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A percepção das usuárias nas consultas 
médicas e de enfermagem durante o pré-
natal no Programa de Saúde da Família
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e com abordagem quantitativa, que visa a avaliar e identificar possíveis dife-
renças quanto à percepção das usuárias frente às consultas realizadas por médico ou por enfermeiro durante a assistência 
pré-natal nas Unidades de Saúde da Família. A amostra analisada envolveu 200 gestantes, entrevistadas nas unidades do 
PSF na cidade de São Paulo. Os dados foram coletados através de um formulário com quatro perguntas fechadas e uma 
semiaberta. Os resultados mostraram que 80,7% das gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre. Pela análise dos 
questionários, concluiu-se que as usuárias consideraram satisfatórias tanto a consulta médica como a do enfermeiro, apon-
tando os fatores de qualificação de uma e de outra. 
Descritores: Consultas, Médicos, Enfermeiros, Programa de Saúde da Família.

This is a descriptive study with an exploratory and quantitative approach, which aims to assess and identify possible differen-
ces in perception of the users front of consultations per doctor or nurse, during prenatal care in family health units. The sam-
ple included 200 women, interviewed in the units of the PSF in the city of Sao Paulo, SP, Brazil. Data were collected through 
a form with four closed questions and a half-open. The results showed that 80.7% of pregnant women began prenatal care in 
the first quarter. For the analysis of questionnaires, it was concluded that the users considered satisfactory both the medical 
consultation as the nurse, pointing to the factors of a qualification and another.   
Descriptors: Consultations, Doctors, Nurses, Family Health Program.

Este es un estudio descriptivo, exploratorio y cuantitativo, que pretende evaluar y determinar las posibles diferencias en la 
percepción de las usuarias delante de consultas por médico o enfermero, durante la atención prenatal en las unidades de 
salud de la familia. La muestra incluyó 200 mujeres, entrevistadas en las unidades de PSF en la ciudad de São Paulo, SP, 
Brasil. Los datos fueron recolectados a través de un formulario con 4 preguntas cerradas, y una semi-abierta. Los resulta-
dos mostraron que el 80,7% de las mujeres embarazadas inició la atención prenatal en el primer trimestre. El análisis de los 
cuestionarios mostró que las usuarias consideran satisfactorias tanto la consulta médica como del enfermero, apuntando a 
los factores de cualificación de una y otra.
Descriptores: Consultas, Medicos, Enfermeros, Programa de Salud de la Família.
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intRoduÇão

A   assistência pré-natal tem objetivos biológicos, sociais e de 
saúde pública. Entre os primeiros, destacam-se assegurar 

a evolução normal da gravidez, preparar a mãe para o parto, 
o puerpério e a lactação e identifi car o mais rapidamente 
possível as situações de risco. Com isso é possível prevenir as 
complicações mais frequentes da puerperalidade.

A área temática de Saúde da Mulher da Prefeitura do 
Município de São Paulo tem como objetivo principal atender 
às necessidades das mulheres, em diferentes fases da vida e 
contribuir para o exercício da sua plena cidadania. Por outro 
lado, a importância da assistência pré-natal levou a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo a se preocupar com as defi ciências 
constatadas nessa área. Em 1981, 30% das mulheres com baixa 
renda não faziam pré-natal comparadas com somente 5% entre 
as de classe média ou alta1. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar e identifi car 
possíveis diferenças quanto à percepção das usuárias frente às 

Artigo extraído da dissertação de mestrado intitulada “A percepção das usuárias nas consultas médicas e de enfermagem durante o pré-natal no 
Programa de Saúde da Família”, defendida em novembro de 2009 no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual no Programa 
de Mestrado em Ciências da Saúde. 
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consultas realizadas por médico ou por enfermeiro durante a 
assistência pré-natal nas Unidades de Saúde da Família (USF), 
e o cumprimento das disposições normativas do programa de 
atenção integral à saúde da mulher. 

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem 
quantitativa2. Os resultados foram registrados em base de 
dados com uso do programa microsoft office excel 2003 para 
expor os aspectos mais relevantes da investigação. A presente 
pesquisa foi desenvolvida nas Unidades de Saúde da Família 
(USF), pertencentes à coordenadoria regional de saúde leste que 
abrange a zona leste da cidade de São Paulo, SP - Brasil.  

A amostra analisada envolveu 200 gestantes, entrevistadas nas 
USF, no período de abril a junho de 2008. A coleta de dados 
foi realizada através de um formulário, com quatro perguntas 
fechadas e uma semiaberta, tal instrumento foi aplicado pelos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nas residências ou na 
própria unidade, após devido capacitação.

O referido estudo passou por aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.

A satisfação das usuárias com consultas de enfermeiros ou 

médicos foi avaliada através dos indicadores abaixo, obtidos 
dos questionários:

Vínculo: confiança da gestante no profissional, facilitando a 
prática, na medi da em que as informações são interativas, buscando 
intervenções conjuntas direciona das às suas necessidades;

Exame físico: o processo de examinar o corpo de um paciente 
para determinar a presença ou a ausência de problemas físicos, 
realizando-se a inspeção (observar), palpação (sentir), ausculta 
(escutar) e per cussão (produção sons)3;

Tratamento e intervenções: redução de danos ou sofrimentos 
que possam comprometer suas possibilidades de viver de 
modo saudável;

Orientação: um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes 
que visam à promoção, prevenção e recuperação da morbidade 
e mortalidade maternas. Interação entre instituições e hospitais 
especializados para acompanhamento da gestação, quando se 
faz necessário4; 

Consultas: orientação para mulheres e famílias sobre a 
importância do pré-natal, amamentação, vacinação, preparo para 
o parto; solicitar exames de rotina; realizar atividades com grupo 
de gestantes; fornecer o cartão da gestante devidamente atualizado 
a cada consulta; realizar coleta de exame citopatológico4. 
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Resultados
Foram pesquisadas 200 gestantes per tencentes a Coordenadoria 
Regional de Saúde Leste. A idade das gestantes variou de 13 a 43 
anos, com o maior predomínio da faixa de 18 a 22 anos (32,8%). 
Pela frequência seguem-se as de 23 a 27 anos (26,1%), de 28 
a 33 anos (18,1%), de 13 a 17 anos (12,6%), de 34 a 38 anos 
(8,0%) e por último a de 39 a 43 anos (2,4%).

As 200 gestantes foram divididas em quatro grupos: 
o primeiro de 27 a 40 semanas (42,0%) foi o de maior 
prevalência no período da coleta. Seguem-se o grupo de 13 

a 26 (40,8%), o grupo de até 12 semanas (15,5%) e (1,7%) 
não responderam tal informação. 

Quanto ao início do pré-natal, foi maior o grupo de gestantes 
que iniciou o pré-natal no primeiro trimestre (80,7%), depois 
as que iniciaram no segundo, de 13 a 26 semanas (15,5%) e 
por último, no terceiro de 27 a 40 semanas (2,1%) e (1,7%) não 
responderam tal dado.

Identifica-se que a primeira consulta de pré-natal nas USF 
(60,1%), foi realizada pela enfermagem. As consultas médicas ao 
primeiro contato correspondem a 39,9%, o que está de acordo 
com normas do Programa de Saúde da Família (PSF).

As usuárias afirmaram que o atendimento prestado pelos 
médicos nas consultas teve satisfação pela segurança com que 
mostram na orientação (70,6%), pelo exame físico (53,8%), 
tratamento (51,3%) e formação de vínculo (40,3%).

A insatisfação nas consultas esteve associada à falta de 
médico nas equipes (12,6%), falta de orientação (8,4%), falta 
de vínculo (8,0%), consultas rápidas (6,7%), profissionais 
insatisfeitos (6,7%) e, por último a dificuldade na referência 
(4,2%), demonstrado na tabela 2.

A satisfação das usuárias nas consultas de enfermagem (tabela 
3) mostrou predomínio correspondente à orientação (85,3%). 
Seguem-se: vínculo (72,3%), exame físico (63,9%) e tratamento 
e intervenções de enfermagem (62,2%).

Quanto a insatisfação (tabela 4) nas consultas de enfermagem, 
aparece primeira a falta de vínculo (4,2%), seguida da falta de 
orientação (3,4%), consultas rápidas (2,1%) e não passa com a 
enfermagem (1,3%).

ConClusão
Identificou-se que 80,7% das gestantes iniciaram o pré-
natal no primeiro trimestre, garantindo tempo hábil para a 
implementação das possíveis intervenções de saúde, aspecto 
que faz da captação precoce, uma estratégia essencial à 
garantia da qualidade da assistência. Acredita-se que a primeira 
consulta de pré-natal, é o momento ideal para o profissional de 
saúde estabelecer vínculo, melhorando a adesão das pacientes 
ao tipo de assistência e às orientações.

Os fatores que norteiam as pacientes à adesão ao pré-natal são 
as orientações, entendidas como um conjunto de conhecimentos, 
práticas e atitudes que visam à promoção do parto espontâneo e 
também a prevenção da morbidade e mortalidade maternas. Uma 
parcela correspondente a 53,8% das entrevistadas na consulta 
médica, em contrapartida de 63,9% da consulta de enfermagem 
afirmou que o exame físico é feito em todas as consultas. 

Quanto às insatisfações nas consultas, vale destacar que a 
maior prevalência foi à falta de médico nas equipes 12,6%, no 
caso da consulta médica e falta de vínculo em 4,2%. Apesar disto, 
o número de pesquisadas que referem estar satisfeitas é destaque 
nas duas atividades, mas observa-se uma maior satisfação na 
consulta de enfermagem (89,0%), do que na médica (49,2%). 

No tocante a insatisfação as consultas médicas as pesquisadas 
ainda pontuam que muitas vezes precisam tirar suas dúvidas 
com os enfermeiros e ficam sem os exames no tempo hábil da 
gestação, por exemplo a ultrassonografia. Há um sentimento 
de frustração quanto ao Sistema Único de Saúde, que prevê 
igualdade de direitos. As próprias usuárias fazem as seguintes 
perguntas: Será que estes profissionais estão sendo valorizados 
o suficiente? Será que a remuneração está à altura? Será a falta 

 
Tabela 4. Insatisfação das usuárias nas consultas de 
enfermagem. São Paulo, 2008.

Consulta rápida

Falta de orientação

Falta de vínculo

Não passa na consulta  

Não está insatisfeita

%
2,1

3,4

4,2

1,3

89,0

N
5

8

10

3

170

 
Tabela 3. Satisfação das usuárias nas consultas de 
enfermagem. São Paulo, 2008.

Vinculo

Exame físico

Tratamento

Orientação adequada

%
72,3

63,9

62,2

85,3

N
172

152

148

203

 
Tabela 2. Insatisfação das usuárias nas consultas 
médicas. São Paulo, 2008.

Falta de médico na equipe

Orientação inadequada

Falta de vínculo

Consulta rápida

Profissional insatisfeito

Dificuldade na referenciação 

Não está insatisfeita 

%
12,6

12,6

8,0

6,7

6,7

 4,2

49,2

N
30

30

19

16

16

10

79

 
Tabela 1. Satisfação das usuárias nas consultas médicas. 
São Paulo, 2008.

Vínculo

Exame físico

Tratamento

Orientação

%
40,3

53,8

51,3

70,6

N
96

128

122

168
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de disponibilidade de consultas diárias estabelecidas pelas 
estratégias do PSF.

Vale à pena destacar, que houve melhora com as estratégias 
implantadas pelo PSF e que os objetivos determinados pelo 
Ministério da Saúde, como a redução da mortalidade infantil, se 
deu devido à integração dos profissionais na comunidade5. 

Destaca-se que durante o pré-natal, o vínculo entre o 
profissional e a família, permite hierarquizar e atender de 
forma diferenciada segundo situações de risco individual e/ou 
coletivo. Ocorre uma ampla interação entre o profissional, a 
unidade de saúde e a população, o que favorece o trabalho e 
permite maior confiança para expor os mais variados problemas 
sociais e de saúde no interior do ambiente familiar.

A abordagem da consulta de enfermagem, embasada no 
diagnóstico de enfermagem, que entre outros valoriza a 
dependência no cuidado, é bem distinta da consulta médica, 
cujo diagnóstico médico, é decorrente do julgamento de um 
conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma afecção. 
Consequentemente, a consulta de enfermagem não substitui a 
consulta médica e vice-versa, considerando-se a importância 
e a necessidade de atuação do médico no acompanhamento 
das gestantes. Acredita-se que à ação integrada de enfermeiros 
e médicos, conscienciosa e ética, nessa situação específica, 
seja sustentada no compromisso com a segurança da cli en te e 
responsabilidade quanto aos seus problemas. Isso proporciona 
uma assistência com qualidade, entendendo cada indivíduo 
como um ser único, pertencente a um contexto social e familiar 
que condiciona diferentes formas de viver e adoecer.

Para Souza6, o Programa de Saúde da Família (PSF) valoriza 
o trabalho em equipe com enfoque multidisciplinar e requer 
a prática pautada nos princípios de promoção da saúde, 

o que favorece uma visão e uma ação ampliadas, com a 
incorporação de múltiplos saberes. Muitas vezes, a falta de 
profissionais na equipe interfere na qualidade do serviço e 
no desenvolvimento das atividades. No entanto, os dados 
revelam que os profissionais desenvolvem ações de grande 
complexidade e diversidade como as requeridas pelo PSF, 
atuando de forma interdisciplinar e multidisciplinar. 

Na literatura internacional são observados alguns estudos de 
satisfação ou percepção de usuárias de serviços e programas 
de atenção ao pré-natal. Isso inclui os países industrializados, 
onde a atenção à saúde é mais abrangente do que o observado 
em países de baixa renda, caracterizados pela focalização em 
programas prioritários de atenção primária, os quais têm a sua 
avaliação expressa em um elenco mais amplo de periódicos. 
Estes estudos costumam enfatizar o comportamento de clientelas 
de baixa renda7.

Uma amostra de 126 mulheres norte-americanas de baixa 
renda, com filhos menores de um ano de idade foi analisada 
e revelou nenhum acesso (13,0%) ou aces so inadequado 
(50,8%) aos protocolos do pré-natal, sendo a utilização desses 
serviços significativamente mais frequente entre aquelas que 
demonstraram melhor percepção sobre a sua importância8. 
Relatos positivos sobre a experiência do pré-natal foram 
predominantes, porém experiências negativas associadas a 
con dições de acesso foram descritas, como tempo de espera 
para o atendimento e dificuldades com transportes.

Concluiu-se, que os pólos de satis fação e insatisfação 
em ambas as con sultas ocorrem por situações distintas e 
podem apontar aspectos que devem ser analisados em outras 
investigações que possam ampliar a compreensão do referido 
fenômeno.                     
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Anexo 1 – Instrumento de coleta de dados

A - Qual sua idade? 

B - Com quantas semanas de gestação você está?

C -  Com quantas semanas você iniciou o pré-natal?

D -  Com qual profissional foi sua primeira consulta?

 1 -  (   ) Médico      2 -  (   ) Enfermeiro (a)

E - Você prefere passar nas consultas com qual profissional? Por que?

 1 -  (   ) Médico      2 -  (   ) Enfermeiro (a)
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