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Artigo Original

A INTEGRALIDADE DAASSISTENCIA NO CONTEXTO DA ATENl;:AO PRÉ-NATAL

THE ASSISTANCE INTEGRAL/TY IN THE PRENATAL ATTENTION CONTEXT

LA INTEGRAL/DAD DE LA ATENCIÓN EN EL CONTEXTO DEL PRENATAL

Raimunda Maria de Meto l , Rcsíneíde Santana de Hrtto'', Francisca Patrfcia Harretc de Carvalho-', [các Mário Pessoa júnior",
Sámara Dalliana de Oliveíra topes Barros.')

o estudo cbjetívou identificar o entendímentc de enfermeiras acerca da íntegralidade das acóes em saúde no pre-natal. Trata-se
de uma pesquisa descrttiva e explcratóría de natureza qualltatíva, realizada em uma unidade de saúde de um municípíc do Ríe
Grande do Norte, Brasil. A coleta de dados OCOITeu mediante entrevista semíestruturada, junte a trds enfermeiras. O prcjetc foí
aprovado pelo Comité de Ét.ica e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperanca, protocolo ne 02/2009. Os
depoimentos foram tratados conforme o método de análise de conteúdo segundo Bardin e discutidos mediante achados literários
sobre a íntegralídade da assisténcia. Para as entrevistadas a íntegralidade encerra acóes vcltadas a resolucñc de problemas da
gestante a partir da sua realidade e reccnheceram haver obstáculos para operacicnalizar csse princípio no pré-natal. Entretanto,
na atencáo obstétrica, no entendímentc das pesquisadas, a integralídade configura-se no fortalecímentc dos vínculos entre aqueles
que prestam e recebem o cuidado.
Descrtrorcs: Enfermagem Obstétrica; Asststéncta Integral aSaúde: Asststéncia Pre-natal.

The study recuses on the ídentifícatíon of muses' understandlng on íntegrallty of health ínterventions duríng prenatal careo This
is a descrtptíve and explcratcry study with qualítatíve apprcach, held in a health unit in a municipality of Ríe Grande do Norte,
Brazfl, Data ccllectícn was processed thrcugh a semi structured íntervíew, along with three nurscs. The prcject was approved
by the Ethícs and Research Ccmmíttee of Nova Esperanca School of Nursing and Medicine, Protoccl No. 02/2009. The reports
were treated acccrdíng to the methcd of ccntent analys¡s proposed by Bardín, and díscussed acccrdíng to literary ñndtngs about
assístance integrality. Por the íntervíewees integrality comprtses actícns aímed at sclving health prcblems of pregnant wcmen
from theír reality and they reccgnized the existence of barners t.o the applícatíon of thís príncíple in prenatal careo Therefcre,
nurses should be the agent of transformation in the perspectíve of íntegrality,
Descriptors: Obstetríc Nursing; Ccmprehensíve Health Care: Prenatal Careo

Elobjetivo fue identificar la comprensión de enfermeras acerca de lafntegralídad de las acciones en salud en el prenatal. Investigación
descriptiva y exploratoria, cualitativa, realizada en una unidad de salud del Río Grande do Norte, Brasil. La colecta de datos ocurrió
mediante entrevist-a semiestructurada a tres enfermeras. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la
Facultad de Enfermería y Medicina Nueva Esperanza, protocolo ne 02/2009. Las declaraciones fueron sometidas al análisis de
contenído. según Bardín, y discutidas mediante hallazgo literarios sobre la integralídad de la atención. Para las entrevistadas,
la íntegralidad cerca acciones involucradas a la resolución de problemas de embarazadas a partir de su realidad y reconocieron
dificultades para la práctica de esto principio en el prenatal. En la atención obstétrica, en la comprensión de las investigadas, la
íntegralídad es un fortalecimiento de los lazos entre los que ofrecen y reciben la atención.
Descriptores: Enfermería Obstétrica; Atención Integral a la Salud; Atención prenatal.
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INTRODU~ÁO

Entende-se que a gravidez constituí um período

marcado por grandes transforrnacóes, cm que a mulher e

seu companheiro assumem responsabilidades pela vida

de urn novo ser que vai chegar:. Alérn dísso, esse estado

predispóe o casal a viven ciar anseíos, dúvidas, temo

res típicos da gestacáo, do processo de parturícáo e do

pós-partoí-I.

Assim senda, o Minístério da Saúde preconiza que

a atencáo a mulher no ciclo gravídíco puerperal seja mar

cada pela humanizacáo e qualidadc da assísténcía pres

tada. 1550 requer que os profisstonais envolvidos com a

atencáo obstétrica incorporem condutas respaldadas

pelo acolhimento, possibilitem o acesso das gestantes a

servicos de saúde, com acoes prioritárias que perpassem

todos os níveis de atencáo a saúde primária, secundána

e terciaria. Nesse sentido, ressalta-se a promocáo, pre

vcncáo e assísténcía a saúde da gestante desde o aten

dimento ambulatorial até o nivel hospitalar no momento

do partoí-!

Urna atencáo de qualidade durante o pré-natal re

flete numa reducáo da mortalidado necnatal e materna. A

mortalídade neonatal, especialmente a neonatal precoce,

é aquela que acontece entre o primeiro e o sétimo días

de nascímcnroí-'! Enquanto a morte materna é conside

rada a que ocorre durante a gravidez, em um período de

42 días após o término da gestacao e, até um ano após

o parto, sendo considerada morte materna tardiaC4J.

Nesses períodos, deve ser garantida a íntegralidade das

acóes, devendo os profissionais de saúde levar em conta

as necessidades intelectuais, emocíonaís, socíaís, e cultu

rais das mulheres, da sua familia e do casal que espera a

chegada do filhueZ)o

Q pré-natal nao se resume apenas a urna consulta

ou solícítacáo de exames, é algo superior, pois envolve o

ato de acolher e de reconhecer as necessidades de saúde,

cultura e estabelecimento de vínculos. Essa assísténcía se

desenvolve ern um processo dialógico que visa apromo

cáo da saúde fcmínína, É um momento ende os vínculos

se tornam mais firmes, dando margem para a interacao

entre quem cuida e quem é cuidado.

Nesse contexto, a assistencia de enfermagem pro

porciona um efetivo contato entre enfermeiro e gestante,

possibiHta.ndo a esse prohssional identificar sinais e sin

tomas que determinam as condi¡;óes de saúde da grávida,

como também detectar outros aspectos essenciais que

Mela RM; Brito H5, Carvalhc FPB;Júnior JMP, Barros SDOL

favorecem urna gestacao saudável, sem riscos para máe

e concepto.

Apesar de ser perceptível a contríbuícáo efetiva do

enfcrmeiro para o born andamento da assisténcia pré-na

tal, ainda há entraves que irnpossihihtam urna assisténcia

de qualidade, Dentro eles destacam-se: a ínfraestrutura

das unidades de saúde insuficientes, a falta constante

de materíaís e instrumentos necessáríos ao atcndímen

to, o acúmulo de funcóes admirnstratívas e assistencíaís

desenvolvidas pela enferrneíra e caréncia de recursos

humanos. Soma-se a esses, a falta de preparo técnico da

que les que assistern a gestante, bern como o desconheci

mento acerca de questóes éticas e legais que envolvem a

assisténcia a rnulher durante a gravidez, resultando em

omíssáo de cuidadol'",

Outro ponto que se apresenta como obstáculo é o

distanciamento do profissional com o cotidiano da grávi

da, da sua familia e dernais atores sociais que fazern parte

do seu día-a-día. Assim sendo a realidade vivenciada pela

enfermeira no contexto do pré-natal requer a criacáo de

vínculo como UIn passo impar para urna assisténcia de

qualidade.

Vale ressaltar que no Brasil houve um aumento no

número de consultas pré-natal em mulheres que realí

zarn o parto no Sistema único de Saúde (SUS), passando

de 1,2 consultas cm 1995 para 5,45 consultas por parto

em 2()Q5C2J. lsso significa que em termos numéricos os

dados apontam para a positividade, entretanto, os índi

ces de mortes maternas continuam ern elevacáo, eviden

ciando a qualidade da assisténcia prestada á gesta.nte no

país.

A atencáo obstétrica e neonatal deve ser respal

dada por características como a qualidade e a humaní

zacáo. Corn isso, é dever dos gestores, servicos e profis

síonais de saúde, acolher a mulher e o recérn-nascido

com dignidade, respeitando-os como sujeitos de direitos,

Salie ota-se que no contexto da atencáo básica, as consul

tas de pré-natal de baíxo risco podern ser realizadas pelo

enferrneiro. Essa atribuicáo é respaldada por um roteiro

pré-defínído pelo Ministério da Saúde e pela Leí 7498/86

que trata do exercício prcfissional da enfermagem(2,bJ.

Nesse entendimento, o enfermeiro nas suas atri

buií;:5es de acompanhar a gestac;ao deve realizar: a¡;óes

educativas tanto para as gestantes como para suas famí

Has; consulta. de pré-natal de gesta¡;<1o de baixo risco; visita

domiciHária se necessário; coleta de material para ex.¡me

citopatológico. E ainda, solicitar exames de rotina; orientar
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quanto ao tratamento, conforme protocolo do servíco: en

carninhar gestantes de alto risco para o médico; favorecer

a dialógica mediante a Iormacáo de grupos de gestantes,

de sala de espera e manter o cartáo da gestante devida

mente preencbido e atualizado a cada consultaí-J.

É ímprescindível que seja feita o registro de to

das as ínforrnacóes possíveis no prontuário e cartáo da

gestante, inclusive, os diagnósticos de enfermagem, pres

cricóes e os resultados alcancados. Dessa forma será as

segurada a comunícacáo entre os profissionaís que corn

póern a equipe de saúde, com vistas a urna assisténcia de

qualidade, respaldada nos principios basilares do SUS.

Cabe ainda ao enfermeiro contribuir para que os anseíos

e medos da gestante sejam minimizados. considerando a

cultura, os hábitos e o modo de víver de cada mulherí ".

No contexto da Estratégia Saúde da Familia (ESF)

sao evidentes as atríbuicóes do enfermeiro no pre-natal.

Nesse sentido, ele precisa criar mecanismos que permi

tam a continuidade da atencáo, especialmente, quando

for necessáno um acompanhamento por especialistas,

o que requer a garantía da referencia e contra-referén

cia(3J. Também cabe a ele planejar suas acócs, de forma a

permitir que na consulta pre-natal, a gestante seja ouvida

e respeitada como indivíduo e integrante de um contexto

social. Assim seudo, ela poderá expor suas percepcces e

rcpresentacóes sobre a gcstacáo e o nascimento de um

novo ser. lsto se torna indispensável quando se preten

de operacionalízar um processo, que visa a integralidade

da atcncáo a gestante, princípio este que preconiza um

modelo ende toda a conjuntura de vida dos sujeitos é

considerada.

A integralidade da atencáo é entendida corno um

conjunto articulado e contínuo de acóes cnvolvcndo ser

vícos preventivos e curativos, direcionados ao individuo

e a coletividade. No contexto do SUSobjetiva a prornocáo

da saúde, a vigilancia continua das necessidades dos su

jeitos, bem como a garantía do acesso a todos os níveis de

cornplexídadcl''!

A integralidade como um princípio que permite a

compreensáo, aprccnsáo e a resposta as reais demandas

de saúde das pessoas como tarnbém dos grupos socíaís ho

mogéneos, deve ser assumida com "perspectiva de diálo

go entre diferentes sujeitos e entre seus diJerent.es Inodos

de perceber as necessidades de servi¡;os de saúde"(5:57). E

quando é operacionaHzada, tende a possibilitar a consoli

da¡;ao dos demais princípios básicos do SUS, quais sejam:

a universalidade, a equidade e o controle social.
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Consolidar a integralidade na atencáo pre-natal

requer do enferrneiro um efetivo contato com a gestante

durante a consulta, nas reunioes com os grupos de ges

tante c/ou casais grávidos, bem como nas visitas dcmí

cilíánas, de forma a possibilitar o reconhecimento dos

riscos que estáo presentes na evolucáo da gravidez, se

jam eles: desestruturacáo familiar, hábitos de vida física,

social e afetiva, dentre outros aspectos importantes que

podern afetar diretarnente a gestante.

Vale enfatizar a escuta atíva e o comprome timen

to de profissionais com as demandas de saúde das mu

lheres grávidas, de modo a dar res posta as necessidades

trazídas por estas usuárias. Nesse sentido, considerando

que a atencáo integral é relevante para a resolutividade

da atencáo pre-natal, o estudo ern apreco teve a seguinte

questáo de pesquisa: qual o entendimento do enferrneiro

sobre a integralidade da assísténcía no contexto da aten

cáo pré-natal?

O estudo objetívou identificar o entendimento de

enfermeiros acerca da integralidade das acoes ern saúde

na assisténcia pré-natal,

Espera-se que o alcance desse objetivo possibilite a

reavaliacáo das acóes desenvolvidas no ámbito da consulta.

pré-natal, na perspectiva de urna assisténcia de qualidade

e humanizada á gestante e sua farnília sob o principio da

intcgralidade da atencáo a saúde. Assím senda, a pesquisa

apresenta releváncia por tratar de quest6es a serem apre

endidas e incorporadas no cotidiano dos profissicnaís, em

especial dos enfermeiros, que no cenário atual da atencáo

básica, sáo responsáveis, junto com os médicos, pela assis

téncia pré-natal e puerperal de baíxo risco.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritívo e exploratório de

natureza qualitatíva, desenvolvido em urna Unidade Bá

sica de Saúde da Familia (UBSF), localizada em Mossoró,

interior do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Essa

instituícáo possui tres equipes de saúde da família que

atcnde urna área com aproximadamente tres mil famílias.

Cada equipe é cornposta por um enfermeiro, um médico,

um técnico de enfermagern, sete agentes comunitários de

saúde (ACS),um odontólogo e uIn auxiliar de consultório

dentário.

Entende-se que todos os integrantes da ESFdevem

desenvolver suas a¡;5es na perspectiva da integralidade.

Assim senda, optou-se pelo enfermeiro como atar social



do presente estudo por considerar ser um dos profissio

naís que se destaca na assisténcia pré-natal, Visto isso,

participaram da pesquisa as tres enfermeiras , membros

das equipes da ESF, de urna unidade básica de saúde, do

rnunicípio de MossorójRN.

Como critério de ínclusño foi estabelecido que as

participantes deveriam atuar nas equipes de saúde da

ESF e realizar; no cotidiano de sua prática, o acornpanha

mento pré-natal.

Os dados foram coletados na unidade de saúde,

especificamente, no consultorio de enfermagem, lugar

reservado e tranquilo, a fim de garantir a privacidade da

respondente e a nao interferencia de outrem durante a en

trevista. As entrevistas foram realizadas após expediente

de trabalho das participantes, conforme agendamento

previo junto as depoentes. Isso proporcionou maíor co

modidade para as enfermeiras e a entrevistadora.

Essa etapa ocorreu no mes de abril de 2009, por

mcio de entrevistas senuestruturada, seguindo um rotei

ro contendo questóes relativas a integralidade na aten

(,:'ao a saúde: integralidade na atencáo pré-natal: pontos

indispensáveis para a construcáo da integralidade pre

conizada pelo SUS; entraves na operacionalizacáo da in

tegralidade na assísténcía pré-natal e dificuldades para

efetivar o princípío da integralidade.

A entrevista ocorreu após autorízacáo da gcrcn

cía da UBSF, aprovacáo do projeto pelo Comité de Ética

e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova Esperan

ca, na cidade de [oáo Pessoa/Pll, com protocolo de n"

02/2009 e CAAE: 0049.0.351.000-0S. Ressalta-se que as

enfermeiras ao concordarern em partícipar da pesquisa,

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

conforme os princípios da Resolucáo 196/96 do Cense

lho Nacional de Saúde(9). Como forma de mantel' a fide

dignidade das falas os depoimentos foram gravados com

o consentímento das entrevistadas. Visando garantir o

anonimato das depoentes as mesmas foram referidas no

estudo com nemes de flores.

Para tratarnento dos dados utilizou-se o método

de análise de conteúdof-''l. Obedecendo os preceitos des

se método, as respostas oriundas dos questíonamentos

foram transcritas na íntegra, lidas de forma flutuante e

exaustíva, com a finalidade de apreender a esséncía das

falas e identificar os núcleos de sentido que, após serem

identificados, foram codificados e em seguida categoríza

dos. Convém ressaltar que esse processo teve como base

a semántica das palavras,

Mela RM; Brito H5, Carvalhc FPB;Júnior JMP, Barros SDOL

Assim sendo, os vocábulos similares, por um pro

cesso de agregacáo originararn duas categorías empíri

cas, quaís sejam: entendimento de enfermeiras acerca

da integralidade da atencao pre-natal e a referencia e

contra-referencia como entraves na cperacioualízacáo

da integralidade.

A discussáo dos resultados foi respaldada por

achados literários acerca do princípio da integralidade

previsto pelo Ministério da Saúde.

RESULTADOS E D1SCUSSOES

As categorías temáticas oriundas das falas sao

apresentadas, analisadas e discutidas com base em refe

rencíaís teóricos sobre o princípio da integralidade.

Entendímento de enfermeíras acerca da
íntegralídade da atencáo pre-natal

O entendimento acerca do principio da integrali

dade pode ser observado nas falas das entrevistadas: Eu

entendo que o usuário nao pode ser visto deforma fragmentada.

Quando ele é visto de forma integral há resolutividade imediata

...porque além dos encaminhamentos serem feítos com mais rapi

dez, também há mais credibilidade nos servicos (Tulipa).

No entender dcssa participante a integralidade

envolve urna atencáo ao usuário de forma holistica e as

sim possibilitará a resolutrvídade dos seus problemas de

saúde, Nesse sentido, concebe-se que a fragmentacáo da

assisténcia, dificulta a ídenuñcacáo do processo saúde

doenca na sua complexidade e predispóe a um diagnós

tico isolado de um contexto no qual o individuo está in

serido. lsso tcnde a contribuir para a náo rcsolucáo dos

problemas trazidos por eles. Esse fato constituí um risco

aos agravos de saúde da populacáo, além do descrédito

das acóes em saúde e dos servicos oferecidos.

A integralidade tambérn é entendida como um

principio de organizacáo permanente do processo de

trahalho e representa a busca continua para ampliar

as pcssibilidades de identifícacáo das necessidades de

saúde de um grupo populacional, Entretanto, ísso só é

concretizado mediante diálogo entre grupos da cornuní

dade, com foco em seus diferentes modos de demandar

saúde(11J.

Nesse sentido, os depoimentos trouxeram ainda

urna visáo sobre a integralidade na assisténcia pre-natal,

que atenta para urna atcncáo contextualízada a partir da
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real necessidade de saúde das gestantes, como expressa

a seguinte fala: ... lntegralidade é vocé atender a usuária ges

tante levando em consíderucíio o meio social em que e1a vive, as

suas condícíies sócio-econ6micas~ suas necessidades (Orquídea).

Embora os relatos apontem para aspectos con

dízentes corn a integralidade, observa-se que o enten

dimento desses atores socíaís, acerca do principio em

abordagem, ainda é um tanto restríto se comparado ao

que o SUS preconiza.... O que eu entendo é a tnteraoio que

existe entre a untáatte ... e a populacáo, a oferta de servícos para a

comtmidüde, os programas que a gente atua, como o ee D (Cres

cimento e desenvclvimentc da crfancaJ, pre-narat. prevencíío...

[Margartda].

Mediante a essa fala con cebe-se que no entendí

mento da depoente a integralidade está relacionada a

interacáo profissional-usuário, bern como a oferta de ser

vices a populacáo, Essa comprecnsáo apresenta conso

nancia corn o Mirustério da Saúde, quando considera que

a íntegralidade da atcncáo deve articular acócs e servícos

preventivos e curativos(2).

Ainda nessa abordagem entende-se que a ínte

gralidade implica ern visualizar, de forma ampliada, as

necessidades dos sujeitos. Assím seudo, as acóes assis

tencíaís, corn vistas a prevencao de sofrimentos futuros,

devern estar coligadas a capacidade dos profissionais de

dírccíonar e ofertar servicos a popula<;ao fl2J.

Dentre os depoimentos pode-se identificar a ínte

gralidade como significado de resolubilidade da assístén

cía, Isso se relaciona corn a satísfacáo dos usuarios com

o sistema de saúde e as acóes que lhes sao direcionadas,

as quais devem ser desenvolvidas de acorde com as ne

cessidades da populacáo, Tem que huver uma tntcractio entre

ínstituidio de primeiro nivel, média complexidade e alta comple

xidade. Acredito que tem que ter todo esse conjunto para poder

realmente haver uma integralidade total na saúde (Orquídea).

Assim, a integralidade emerge como urn princípio de or

ganiza<;<1o sucessiva do processo de trabalho nos servi<;os

de saúde(5J.

No contexto da atenr;<1o integral a saúde da mu

lhel~ a assistencia pré-natal deve ser organizada para

atender as reais demandas das gestantes, o que é possf

vel quando o enfermeiro faz uso dos seus conhecimentos

técnico-cientHicos(13).

A assistencia a gestante deve emergir a partir do

conhecimento das transforma<;fJes que surgem no pe

ríodo gestatório e que poden gerar medos, dúvidas,

angústias, fantasias ou curiosidade de compreender as
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transformacóes que ocorrem ern seu corpo, Visto isso,

consolida-se urna atencáo pré-natal de qualidade, tradu

zindo-se em acóes concretas e integradoras, seja no ám

bita do grupo ou voltadas para o índívíduall-".

Tais conhecimentos favorecem a referencia da ges

tante pelo enfermeiro, para o nível de atcncáo que maís

esteja apto a responder as suas necessidades,

Nesse sentido, o Ministério da Saúde recomenda

que na inunéncia de risco real para a gesta.nte e concepto,

ou mesmo diante de casos impossíveis de serem resolví

dos na atencáo básica, necessariamente, a usuária deve

ser referenciada a outro servico, Adernais, essa gestante

deverá receber incentivos para retornar ao nivel primá

río, quando o agravo Ior considerado resolvido ou o ris

co mínímizadof-I. Entretanto, as entrevistadas deixaram

claro que há cntraves linutantes da operacionalizacáo da

integralidade na atencao pre-natal.

A referencia e contra-referencia corno entraves
na operacionalízacáo da íntegralidade

o sistema de referencia e contra-referencia nao é

aplicado as práticas de alguns profissionais, e se apre

senta como entrave para a efetivacáo da íntegralidade

como foi evidenciado no relato: Vejo wn ponto fundamen

tal para a atencáo pre-natal que é a existencia da referencia

e contra-referencia, por exemplo, cuando eu encaminho uma

gestante de alto risco e niío fico sabendo a coruluta do obstetra

porque nao houve o retorno da ficha ... (Tulipa). A depoente

em questáo afirmou referenciar de gestantes, quando

necessario, para outrcs scrvícos, no entanto, nao tem

retorno da contra-referencia. Mediante a essa realidade,

na maioria das vezes, essa profissional só toma conhcci

mento da real situacáo da usuária por meio de cornuni

cacao verbal, visita domiciliar ou por outras pessoas da

área adstrit.a.

Essa realidade n<1o se rest.ringe apenas a encami

nhamentos a servi<;os médicos, mas também aos labora

tórios de análises clfnicas: ... vejo também a nl'io aceitm;l'io

por falta de conhecimento de a{quns laboratórios~ eles tem difi

culdade de aceitar alguns exames solicitados por enjermeiros no

que tange ao programa do pré-natal e de outros programas do

Ministério da Saúde que a enfermagem está Clutorizada a solici

tar .. (Tulipa). Tal atitude revela desconhecimento de pro

fissionals de outras categorias da área da saúde quant.o

ás competencias do enfermeiro no ambit.o da atenr;<1o bá

sica. Visto isso, a dinamica do pré-natal é alterada, uma



vez que os resultados dos exames Iaboratoriais sao fun

damentais para o bom acornpanhamento da gestante.

Outra questáo ressaltada nos depoimentos foí a
nccessídade de urna unidade hospítalar de referencia

para a gestante: .". aquí precisa ter uma maternidade de refe

rencia para receber a gestante (Margarída]. Isso implica cm

assegurar condícóes dignas de atencáo amulher durante

a gravidez, o processo da parturícáo e no pos-parto ime

diato, possibilitando direcionar a assisténcia com maior

resolunvídade e respaldada pelos princípios da humani

zacáo e da integralidade da atencáo preconizados pelo

sus.
Nesse contexto, a busca por mecanismos que fa

cilitem a referencia e contra-referéncia é fundamental

quando se busca a concretízacáo do princípio da integra

Iidade. porérn as experiéncias para viabilizar um modelo

de atencáo a saúde, que se paute nessa lógica ainda sao

isoladas e frágeis(lS). No ámbito do pré-natal. ísso exige

maíor cornprnmisso e rcsponsabilidade dos profissio

naís e gestores do SUS para com a populacao sob seus

cuidados. Dessa forma, poderáo ser disponibilizados en

canunhamentos que possam dar resolutívidade aos pro

blemas de saúde trazidos pelas gestantes .". precisa ter wn

centro de referencia para a gestante. Acho que se tivesse já re

solveria 70% da integralidade voltada para o pré-natul (Tulipa).

Nessa discussáo, a dinámica dos servicos de aten

r;ao pré-natal nao apresenta consonáncia com o que

preconiza o sistema de saúde vigente. Essa afirmativa é

corroborada pelo seguinte relato: "". alguns obstetras que

trabalham no hospital da pottcia. algwnas gestantes procuram

primeiro lá e oí os obstetras já oríentam elas a procurarem a en

fermagem, ísso é bonito, isso é integralidade oo. (Tulipa).

Esse depoimento deixa explícita a importáncia de

existencia da rede de servicos bern articulada, onde os

profísstonais da atencáo básica possam referencial' a ges

tante e ter um retorno garantido como contra-referencia.

Entretanto, isto é um fato ainda incipiente na reahdade

dos servir;os de saúde. Contudo, a assistencia obstétrica

prest.ada por alguns médicos obstetras, na opiniao da en

trevistada, compoe o princípio da integralidade.

O relato também permite considerar a integraH

dade como algo que resulta da interar;ao entre os diver

sos atores sociais envolvidos na atenr;ao a nn.tlheI~ seja no

ámbito da atenr;ao básica ou cm nível hospitalal: Nessa

lógica, a aten<;áo obstétrica na rede SUS diz respeito aor

ganiza<;áo e regular;áo da rede de at.enr;áo amulher du

rante o ciclo gravídico-puerperal e ao recém-nascido por
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meio de acoes que integrem os diversos níveis de atencáo

e garantam o atendimento de qualidade e humanizadof-J.

É importante destacar que urna rede organizada

com a articulacáo entre os diversos atores, profíssionais

e gestores do SUS, ainda nao se ccnfirrnam no cotidiano

profissional das respondentes a exemplo de Margan

da: a gente referencia, mas nao há retorno. E CI gente nao sabe

nem para quem mandar, para quem encaminhur essa paciente

[Margartda]. Esta faja reflete aquilo que historicamente

tem condicionado as práticas de alguns profissionais de

saúde, ou seja, a pouca responsabilidade pela saúde dos

cídadáos, o que repercute na efetivacáo de urna consul

ta de enfermagern condízente corn a real necessidade da

gestante.

Nessa discussáo, a problemática que envolve o

sistema de referencia e contra-referencia tern orígem

diversificada. Nesse sentido pode-se citar a grande de

manda por servicos da rede SUS em relacáo ao número

de profissionais habilitados para atender a gestante. o ..

A gente sabe que existem poneos profissionais para a demanda,

aí o que acontece, as vezes vai uma gestante para o obstétra X,

quando a gente sabe que para ter uma consulta bem feíta, a ges

tante tem que ter tempo para conversar, expor os seus onseios.

tirar as suas dúvidas"". (Orquídea). O relato dessa profissio

nal chama a atencáo quando a mesma menciona o tempo

como fator condicionante para urna assísténcía voltada

aíntegralidade.

O Mínistério da Saúde admite que a escuta atíva a
mulher e aos seus acornpanhantes é um dos parámetros

pré-estabelecidos para a assisténcia pré-nat.al e puerpe

ral, A escuta possibilita esclarecer dúvidas e informar a

gestante sobre os procedimentos a serern desenvolvidos

durantes a consulta, como tambérn as condutas a sercm

adotadas(2). Outro aspecto importante no processo de es

cuta é a pcssibilídade de promover o empoderamento da

gestante no ámbito dos cuidados pré-natais,

Garantir a gestante uma conversa com profissio

nais na qual ela seja ativa no processo de comunicar;ao

pennit.e estabelecer a escuta qualificada das suas ne

cessidades. Nesse sentido, é que os responsáveis pelo

atendimento pré-nat':ll náo se Hmitem a uma assistencia

verticalizada. Essa forma de assistir concorre para que a

conforma<;áo do sist.ema náo seja efet.ivada, limitando a

formar;ao de rede do SUS, onde todos os pontos devem

servir de porta. de entrada e que nenhum nível de aten<;áo

deva ser considerado mais importante que o out.ro, pois

sáo complementares(16).
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Entende-se que uma nocao de integralidade rela

clonada a organízacáo dos servicos e das práticas se as

socia á necessidade de horizontalízacáo dos programas

de saúde(17). Para tanto, se faz necessário uma postura

ética e política de profissioriais e gestores a fim de dire

cionar os programas e políticas de saúde ern consonancia

com as demandas de saúde dos usuários.

Portante, é preciso haver rcoríentacáo das práti

cas dos prcfissionais inseridos no setor saúde, de modo

especial, daqueles militantes na Estrategia Saúde da Fa

mília (ESF), pois é nesta onde a gestante tern o prirneiro

ccntato com o servico de saúde e é a partir daí, median

te a ídentificacáo de suas necessidades, seráo realizados

encaminhamentos na perspectiva da íntegralidade. Con

forme o Ministério da Saúde a reoríentacáo das práticas

de saúde no contexto da ESF depende de urna atuacáo

profissional voltada para o coletivo, para assísténcía in

tegral, abrangendo todas as dimensóes que consolidam

o proccsso saúde- docnca dos individuos e a coletívidade

que o cerca(18).

Assim, cabe ao enferrneiro da ESFe dernais profis

síonaís que atuam no nivel da atencáo básica do SUSofer

tar, prioritaríarnente, assísténcía as gestant.es respaldada

na prornccáo, protecáo asaúde e prevencáo aos agraves.

Cornudo. náo deve descuidar da atencáo curativa e rea

bilitadora, pois estas também fazcm parte da lógica do

principio da integralidade, que é um grande eixo estrutu

rante do sistema de saúde brasíleíro,

CONCLUSAO

A íntegralidade é um principio do SUS VOI1<ldo a

práticas que vém sendo construídas no contexto da so

ciedade brasileira, portanto, náo estáo prontas, nern

tampouco devern ser impostas. Assím, a integralidade

perpassa pelos principios da vigilancia e prornocáo da

saúde, do respeito as diversidades cultural, social, racial e

de genero. Tal princípio compreende ainda aspect.os que

envolvem a qualidade da assistencia prestada, a visuali

za<;:ao como um todo dos sujeitos a ser cuidado, com vis

tas a identlficar as dimensoes individual e colettva desses

at.ores.

Pode-se afirmar que as participant.es deste est.udo

mobilizam esfor<;:os a fim de disponibilizar a<;:oes funda

rnenta.is para o exercício da integralidade na aten<;áo ao

pré-natal e puerpério. Desta feit.a, o conjunto de saberes

e fazeres das depoentes, no cont.ext.o da assistencia pré-
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-natal, está concebido a luz do princípio da integralidade,

porém se reconhece a existencia de percalcos, no ámbito

do sistema de saúde brasileiro, como o problema da re

ferencia e contra-referencia da gestante a outro scrvico.

Portante. o estudo revelo u a existencia de obstácu

los a serem superados no que concerne a assisténcia mu

lher durante a gravidez, quais sejam: conhecímento limi

tado dos profissionais, acerca dos príncípios norteadores

do SUS, da dinámica da ESF e das políticas que emhasam

o sistema de saúde, Junta-se a ísso os servicos de saúde,

que ainda nao se organízaram de maneira centrada nas

usuárias gestantes nem nas suas necessidades de saúde,

Essa realidade é reforcada pelo sistema de referencia e

contra-referencia mediante as díficuldades apresentadas

na sua efetívacáo, Essa realidade cont.ribui para a per

petuacáo de práticas que ficam em descompasso com o

principio da integralidade da atencáo e favorece a uma

assisténcia fragmentada e desumanizada,

Entende-se que o profissíonal enfermeíro deva

ser agente de transformacáo do contexto social da área

adscrita sob sua responsabilidade, bem como desenvol

ver prát.icas que respeitcm a dialógica entre os sujeitos,

a dignidade das gestantes e a garantía dos seus direitos

como cidadás, usuárias do sistema de saúde brasileíro.

1\ pesquisa perrnitiu ainda, elucidar o entendimen

to de enfermeiras acerca do principio da íntegralidade,

Com base nos resultados entende-se que a integralidade

na atencao obstét.rica realizada pelas entrevistadas, se

configura no fortalecimento dos vínculos entre aqueles

que prestam e recebem o cuidado. Além disso, permite

que as gestantes esclarecam suas dúvidas, mínímízem

seus anseios e tenham um acornpanhamento pré-natal

satisfat.ório, de modo que suas necessidades de saúde se

jarn respondidas.
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