade 02 (8,00) 01 (3,57) 03 (5,66) 

  Identifica parcialmente 07 (28,00) 07 (25,00) 14 (26,42) 

  Identifica quase que totalmente 06 (24,00) 09 (32,14) 15 (28,30) 

  Identifica totalmente com segurança 09 (36,00) 11 (39,29) 20 (37,74) 

Escotomas visuais    

  Não identifica 06 (25,00) 09 (32,14) 15 (28,85) 

  Identifica com dificuldade 01 (4,17) 02 97,14) 03 (5,77) 

  Identifica parcialmente 05 (20,83) 08 (28,57) 13 (25,00) 

  Identifica quase que totalmente 07 (29,17) 06 (21,43) 13 (25,00) 

  Identifica totalmente com segurança 05 (20,83) 03 (10,71) 08 (15,38) 

Febre    

  Não identifica 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica parcialmente 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

  Identifica quase que totalmente 03 (12,00) 05 (17,86) 08 (15,09) 

  Identifica totalmente com segurança 20 (80,00) 22 (78,57) 42 (79,25) 
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Cont. Tabela 3: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto ao Eixo 3 – presença de sinais de alerta na gravidez nas 

consultas do pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 

2018  

                                                                                                                                  (conclusão) 

Perda de líquido    

  Não identifica 02 (8,00) 01 (3,57) 03 (5,66) 

  Identifica com dificuldade 02 (8,00) 02 (7,14) 04 (7,55) 

  Identifica parcialmente 07 (28,00) 03 (10,71) 10 (18,87) 

  Identifica quase que totalmente 09 (36,00) 11 (39,29) 20 (37,74) 

  Identifica totalmente com segurança 05 (20,00) 11 (39,29) 16 (30,19) 

Sangramento vaginal    

  Não identifica 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica parcialmente 02 (8,00) 02 (7,14) 04 (7,55) 

  Identifica quase que totalmente 09 (36,00) 07 (25,00) 16 (30,19) 

  Identifica totalmente com segurança 14 (56,00) 18 (64,29) 32 (60,38) 

Ganho de peso além do esperado    

  Não identifica 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (3,57) 00 (0,00) 

  Identifica parcialmente 04 (16,00) 01 (21,43) 05 (9,43) 

  Identifica quase que totalmente 06 (24,00) 06 (21,43) 12 (22,64) 

  Identifica totalmente com segurança 15 (60,00) 20 (71,43) 35 (66,04) 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

Os dados relativos ao eixo 4, apresentados na Tabela 4, trazem um percentual de 

estudantes que não conseguiam identificar parcial ou totalmente com segurança fatores de 

risco na gravidez. Somando as duas opções de resposta consideradas favoráveis para cada 

variável, encontra-se: fatores de risco indicativos de realização do pré-natal de risco habitual 

64,15% (n=34); fatores de risco indicativos de encaminhamento ao pré-natal de alto risco 
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62,27% (n=33); e sinais indicativos de encaminhamento à urgência/emergência obstétrica 

54,72% (n=29). Dados como esses chamam a atenção por nenhuma das variáveis atingir 

percentuais inferiores a 70%.  

Tabela 4: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao Eixo 4 – avaliação de risco gestacional nas consultas do pré-natal 

de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

Avaliação de risco 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Fatores de risco indicativos de realização 

do pré-natal de risco habitual 

n (%) n (%) n (%) 

  Não identifica 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica parcialmente 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

  Identifica quase que totalmente 08 (32,00) 09 (32,14) 17 (32,08) 

Identifica totalmente com segurança 16 (64,00) 18 (64,29) 34 (64,15) 

Fatores de risco indicativos de encaminhamento 

ao pré-natal de alto risco 

   

  Não identifica 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Identifica parcialmente 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Identifica quase que totalmente 11 (44,00) 07 (25,00) 18 (33,96) 

  Identifica totalmente com segurança 14 (56,00) 19 (67,86) 33 (62,27) 

Sinais indicativos de encaminhamento à 

urgência/emergência obstétrica 

   

 Não identifica 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

Identifica com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

Identifica parcialmente 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

Identifica quase que totalmente 13 (52,00) 09 (32,14) 22 (41,51) 

Identifica totalmente com segurança 12 (48,00) 17 (60,71) 29 (54,72) 

Fonte: dados da pesquisa 2018.  

 

O eixo 5, relativo ao cadastramento e preenchimento da caderneta das gestantes, 

apresentados na Tabela 5, revela que, dentre os avaliados, foi o eixo em que os estudantes 
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apresentaram maior segurança na realização dessas atividades, com indicativos de 

dificuldades no que se refere à interpretação dos exames e das ultrassonografias. 

Tabela 5: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao Eixo 5- Caderneta da Gestante nas consultas do pré-natal de risco 

habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018 

                                                                                                                   (Continua) 

Caderneta da gestante 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Preenchimento do cartão da gestante n (%) n (%) n (%) 

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 05 (20,00) 03 (10,71) 08 (15,09) 

  Realiza totalmente com segurança 20 (80,00) 25 (89,29) 45 (84,91) 

Preenchimento da ficha de 

cadastramento em sistema de informação 

já na primeira consulta de pré-natal 

   

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 04 (16,00) 02 (7,14) 06 (11,32) 

  Realiza totalmente com segurança 20 (80,00) 25 (89,29) 45 (84,91) 

Calculo da IG e DPP com base na DUM ou USG    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Realiza parcialmente 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Realiza quase que totalmente 01 (4,00) 02 (7,14) 03 (5,65) 
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Cont. Tabela 5: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto ao Eixo 5- Caderneta da Gestante nas consultas do pré-

natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018 

                                                                                                                                         (conclusão) 

  Realiza totalmente com segurança 22 (88,00) 26 (92,86) 48 (90,57) 

Interpretação dos exames e das USGs    

  Não realiza 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Realiza com dificuldade 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Realiza parcialmente 03 (12,00) 04 (14,29) 07 (13,21) 

  Realiza quase que totalmente 10 (40,00) 06 (21,43) 16 (30,19) 

  Realiza totalmente com segurança 10 (40,00) 18 (64,29) 28 (52,83) 

Ausculta    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 01 (4,00) 00 (0,00) 01 (1,89) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Realiza quase que totalmente 04 (16,00) 04 (14,29) 08 (15,09) 

  Realiza totalmente com segurança 20 (80,00) 23 (82,14) 43 (81,13) 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

Legenda: IG (idade gestacional), DPP (data provável do parto), DUM (data da última menstruação) e USG 

(ultrassonografia) 

 

No que se refere ao Eixo 6 - suplementação, observa-se que foi neste que os 

estudantes possuíram maior domínio, no qual mais de 80% disseram identificar totalmente 

com segurança a necessidade de suplementação de ferro e ácido fólico, conforme apresentado 

na Tabela 6. 
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Tabela 6: Competências no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação em 

enfermagem quanto ao Eixo 6 - suplementação de ferro e ácido fólico nas consultas do pré-

natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018  

Suplementação 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Ferro elementar (40 mg/dia)    

  Não realiza  00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

 Realiza quase que totalmente 04 (16,00) 03 (10,71) 07 (13,21) 

 Realiza totalmente com segurança 21 (84,00) 25 (89,29) 46 (86,79) 

Ácido fólico (400 μg/dia ou 0,4 mg/dia). 

Utilizar no período pré-gestacional até o 

final da gestação 

   

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 02 (8,00) 02 (7,14) 04 (7,55) 

 Realiza totalmente com segurança 23 (92,00) 26 (92,86) 49 (92,45) 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

 

Relativo ao eixo 7 - imunização, igualmente ao anterior, houve significante expressão 

da resposta “realiza totalmente com segurança”, como está mostrado na Tabela 7, na qual os 

estudantes mostraram segurança no conhecimento dos esquemas vacinais para gestante.   
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Tabela 7: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao eixo 7- imunização nas consultas do pré-natal de risco habitual na 

atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN, 2018 

Imunização 7º Período  

N 25(%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

DT/dTpa    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 01 (100,0) 01 (1,89) 

  Realiza quase que totalmente 02 (8,00) 01 (3,57) 03 (5,66) 

  Realiza totalmente com 

segurança 

23 (92,00) 26 (92,86) 49 (92,45) 

Hepatite    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

  Realiza totalmente com 

segurança 

24 (96,00) 27 (96,43) 51 (96,23) 

Influenza    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza quase que totalmente 02 (8,00) 01 (3,57) 03 (5,66) 

  Realiza totalmente com 

segurança 

23 (92,00) 25 (89,29) 48 (90,57) 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

Legenda: DT (Vacina dupla Bacteriana do adulto contra tétano e difteria) DTPa (Vacina Tríplice Bacteriana 

Acelular do adulto contra difteria/tétano/coqueluche). 
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 No eixo 8, referente às orientações educativas individuais ou coletivas, a maior parte 

das variáveis tiveram respostas satisfatórias no que se refere à segurança dos estudantes em 

realizar tais atividades, conforme observado na Tabela 8.   

Tabela 8: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao eixo 8- orientações educativas individuais ou coletivas nas 

consultas do pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN. 

2018 

                                                                                                                             (continua) 

Orientações educativas individuais ou 

coletivas acerca dos temas 

7º Período  

N 25 (%) 

8º Período  

N 28 (%) 

Total 

N 53 (%) 

Modificações fisiológicas da gestação 

(conforme trimestre); 

   

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 01 (3,57) 01 (1,89) 

  Realiza quase que totalmente 09 (36,00) 09 (32,14) 18 (33,96) 

  Realiza totalmente com segurança 16 (64,00) 18 (64,29) 34 (64,15) 

Importância do acompanhamento pré-

natal 

   

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

  Realiza quase que totalmente 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza totalmente com segurança 24 (96,00) 25 (89,29) 49 (92,45) 

Cuidados em saúde alimentar e nutricional    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 
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Cont. Tabela 8: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto ao eixo 8- orientações educativas individuais ou coletivas 

nas consultas do pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. 

Natal/RN. 2018 

                                                                                                                                           (continuação) 

  Realiza quase que totalmente 05 (20,00) 07 (25,00) 12 (22,65) 

  Realiza totalmente com segurança 19 (76,00) 20 (71,43) 39 (73,58) 

Orientações sobre aleitamento materno    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza quase que totalmente 00 (0,00) 03 (10,71) 03 (5,66) 

  Realiza totalmente com segurança 25 (100,00) 23 (82,14) 48 (90,57) 

Sexo na gestação    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza parcialmente 02 (8,00) 02 (7,14) 04 (7,55) 

  Realiza quase que totalmente 03 (8,00) 09 (32,14) 12 (22,64) 

  Realiza totalmente com segurança 20 (80,00) 15 (53,57) 35 (66,04) 

Atividades físicas e práticas corporais na gestação    

  Não realiza 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 02 (8,00) 04 (14,29) 06 (11,32) 

  Realiza quase que totalmente 08 (32,00) 13 (46,43) 21 (39,52) 

  Realiza totalmente com segurança 15 (60,00) 09 (32,14) 24 (45,28) 
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Tabela 8: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação 

em enfermagem quanto ao eixo 8- orientações educativas individuais ou coletivas nas 

consultas do pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. Natal/RN. 

20189 

                                                                                                                         (continuação) 

Exposição ao tabaco    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 00 (0,00) 04 (14,29) 04 (7,55) 

  Realiza totalmente com segurança 25 (100,00) 24 (85,71) 49 (92,45) 

Exposição ao álcool e outras drogas    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza quase que totalmente 00 (0,00) 04 (14,29) 04 (7,55) 

  Realiza totalmente com segurança 25 (100,00) 24 (85,71) 49 (92,45) 

Preparo para o parto    

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 

  Realiza parcialmente 01 (4,00) 01 (3,57) 02 (3,77) 

  Realiza quase que totalmente 03 (12,00) 11 (39,29) 14 (26,42) 

  Realiza totalmente com segurança 21 (84,00) 16 (57,14) 37 (69,81) 

Pródromos (pré-parto)/A Fase latente; 

Fase ativa; Transição; Expulsivo; 

Expulsão da placenta 

   

  Não realiza 00 (0,00) 00 (0,00) 00 (0,00) 
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Cont. Tabela 8: Competências e habilidades no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem quanto ao eixo 8- orientações educativas individuais ou coletivas 

nas consultas do pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. 

Natal/RN. 2018 

                                                                                                                                                     (conclusão) 

  Realiza com dificuldade 00 (0,00) 02 (7,14) 02 (3,77) 

  Realiza parcialmente 02 (8,00) 05 (17,86) 07 (13,21) 

  Realiza quase que totalmente 07 (28,00) 09 (32,14) 16 (30,19) 

  Realiza totalmente com segurança 16 (64,00) 12 (42,86) 28 (52,83) 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

  

 Para melhor compreensão dos eixos avaliados, buscou-se identificar por meio das 

médias as variáveis agrupadas pelas respostas à escala de Likert, considerando no grupo 1: as 

médias de estudantes que não solicitavam, não identificavam ou não realizavam 

procedimentos; no grupo 2: médias de estudantes que identificavam ou realizavam 

procedimentos com dificuldade, parcialmente ou quase total segurança; e no grupo 3: as 

médias de estudantes que solicitavam, identificavam ou realizavam procedimento e consulta 

com total segurança. Os dados estão apresentados na Tabela 9. Nesta percebe-se que os eixos 

que apresentaram maior dificuldade representam os menores percentuais, mas que, de forma 

geral, pode-se observar predominância de maiores percentuais no grupo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Tabela 9: Média das competências no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação em 

enfermagem sobre o pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. 

Natal/RN, 2018. (n=53)  

Indicadores 
Itens 

avaliados 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Exame físico geral e 

específico 
06 0,50 24,33 28,00 

Exames laboratoriais 16 9,60 - 43,43 

Identificação a 

presença de sinais de 

alerta na gravidez 

10 2,40 25,4 27,80 

Avaliação do risco 

gestacional 
03 - 20,67 32,00 

Cadastramento e 

preenchimento da 

Caderneta da Gestante 

05 0,20 11,00 41,80 

Suplementação de ferro 

e ácido 
02 - 5,50 47,50 

Imunização 03 - 3,67 49,33 

Educação em saúde 10 0,20 13,33 40,44 

Geral 55 3,39 17,11 38,08 

Fonte:dados da pesquisa 2018. 

Legenda: Grupo 1: média de estudantes que não solicitavam, não identificavam ou não realizavam 

procedimentos; grupo 2: médias de estudantes que identificavam ou realizavam procedimentos com dificuldade, 

parcialmente ou quase total segurança; e no grupo 3: as médias de estudantes que solicitavam, identificavam ou 

realizavam procedimentos e consultas com total segurança. 

 

Na Tabela 10 são apresentadas as respostas dos estudantes agrupadas no extremos das 

afirmativas, ou seja, o grupo de estudantes que não solicitavam, não identificavam ou não 

realizavam procedimentos, ou que realizavam com dificuldade ou parcialmente, e o grupo dos 

que realizavam quase ou totalmente com segurança, na qual se observa que, quanto maior o 

número de variáveis que foram avaliadas, menor o número de estudantes que integraram o 

grupo 2. Assim, os dados apresentados reafirmam os achados anteriores de que que os eixos 

em que os estudantes apresentaram menores competências e habilidades estavam relacionados 
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à detecção dos fatores de risco gestacional, embora nenhum eixo tenha atingido média 

superior a 50% nos itens de segurança total na realização dos procedimentos. 

Tabela 10: Média das competências no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação em 

enfermagem no pré-natal de risco habitual na atenção primária nos serviços de saúde. 

Natal/RN. 2018. (n=53)  

Indicadores Itens avaliados Grupo 1 Grupo 2 

Exame físico geral 

e específico 
06 6,67 46,17 

Exames 

laboratoriais 

16 9,57 43,44 

Identificação da 

presença de sinais 

de alerta na 

gravidez 

10 10,00 42,80 

Avaliação do risco 

gestacional 
03 2,00 51,00 

Cadastramento e 

preenchimento da 

Caderneta da 

Gestante 

05 3,00 50,00 

Suplementação de 

ferro e ácido 
02 0,0 52,00 

Imunização 03 1,00 52,00 

Educação em saúde 10 3,50 49,50 

Geral 55 6,54 46,41 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 

Legenda: Grupo 1: Média de estudantes que não solicitavam, não identificavam ou não realizavam procedimento 

e consulta ou que realizavam com dificuldade ou parcialmente; Grupo 2: Média de estudantes que solicitavam, 

identificavam ou realizavam procedimento quase ou totalmente com segurança 
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7. DISCUSSÃO 

Entre os fatores que contribuem para uma boa assistência às gestantes nas consultas de 

pré-natal de risco habitual estão: a disponibilidade de exames, a segurança em uma consulta 

qualificada; o recebimento de informações claras e seguras sobre o estado de saúde; o respeito 

à singularidade e aos seus aspectos culturais e subjetivos. Além de uma boa relação 

profissional-paciente, na qual há diálogo com explicações sobre procedimentos, exames e 

orientações (ROCHA; FONTENELE; CARVALHO; RODRIGUES; SOUSA; FERREIRA 

JÚNIOR, 2015). 

No presente estudo avaliaram-se as competências e habilidades dos estudantes de 

graduação em enfermagem sobre os oito eixos que compõem a consulta pré-natal de risco 

habitual, conforme referencial utilizado para investigação. Desta forma, serão discutidos os 

resultados que sugerem adequação no ensino de graduação  

Assim, constatou-se que no Eixo 1 – relativo ao exame físico geral e específico da 

gestante, os estudantes responderam de forma satisfatória (com segurança parcial ou total) 

para a maioria das variáveis. Tal fato sugere que poucos ajustes precisam ser realizados no 

ensino de graduação relativo a esse eixo, sobretudo em itens relacionados ao exame das 

mamas e da tireoide. Pode-se, então, perceber que os estudantes possuíam competências e 

habilidades para a realização do exame físico da gestante. 

Tal fato é corroborado pela literatura quando afirma que, para a realização de uma 

consulta pré-natal de qualidade, um dos pontos importantes é o exame físico, geral e 

específico. Na primeira consulta o exame físico deverá ser completo, constando avaliação de 

cabeça e pescoço, tórax, abdômen, membros e inspeção de pele e mucosas, seguidas pela 

parte específica do exame ginecológico e obstétrico. Nas consultas subsequentes, a anamnese 

deverá ser sucinta, abordando aspectos do bem-estar materno e fetal (BARRETO; 

ALBUQUERQUE, 2012).  

 No que se refere ao Eixo 2, Exames laboratoriais, no qual foram constatadas as 

competências e habilidade dos estudantes em solicitar exames de detecção precoce de alguns 

agravos de infecções sexualmente transmitidas e de transmissão vertical, ele revelou ser outro 

ponto favorável no ensino de graduação em enfermagem para os estudantes investigados. 

 A qualidade do pré-natal pode ser evidenciada mediante a prevenção de doenças por 

transmissão vertical por meio da realização de exames que possibilitem o diagnóstico precoce 

e o tratamento adequado, atitudes essas que são decisivas para o nascimento seguro e o estado 
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de saúde do bebê ao nascer, com é o caso da prevenção  da sífilis congênita (ANDRADE; 

MAGALHÃES; MORAES; TRESOLDI; PEREIRA, 2018). 

 A realização de exames e a interpretação dos mesmos feita pelo profissional se 

tornam parte fundamental para um pré-natal de qualidade. A facilidade de acesso aos exames 

laboratoriais e preventivos contribui para a resolutividade das ações de pré-natal e como um 

fator que fortalece o vínculo da gestante com os serviços de saúde (BARRETO; WILHELM; 

SILVA; ALVES; CREMONESE; RESSEL, 2015). 

Nesse mesmo eixo destacou-se de forma insatisfatória a não realização do teste de 

proteinúria. Tal fato revela a importância de a academia buscar desenvolver competências e 

habilidades para esse exame, porque por meio dele é possível identificar alterações na função 

renal, especialmente em questões ligadas a pré-eclâmpsia e infecção urinária.   

Dessa forma, a solicitação e interpretação dos exames laboratoriais são momentos 

decisivos dentro da consulta de pré-natal de risco habitual, por ser nesse processo que se 

espera que o estudante seja capaz de identificar fatores ou condições relacionados aos riscos e 

agravos à saúde da mulher (DUARTE; ALMEIDA, 2014).  

Reportando-se aos resultados obtidos nos eixos 3 e 4, que revelam - sinais de alerta na 

gravidez e avaliação do risco gestacional, respectivamente, evidenciaram-se as maiores e mais 

preocupantes fragilidades, por se considerar que os estudantes investigados não 

desenvolveram um olhar específico e o raciocínio crítico para as situações que constituem 

risco para a mulher e o feto.  

Percebeu-se que os estudantes não conseguiam identificar com total segurança os 

sinais de alerta da gravidez, sobretudo em situações como diminuição da  movimentação fetal 

e perdas de líquidos, que indicam sofrimento fetal e parto prematuro, além da epigastralgia e 

escotomas visuais, caracterizados como indicativos das doenças hipertensivas na gravidez. 

Tais situações, quando não identificadas, poderiam retardar a tomada de decisão para as 

situações de maior risco.  

Conforme exposto nos resultados do presente estudo, os déficits apresentados pelos 

estudantes em identificar sinais de alerta e realizar a avaliação de risco são preocupantes, 

sobretudo naqueles que cursavam o 8º período, último contato durante a formação com o 

ensino para as consultas pré-natal, onde não identificar ou negligenciar esses sinais de alerta e 

fatores de risco podem culminar em risco de morte para mãe e para o bebê. Autores apontam 

melhorias no pré-natal no Brasil, porém, a qualidade dessa assistência tem se apresentado 

como insuficiente, o número de óbitos que ocorre no intraparto mostra o potencial de 

evitabilidade dessas mortes e a necessidade de melhorias no cuidado em saúde. O 
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comprometimento, a capacitação profissional e humanização da assistência contribuem para a 

qualidade no atendimento na consulta de pré-natal de risco habitual (GAÍVA; PALMEIRA; 

MUFATO, 2017). 

Tal fato sugere atenção especial no processo de formação na graduação em 

enfermagem para que possibilite aos estudantes desenvolverem melhor suas competências e 

habilidades na detecção de fatores de risco perinatal. Portanto, requer a compreensão de que 

os fatores de risco e sinais de alerta compõem um monitoramento para a classificação do risco 

pré-natal, orientando a assistência de modo a alcançar o atendimento integral da gestante em 

todas as suas necessidades (CARDOSO; RIBEIRO; OLIVEIRA; SANTOS, 2016). 

Diante dos sinais de alerta e fatores de risco, o enfermeiro deve ser um dos 

profissionais mais aptos para reconhecer, prestar assistência, fazer os primeiros atendimentos 

e o encaminhamento para o acompanhamento de gestantes de alto risco. Por isso, os futuros 

profissionais deveriam ter as habilidades e competências necessárias para identificar os sinais 

e sintomas sugestivos do alto risco, além de saberem como proceder diante da situação, 

realizando exames físicos, solicitando exames necessários para confirmação e 

encaminhamento para o pré-natal de alto risco depois da confirmação (SILVA; JESUS; 

PERES, 2018). 

No que se refere às respostas satisfatórias obtidas no eixo 5, relativo ao preenchimento 

da caderneta da gestante, são potencialidade identificadas no ensino de pré-natal de baixo 

risco na graduação investigada. É preciso compreender a importância do registro da atenção 

prestada à gestante, que estabelece a ligação entre os resultados da atenção, e a qualidade da 

assistência pré-natal prestada. Partindo dessa premissa, assume-se que os procedimentos 

realizados nas consultas de pré-natal devem estar descritos na caderneta da gestante, como 

fator de qualidade, admitindo que a qualidade da informação é proporcional à qualidade da 

assistência, além de representar o melhor documento de referência e contrarreferência do pré-

natal de risco habitual (BARRETO; ALBUQUERQUE, 2012). 

Também foram identificadas potencialidades nos eixos 6 e 7. No primeiro 

identificaram-se habilidades/competências para realizar a suplementação de ferro e ácido 

fólico, situação que favorece a prevenção da anemia da gestante e as más formações fetais 

advindas das deficiências de ácido fólico. Entre outras atividades, é de responsabilidade do 

enfermeiro prescrever e realizar a orientação correta sobre a suplementação de sulfato ferroso 

e ácido fólico durante a gestação, de acordo com o que é preconizado no protocolo 

ministerial, e orientar quanto à ingestão, o ácido fólico  que deve ser ingerido por dois meses 

antes da concepção e nos dois primeiros meses após, essas orientações e prescrições são de 
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grande impacto na saúde, podendo evitar defeitos no tubo neural no bebê (LEAL; 

BARREIRO; MENDES; FREITAS, 2018). 

No segundo, relativo à imunização da gestante (eixo 7), os estudantes indicaram ter 

competências e habilidades para orientar e indicar as vacinas a serem administradas durante o 

pré-natal, potencialidade eficazes para a prevenção de vários agravos tanto para a mãe como 

para o feto.  

Junto às ações preventivas no pré-natal está a cobertura da vacinação, como 

importante ação de prevenção às malformações fetais e, nos casos das endemias, para a 

prevenção da saúde do binômio. A baixa cobertura da vacina infere maiores riscos ao 

surgimento, principalmente, de tétano neonatal, e pode ser explicada pela inexistência de 

registros da dose no cartão da gestante ou no prontuário (POLGLIANE; LEAL; AMORIM; 

ZANDONADE; SANTOS NETO, 2014). 

O eixo 8 - Orientações educativas individuais ou coletivas acerca de temas específicos 

da gravidez, parto e puerpério, observou-se ser um eixo em que os estudantes apresentaram 

suas respostas com indicativo de maior habilidade e competência. Esse fato revela o potencial 

do ensino de graduação investigado, nas questões relativas à promoção à saúde da gestante. 

Essa situação merece destaque, pois sabe-se a importância das ações de educação em saúde 

para a qualidade da consulta pré-natal.  

Ainda que no presente estudo os resultados nesse eixo tenham sido satisfatórios, em 

outros estudos as ações educativas realizadas pelos enfermeiros nas consultas de pré-natal têm 

se mostrado precárias, apesar de as consultas serem entendidas pelos profissionais como 

espaço privilegiado para que a gestante receba orientações. Entre as ações que os estudantes 

executavam com menor segurança, como visto nos resultados deste estudo, estão: orientações 

sobre modificações fisiológicas da gestação, sexo na gestação, atividades físicas e práticas 

corporais na gestação, sobre o parto. (GAÍVA; PALMEIRA; MUFATO, 2017). 

A prestação dessas informações se constitui em ações educativas, por tornarem a 

mulher participante no cuidado, dando-lhe autonomia nas decisões que corroborem para o 

estado de saúde do binômio mãe-bebê. A falta de orientação no pré-natal de risco habitual 

pode afetar aspectos importantes imbricados na qualidade da assistência, como o baixo 

número de consultas ou mesmo a baixa qualidade dessas consultas, o que prejudica o preparo 

das gestantes para o momento do parto (APOLINÁRIO; RABELO; WOLFF; SOUZA; 

LEAL, 2016). 

Cabe destacar que as médias de acertos dos estudantes apresentadas no estudo 

reforçam habilidades e competências deficientes, conforme apresentado anteriormente, nas  
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questões relativas à detecção dos fatores de risco gestacional, porém, de forma geral, detecta-

se que as competências e habilidades identificadas no estudo dos estudantes de graduação em 

enfermagem não atingiram percentuais satisfatórios no que se refere a realizar parcialmente 

ou com total segurança as consultas de pré-natal  de risco habitual.  

Tal situação merece atenção, em virtude de se tratar de estudantes cursantes dos 

últimos períodos da graduação em enfermagem, especialmente para aqueles que se 

encontravam no 8º período, em que, pela estrutura curricular do curso de enfermagem, o 

processo de formação na atenção primária em saúde já está concluído, portanto, futuros 

profissionais enfermeiros. 

 Dadas a complexidade e importância da formação do enfermeiro nas ações primárias 

de saúde, em especial na melhoria da assistência pré-natal, entende-se que o enfermeiro deva 

receber formação que o prepare para atingir a proficiência nas habilidades necessárias para o 

manejo da assistência de uma gestação de risco habitual, identificando possíveis 

complicações, devendo exercê-las de forma competente.  

Por toda essa complexidade da qualidade na atenção pré-natal, o MS afirmou que, de 

um modo geral no país, as consultas de pré-natal são muito rápidas, impedindo uma escuta 

adequada das queixas da usuária e a identificação dos sinais de alerta, representando um sério 

obstáculo à prestação do serviço com alta qualidade. Desta maneira, é preciso uma 

readequação do que está sendo realizado para o que está nas recomendações ministeriais, 

além da necessária compreensão sobre a formação desses profissionais (SILVA; CRIVES, 

2017).  

As lacunas apresentadas no presente estudo revelam necessidades de melhorias no 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes de graduação em enfermagem para que os 

mesmos evoluam no desenvolvimento de competências e habilidades relativas às consultas de 

pré-natal de risco habitual. As competências e habilidades se constroem ao longo do ensino e 

da prática, com experiências para que o estudante tenha oportunidade para exercitá-las, 

alcançando largo conhecimento para terem atitudes diante das situações de risco que as 

gestantes possam vivenciar (GARCIA; BONELLI; OLIVEIRA e et al., 2018). 

Nessa perspectiva, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, o 

pré-natal de risco habitual pode ser acompanhado integralmente pelo enfermeiro, por ser um 

profissional que possui embasamento teórico-científico e respaldo legal para prestar 

assistência pré-natal de risco habitual, e se esperam dele o acompanhamento e a assistência à 

população de gestantes. Para que esse profissional consiga desenvolver plenamente suas 
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atividades é preciso que o mesmo desenvolva o pensamento crítico, em principal no seu meio 

de trabalho (CUNHA; MAMEDE; DOTTO; MAMEDE, 2009). 

Para a enfermagem o pensamento crítico (PC) é um componente essencial para a 

qualidade da prestação de cuidados devido às habilidades que os pensadores críticos possuem 

em sua prática profissional, como: confiança, perspectiva contextual, criatividade, 

flexibilidade, curiosidade, integridade intelectual, intuição, mente aberta, perseverança e 

reflexão. Além das habilidades cognitivas de analisar, aplicar padrões, discriminar, buscar 

informações, raciocinar lógico, prever e transformar o conhecimento para tornar o processo de 

trabalho dinâmico e ativo, adequando a ciência da enfermagem aos contextos e possibilitando 

o cuidado individualizado a cada paciente (SCHEFFER; RUBENFELD, 2000). 

Segundo Facione (1990) o PC é “o julgamento da autorregulação intencional que 

resulta em interpretação, análise, avaliação e inferência, bem como a explicação das 

considerações evidências, conceitos, métodos, critério lógico ou contextuais nas quais esse 

julgamento é baseado”. 

Portanto o cuidado realizado pela enfermagem na consulta do pré-natal de risco 

habitual envolve o PC no cuidado holístico e individualizado para cada mulher e sua situação 

única. Na busca por atingir essas habilidades, os estudantes de enfermagem devem possuir a 

capacidade de diferenciar entre dados relevantes e sem sentido, categorizar as informações 

por relevância e prioridade e determinar se dados adicionais são necessários (CARTER; 

CREEDY; SIDEBOTHAM, 2018). 

A aquisição de conhecimentos relacionados com a enfermagem estabelece as bases 

para o pensamento crítico. Uma base de conhecimento é adquirida durante a educação de 

futuros enfermeiros e é expandida através da experiência profissional. Analisar informações é 

uma habilidade que é adquirida através da prática, os estudantes do estudo foram submetidos 

à prática, porém ainda são preocupantes os dados relacionados aos sinais de alerta e na 

avaliação de risco, se o estudante não for capaz de analisar as informações que ele coletou 

durante a consulta, ele não estará apto à realização de um pré-natal de qualidade  (TAJVIDI; 

GHIYASVANDIAN; SALSALI,  2014). 

E essa capacidade de pensar criticamente através de situações complexas é crucial 

para o sucesso do estudante após a graduação. A profissão de enfermagem está se preparando 

para enfrentar uma escassez de enfermeiros pensadores críticos, e os recém-formados que 

entram no mercado de trabalho devem ter um alto nível de conhecimento, bem como 

demonstrar competência e pensamento crítico (SANFORD, 2010 ). 
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O papel dos educadores nesse processo é de garantir que as habilidades necessárias 

para o pensamento crítico entre os estudantes sejam desenvolvidas e mantidas. O pensamento 

crítico requer que o educador seja ativo no processo de ensino-aprendizagem e empregue 

estratégias que estimulem o pensamento crítico por parte do estudante. Tais estratégias 

incluem mapeamento de conceitos, simulação e escrita reflexiva como algumas das 

intervenções que a educação pode usar para facilitar o pensamento crítico dos estudantes 

(RAYMOND; PROFETTO-MCGRATH; MYRICK; STREAN, 2018).  
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 8. CONCLUSÕES 

Os achados do estudo apontam as habilidades e competências desenvolvidas por 

estudantes de enfermagem nos oito eixos que contemplam a consulta pré-natal de risco 

habitual. Revelam que o eixo 3, que se refere à identificação da presença de sinais de alerta na 

gravidez, e o eixo 4, que se refere à avaliação do risco gestacional, foram os que apresentaram 

menores percentuais de realização com quase ou totalmente com segurança, situação 

considerada preocupante por se tratar de  fatores que identificam risco para sofrimento e/ou 

morte fetal,  além dos sinais e sintomas característico das doenças hipertensivas na gravidez.   

Os eixos 5 - Preenchimento da caderneta da gestante, eixo 6- Suplementação de ferro e 

ácido fólico, Eixo 7- Imunização; foram os que apresentaram melhores médias de realização 

com quase ou total segurança, o que sugere as potencialidades no ensino de pré-natal para os 

estudantes de enfermagem investigados. 

Cabe destacar que na avaliação de todos os eixos, foi detectada uma média geral de 

apenas 46,41 dos procedimentos realizados com quase ou com total segurança pelos 

estudantes de enfermagem avaliados. 

Não foram comparadas as competências e habilidades entre um período e outro,  em 

virtude de em ambos os semestres o ensino ser segmentado para o aumento das competências 

e habilidades, uma vez que no sétimo período trabalha-se a formação teórico-prática com 

professores da graduação e no oitavo, os estágios nos serviços de saúde com 

acompanhamento de preceptores, enfermeiros dos serviços de atenção primária em saúde. 

Desta forma, não é prudente afirmar em qual período residem as menores competências e 

habilidades, embora causem inquietação os resultados insatisfatórios adquiridos com os 

estudantes do oitavo período, cujo processo de formação, para possível atuação no pré-natal 

de risco habitual, encontra-se concluído.   

Diante desses achados é preciso repensar as estratégias de ensino que estão sendo 

utilizadas no ensino do pré-natal de risco habitual dos alunos de graduação em enfermagem 

da universidade estudada, para que se possam elevar as competências e habilidades no 

processo de formação desses futuros enfermeiros, relativas às consultas pré-natal de risco 

habitual.  

Como estratégia, faz-se alusão à maior utilização de métodos ativos de ensino, a 

simulação de consultas pré-natal com casos clínicos que indiquem detecção de risco 

gestacional, de forma a favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, e possibilitar a 
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aplicação prática do conhecimento teórico para cada vez mais próximo da realidade 

encontrada nos serviços de saúde. 

 O processo de avaliação do ensino-aprendizagem deve ser contínuo, assim como as 

investigações que abordem as melhorias neste processo, portanto sugere-se a realização de 

outros estudos na temática, especialmente quando adotadas mudanças nas disciplinas 

investigadas ou na estrutura curricular do curso investigado.  
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APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

ALUNOS DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SOBRE O PRÉ-NATAL DE 

BAIXO RISCO 

PERQUISADOR(A) PRINCIPAL:  JÉSSICA VALESKA HERCULANO LIMA 

ORIENTADOR(A) PROF.ª DR.ª NILBA LIMA DE SOUZA 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO  

Questionário Sociodemográfico 

INICIAS DO NOME ...........      Sexo...........            Idade........                       

Período............ 

Graduações anteriores:  SIM (  )  Não (     )  Qual ............                                     

Cursos prévios sobre a temática pré-natal de baixo risco: SIM (  )  Não (  ) Qual? 

............                                     

Vinculo empregatício: SIM (  )  Não (     )  Qual? ............                                     

CONFORME SEU APRENDIZADO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE O PRÉ-

NATAL DE RISCO HABITUAL, RESPONDA O QUE VOCÊ É CAPAZ DE 

REALIZAR NA CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL: 

1 No que se refere ao exame físico geral e específico [gineco-obstétrico]: você se 

sente habilitado para realizar/identificar. 

• Alterações da pressão arterial  

 

 

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  
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(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

• Avaliar o estado nutricional (peso, altura e 

cálculo do IMC) e do ganho de peso 

gestacional 

 

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

• Exame das mamas e identificar alterações nas 

mamas  

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

Mensurar e identificar alterações na altura do 

fundo 

 

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(  ) realiza totalmente com segurança 

•Realiza avaliação pulmonar e cardíaca 

 

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 



64 
 

• Identificar edema e varizes 

 

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

•Identificar alterações na pele e mucosas 

(hidratação, lesão e cor) 

 

(   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

• Examinar e identificar alterações na tireoide (   ) não realiza  

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

2 Quais exames laboratoriais que você está habilitado a solicitar(:)?  

• teste de proteinúria;  

 

(   ) Solicita 

(   ) Não solicita 

• teste rápido para sífilis ou VDRL;  

 

(   ) Solicita 

(   ) Não solicita 

• teste rápido para HIV ou sorologia (anti-HIV 

I e II);  

 

(   ) Solicita 

(   ) Não solicita 
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• sorologia para hepatite B (HBsAg);  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• malária (gota espessa) em áreas endêmicas;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• toxoplasmose IgG e IgM;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• parasitológico de fezes;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• ultrassonografia obstétrica. (  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• hemoglobina e hematócrito;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• eletroforese de hemoglobina;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• tipagem sanguínea e fator Rh;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• Coombs indireto;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• glicemia de jejum;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• teste de tolerância à glicose;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 
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• urina tipo I;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

• urocultura e antibiograma;  

 

(  ) Solicita 

(  ) Não solicita 

Marque com um X, dentre os exames abaixo relacionados, aqueles que você não 

conhece a sua finalidade: 

Hemoglobina e hematócrito (  ) 

Eletroforese de hemoglobina (  ) 

Tipagem sanguínea e fator rh (  ) 

Coombs indireto (  ) 

Glicemia de jejum (  ) 

Teste de tolerância à glicose (  ) 

Urina tipo i (  ) 

Urocultura e antibiograma (  ) 

Teste de proteinúria (  ) 

Teste rápido para sífilis ou vdrl (  ) 

Teste rápido para hiv ou sorologia (anti-hiv i e ii) (  ) 

Sorologia para hepatite b (hbsag) (  ) 

Toxoplasmose igg e igm (  ) 

Malária (gota espessa) em áreas endêmicas (  ) 

Parasitológico de fezes (  ) 

Ultrassonografia obstétrica (  ) 

3 Você se sente habilitado para identificar a presença de sinais de alerta na 
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gravidez? 

• cefaleia;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• contrações regulares;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• diminuição da movimentação fetal;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• edema excessivo;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 
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segurança  

• epigastralgia;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• escotomas visuais;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• febre;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• perda de líquido;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 
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segurança  

• sangramento vaginal;  (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• Ganho de peso além do esperado. (   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

4 Você se sente habilitado para identificar:  

• fatores de risco indicativos de realização do 

pré-natal de baixo risco; 

 

(   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

• fatores de risco indicativos de 

encaminhamento ao pré-natal de alto risco;  

 

(   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  
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(   ) identifica quase que totalmente  

( ) identifica totalmente com 

segurança  

• sinais indicativos de encaminhamento à 

urgência/emergência obstétrica. 

(   ) não identifica 

(   ) identifica com dificuldade  

(   ) identifica parcialmente  

(   ) identifica quase que totalmente  

(   ) identifica totalmente com 

segurança  

5 Você se sente habilitado para realizar o cadastro e preenchimento da Caderneta 

da Gestante:  

• preenchimento do cartão da gestante;  

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

• preenchimento da ficha de cadastramento em 

sistema de informação já na primeira consulta 

de pré-natal. 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

• Cálculo da IG e DPP com base na DUM ou 

USG; 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  
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 (   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

• Interpretação dos exames e das 

ultrassonografias 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

• Ausculta (   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

6 Você se sente habilitado para prescrever com supervisão do 

enfermeiro/preceptor: 

• ferro elementar (40 mg/dia);  

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

• ácido fólico (400 μg/dia ou 0,4 mg/dia).  (   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  
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(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

7 Você se sente habilitado para indicar a imunização da gestante:  

• dT/dTpa;  

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

• hepatite B;  

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

• influenza. (   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança 

Você se sente habilitado para realizar orientações educativas individuais ou 

coletivas acerca dos temas:  

a) Modificações fisiológicas da gestação 

(conforme trimestre); 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  
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(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

b) Importância do acompanhamento pré-natal; 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

c) Cuidados em saúde alimentar e nutricional; 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

d) Orientações sobre aleitamento materno; 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

e) Sexo na gestação;  

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  
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f) Atividades físicas e práticas corporais na 

gestação; 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

g) Exposição ao tabaco; 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

h) Exposição ao álcool e outras drogas; 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

i) Preparo para o parto: 

 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  

(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

(   ) realiza totalmente com segurança  

- Pródromos (pré-parto)/Fase latente; Fase 

ativa; Transição; Expulsivo; Expulsão da 

placenta. 

(   ) não realiza 

(   ) realiza com dificuldade  
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(   ) realiza parcialmente  

(   ) realiza quase que totalmente  

( ) realiza totalmente com segurança  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

TCLE para maiores de idade 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: AVALIAÇÃO DO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

SOBRE O PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL[,] que tem como pesquisador 

responsável Dra. Nilba Lima de Souza e a discente que Jéssica Valeska Herculano Lima. 

Esta pesquisa pretende avaliar o aprendizado dos estudantes do 8° período da 

graduação em enfermagem sobre pré-natal de risco habitual de forma teórica, e 

aplicabilidade do mesmo em contexto real no estágio supervisionado I: o processo de 

trabalho do enfermeirando na atenção primária de saúde. O motivo que nos leva a fazer 

este estudo é a percepção de que há lacunas de pesquisa avaliativa no campo educacional, 

relacionadas ao pré-natal de risco habitual, com vistas a alcançar um nível mais aprofundado 

de compreensão por parte dos estudantes das competências privativas do enfermeiro na 

realização do pré-natal para incluí-los no contexto real. Além da importância da consulta para 

a promoção da saúde e prevenção de doenças que acometem as gestantes e os fetos, e 

principalmente por compor umas das mais importantes atividades do enfermeiro nas unidades 

de atenção primária de saúde, e que, se feita de forma correta, pode gerar grandes impactos no 

desafogamento dos serviços de média e alta complexidade especializados em saúde materna.  

Caso você decida participar, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

responder um questionário referente ao que você aprendeu durante a graduação sobre o 

pré-natal de risco habitual, além de informações de natureza sociodemográfica. O 

questionário foi elaborado com base no protocolo da atenção primária para saúde da mulher 

do MS, em parceria com o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Além do 

questionário, você também poderá participar de uma entrevista que contém duas 

perguntas que contemplam o objetivo qualitativo do presente estudo, portanto, 

demonstra-se a necessidade da gravação de voz.  

Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum 

procedimento clínico que possa lhe trazer perigo. Os riscos envolvidos com sua participação 

são mínimos, destacando-se a possibilidade de constrangimento em não saber responder às 
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questões formuladas, tendo você o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes 

causem constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os pesquisadores se comprometem 

a minimizar esses riscos mediante a oferta de condições adequadas para a realização da coleta 

dos dados. 

Ao participar da pesquisa você estará contribuindo para melhoria no processo ensino-

aprendizagem na formação de estudantes da graduação em enfermagem, bem como será 

beneficiado(a) com possíveis adequações que poderão ser feitas a partir desta investigação, no 

sentido de aproximar o ensino teórico da vivência prática, além de favorecer o competências, 

possibilitando ações de melhoria assistencial para a Enfermagem. Não há previsão de gastos, 

no entanto, se houver danos os sujeitos serão ressarcidos pelos pesquisadores, desde que este 

sejam decorrentes da pesquisa. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas 

dúvidas ligando para Jéssica Valeska Herculano Lima, no telefone (84) 9 8853-5664. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa 

em local seguro e por um período de cinco anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado(a). 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra, com o 

pesquisador responsável, Jéssica Valeska Herculano Lima. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Avaliação do ensino-aprendizagem do pré-natal de risco habitual com 

estudantes de graduação em Enfermagem e autorizo a divulgação das informações por 



78 
 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, ____ de ________ de 2018 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação do ensino-aprendizagem do 

pré-natal de risco habitual com estudantes de graduação em Enfermagem, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente de 

que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, ____ de ________ de 2018 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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 UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - LAGOA NOVA 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALUNOS DA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SOBRE O PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO 

Pesquisador:  JESSICA VALESKA HERCULANO LIMA 

Área Temática: Versão: 2 

CAAE: 88026918.7.0000.5537 

Instituição Proponente: Departamento de Enfermagem 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.698.375 

Apresentação do Projeto: 

A proposta tem como nível de abrangência um projeto de mestrado a ser realizado no 

Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), do campus Central, localizado em Natal/RN. O presente 

estudo foi motivado pela percepção de que há lacunas de pesquisa avaliativa no campo 

educacional, relacionadas ao pré-natal de baixo risco. Por isso, esta pesquisa propõe-se a 

avaliar se os estudantes durante a graduação em enfermagem estão habilitados para atuarem 

como profissionais enfermeiros nas unidades de atenção primária, no que se refere à consulta 

do pré-natal de baixo risco. O pré-natal é um momento de mudanças intensas no corpo e na 

mente das gestantes, que passam por diversas descobertas e aprendizados, o que dá ao 

enfermeiro a oportunidade de realizar uma abordagem holística em sua atuação no cuidado à 

saúde dessas clientes. A avaliação no ensino nesta área de competências de atuação do 

enfermeiro precisa ser realizada para que os fatores dificultadores do ensino sejam 

identificados e solucionados, estimulando os estudantes a expandir os competências e 

habilidades. 
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Tratar-se-á de um estudo de avaliação normativa, de caráter transversal, com dados 

qualitativos e quantitativos, ou métodos mistos. Será realizado no Departamento de 

Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), do campus Central, localizado em Natal/RN. A população será composta pelo 

universo de estudantes regularmente matriculados no curso de graduação em Enfermagem da 

UFRN, e cadastrado na disciplina que diz respeito ao estágio supervisionado I: o processo de 

trabalho do enfermeirando na atenção primária de saúde. A coleta de dados ocorrerá em dois 

momentos, por meio de um questionário que conterá as variáveis relacionadas ao pré-natal de 

baixo risco, e entrevista. Posteriormente serão comparados os dois momentos do ensino-

aprendizagem dos quais se compõem essa investigação. Os pesquisadores almejam que este 

estudo, por meio da pesquisa avaliativa, detecte as habilidades e competências desenvolvidas 

no ensino-aprendizagem de estudantes da graduação em enfermagem frente à atuação no 

serviço de pré-natal de baixo risco, na atenção primária, e que sirva como subsídio para a 

tomada de decisão mediante as possíveis inadequações encontradas. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar o ensino-aprendizagem dos estudantes de graduação em enfermagem sobre as 

competências e habilidades adquiridas no ensino teórico-prático sobre o pré-natal de baixo 

risco e aplicabilidade do mesmo em contexto real no estágio supervisionado I: o processo de 

trabalho do enfermeirando na atenção primária de saúde. 

Objetivos Secundários: 

a) Analisar as competências no ensino-aprendizagem dos estudantes da graduação em 

enfermagem mediante as aulas teóricas/práticas sobre o pré-natal de baixo risco e em sua 

atuação nas consultas do pré-natal de baixo risco na atenção primária nos serviços de saúde; 

b) Identificar as habilidades adquiridas no ensino-aprendizagem dos estudantes da 

graduação em enfermagem mediante as aulas teóricas/práticas sobre o pré-natal de baixo risco 

e em sua atuação nas consultas do pré-natal de baixo risco na atenção primária nos serviços de 

saúde; 

c) Comparar as habilidades/competências adquiridas no ensino teórico/prático dos 

estudantes da graduação em enfermagem mediante as aulas teóricas/práticas sobre o pré-natal 
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e as consultas do pré-natal de baixo risco desenvolvidas na atenção primária nos serviços de 

saúde durante os estágios supervisionados. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

De acordo com os pesquisadores, os riscos envolvidos com os participantes são classificados 

como mínimos, destacando-se a possibilidade de constrangimento em não saber responder às 

questões formuladas, tendo os mesmos o direito de se recusar a responder as perguntas que 

lhes causem constrangimento de qualquer natureza. 

Benefícios: 

Os pesquisadores acreditam que a pesquisa irá cooperar para as competências, possibilitando 

ações de melhoria assistencial para a Enfermagem. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A metodologia proposta encontra-se estruturada adequadamente para atender aos objetivos 

propostos no projeto. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os pesquisadores disponibilizaram junto ao PB - Informações Básicas do Projeto, todos os 

documentos de apresentação obrigatória. 

Recomendações: 

Qualquer modificação pretendida no protocolo de pesquisa deverá ser comunicada 

previamente ao CEP Central sob a forma de emenda ao projeto original. O pesquisador 

responsável deverá enviar via Plataforma Brasil, relatório parcial (pesquisa ainda em curso) e 

relatório final ao término da pesquisa. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após a análise do protocolo de pesquisa em apreço, o CEP Central/UFRN considera o 

referido protocolo de pesquisa bem instruído do ponto de vista ético e científico, recebendo 

por esse motivo parecer favorável ao seu desenvolvimento. 

Considerações Finais a critério do CEP: 



83 
 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador 

responsável: 

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas 

em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, 

ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa 

(s) por ele delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - 

CNS, item IV.5d); 

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos 

de justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, 

item XI.2f); 

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item 

XI.2g) e, 

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou 

não publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

NATAL, 07 de Junho de 2018 
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Assinado por: 

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ (Coordenador) 
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ANEXO A – Para Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada Avaliação do 

ensino-aprendizagem de alunos da graduação em enfermagem sobre o pré-natal de baixo risco 

a ser realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, pelo(s) pesquisador(es) 

Jéssica Valeska Herculano Lima, sob orientação do(a) Nilba Lima de Souza, que utilizará a 

seguinte metodologia: um estudo de avaliação normativa, de caráter transversal com dados 

qualitativos e quantitativos, ou métodos mistos,  e objetivo principal de avaliar o ensino-

aprendizagem dos alunos dos alunos de graduação em enfermagem sobre as competências e 

habilidades adquiridas no ensino teórico/prático sobre o pré-natal de baixo risco e aplicabilidade do 

mesmo em contexto real no estágio supervisionado I: o processo de trabalho do enfermeirando na 

atenção primária de saúde, necessitando, portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos nas 

dependências do departamento de Enfermagem. Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que 

o nome desta instituição possa constar no relatório final, bem como, em futuras publicações na forma 

de artigo científico.  

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12, que trata da Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização 

deste estudo. Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Chefia, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Natal,  23  de fevereiro  de 2018 

                              

                                              Prof. Dra. Nilba Lima de Souza 

 

(x) Concordamos com a solicitação ( ) Não concordamos com a solicitação 

                                        

Chefe do Departamento de Enfermagem DEnf/UFRN 


