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Introdução  

Pré-Natal é o período anterior ao nascimento da 
criança, em que um conjunto de ações é aplicado à 
saúde individual e coletiva das mulheres grávidas. A 
Estratégia Saúde da Família (ESF) propicia assistência 
pré-natal de qualidade, e o vínculo estabelecido entre 
os profissionais com as gestantes é imprescindível para 
a adesão das mesmas ao Programa de Assistência Pré-
Natal. Este estudo é importante para demonstrar a 
relevância da assistência à mulher no pré-natal 
realizado pela ESF, contribuindo para diminuir a 
morbidade e mortalidade relacionada à gravidez. 

Compreender a produção científica sobre a 
importância do atendimento pré-natal nas unidades 
de ESF e através disso subsidiar tanto a manutenção 
de ações já realizadas quanto a mudanças nos serviços 
que estejam deficientes, visando à adequação da 
assistência pré-natal e garantia de acesso aos serviços 
de saúde na área de abrangência da equipe ESF Belo 
Horizonte (ESF BH) em Pouso Alegre, Minas Gerais. 

Objetivo 

Foi realizado uma revisão bibliográfica utilizando a 
Revisão Narrativa. Ela é apropriada para descrever e 
discutir o desenvolvimento de um determinado 
assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual. 
Constitui de análise da literatura publicada em livros, 
artigos de revista impressas e/ou eletrônicas na 
interpretação e análise crítica do autor.  

Metodologia  
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Resultados e Discussão 

Considerações finais 
Conseguiu-se com este trabalho realizado, a 
oportunidade de avaliar o atendimento Pré-Natal feito 
pela equipe de ESF BH. Neste local, o Pré-Natal é 
conduzido pela Médica da ESF (autora deste trabalho). 
Pode-se concluir que deficiências no serviço foram 
detectadas e, então, mudanças serão realizadas a fim de 
aperfeiçoar esta atividade, apesar de grande parte dos 
elementos chaves preconizados pelo Ministério da 
Saúde e utilizados como critérios de avaliação do Pré-
natal, já serem instituídos no local. 
 

Inúmeros são os estudos que tratam da avaliação da 
assistência pré-natal. E eles evidenciam uma boa 
adequação de assistência pré-natal oferecida pela ESF. 
Encontrou-se um desempenho superior do atendimento 
pré-natal da ESF comparado ao modelo tradicional, em 
alguns procedimentos, mas também foi identificado que 
existem outros que estão aquém do esperado, 
mostrando que as práticas dos profissionais de saúde na 
atenção ao pré-natal devem continuar sendo 
aperfeiçoadas. Este trabalho permite destacar as 
especificidades do modelo de assistência preconizado 
pela ESF, no qual o cuidado é, usualmente, prestado 
pelos mesmos profissionais a cada oportunidade de 
contato do usuário com o serviço de saúde. Esta 
característica, dentre outras, proporciona, no caso das 
gestantes, a segurança desejada e necessária no 
transcorrer da gravidez. Importante salientar que a  
adesão das gestantes ao Pré-Natal requerem o 
estabelecimento de mecanismos efetivos de 
regionalização do sistema local de saúde, que ocorre na 
ESF, como forma de qualificar a assistência.  


