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Los docentes de participaciones grupo usuarios mujeres embarazadas de la atención 
primaria: un relato de experiencia 

 
Resumen: 
 
Objetivo: Presentar la experiencia de las estudiantes de enfermería en las actividades 
educativas del Grupo de mujeres embarazadas en la atención primaria de salud en el 
municipio de Uruguayana-RS. Método: Se trata de un relato de experiencia de las 
estudiantes de pregrado en enfermería vinculadas con el Programa de Educación para 
el Trabajo (PET) Redes de Servicios de Salud. Las estudiantes, junto con la facultad y la 
enfermera administradora de la unidad de atención primaria de salud desarrollaron la 
búsqueda activa de las mujeres embarazadas inscritas en el área de influencia de la 
unidad, con la finalidad de que estas mujeres recibieran atención prenatal a través del 
Grupo de Mujeres Embarazadas. Resultados: La actividad comenzó con el rastreo de 
las direcciones de las mujeres embarazadas, se visitaron 50 hogares. Asistieron a la 
reunión, 25 mujeres embarazadas que participaron en las acciones propuestas por el 
Grupo. Conclusiones: La experiencia en el grupo de mujeres embarazadas permitido 
conocer, comprender e identificar la transformación de la realidad. Se recomienda que 
la labor iniciada en el segundo semestre de 2013 permanezca en la atención primaria y 
que otras mujeres embarazadas puedan asistir al grupo con el fin de adherirse a las  
consultas prenatales. 
Palabras clave: Enfermería, Atención Primaria de Salud, Educación para la Salud, 
embarazo. 
 
 

 
Shares with educational group of pregnant women users of primary care: an 

experience report 
 
Abstract: 
 
Objective: To report the experience of nursing students in the educational activities of 
the Group of pregnant women in primary health care in the municipality of 
Uruguayana-RS. Method: This is an experience report of the undergraduate nursing 
students linked to the Labor Education Program (PET) Health Care Networks. The 
students along with the faculty and the managing nurse of the primary health care 
unit, developed the active search of pregnant women registered in the catchment area 
of the unit, so that these women receive prenatal care through the Group of Pregnant 
Women. Results: The activity began with the screening of the pregnant woman's 
address, 50 homes were visited. Attended the meeting, 25 pregnant women who 
participated in the actions proposed by the Group. Conclusions: The experience in the 
group of pregnant woman allowed to know, understand and identify the 
transformation of reality. It is recommended that the work started in the second half 
of 2013 continue in primary care and that other pregnant women can attend the 
Group in order to adhere to prenatal consultations. 
Keywords: Nursing, Primary Health Care, Health Education; Pregnancy. 
 



Introdução 
As práticas de educação em saúde são recursos que permitem a aproximação 

entre profissionais, estudantes e receptores do cuidado, além disso, contribuem para o 
oferecimento de assistência humanizada. Nos dias atuais, tanto a saúde quanto a 
educação buscam caminhos para “construir um sujeito em permanente aprendizagem, 
aprendendo a aprender, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender”, conspirando 
para o contexto da qualificação das práticas de saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS)¹,2. 

O SUS apresenta como um de seus compromissos e desafios a necessidade 
permanente de fomento às políticas de desenvolvimento para os trabalhadores que 
integram seu cenário, propondo para tal, um processo de aprendizado pelo trabalho, 
projetando possibilidades de construção/desconstrução de novos valores e ideais para 
produzir mudanças nas práticas de saúde, na gestão e na participação social 3. 

Ressalta-se, que as ações educativas no decorrer de todas as etapas do ciclo 
gravídico-puerperal são imprescindíveis. No pré-natal, a mulher deve ser orientada a 
fim de que possa vivenciar a gestação e a parturição de maneira positiva, reduzindo 
sua ansiedade e os mitos que perpetuam entre as gestantes. O pré-natal e o 
nascimento são momentos únicos, onde os profissionais de saúde devem assumir a 
postura de educadores e compartilhar saberes diante das demandas apresentadas por 
essa clientela4. 

As atividades educativas realizadas em grupo ou individualmente, devem 
conter uma linguagem clara e compreensível, a fim de promover orientações sobre os 
cuidados na gestação, alterações fisiológicas e emocionais, cuidados com o recém-
nascido, amamentação e planejamento familiar, assim como envolver o pai, 
respeitando a cultura e o saber popular de cada família5. 

Destaca-se, a importância do desenvolvimento de grupos educativos e espaços 
de escuta nos serviços de saúde que assistam as mulheres gestantes, e as auxiliem a 
compreender as mudanças da gestação e a experiência da parturição. Dessa forma, os 
grupos promovem um espaço dinâmico entre a promoção da saúde integral, individual 
e coletiva, mediada pelas interações que nele ocorrem6. 

Frente a essas premissas, o Programa de Educação pelo Trabalho (PET) Saúde 
Redes de Atenção, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) 14 e com o 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do município de Uruguaiana-RS, se 
inseriu na comunidade que abrange a área da referida UBS para realizar a busca ativa 
das gestantes, incentivando-as a realizarem o pré-natal e convidando-as a participarem 
do “Grupo de gestantes usuárias da atenção básica de saúde do município de 
Uruguaiana-RS”. 

O presente artigo tem por objetivo apresentar o relato de experiência de 
discentes do curso de graduação em enfermagem que desenvolveram ações 
educativas no grupo de gestantes.          

 
Método 

Trata-se de um relato de experiência sobre a realização do “Grupo de gestantes 
usuárias da atenção básica de saúde do município de Uruguaiana-RS”, desenvolvido 
por discentes do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA) campus Uruguaiana, vinculadas ao PET Saúde Redes de Atenção, 
em parceria com a UBS 14 e o CRAS. 



A UBS 14 é um local onde a população pode receber atendimentos básicos, 
primários e gratuitos em clínica geral, enfermagem e odontologia. Os principais 
serviços oferecidos pela UBS são consultas médicas, inalações, medicações 
endovenosas e intramusculares, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, 
tratamento odontológico, encaminhamentos para especialistas e fornecimento de 
medicamentos.  

A equipe da UBS 14 é composta por três médicos que atuam em clínica geral, 
uma enfermeira, um odontólogo, dois técnicos de enfermagem, uma auxiliar de 
enfermagem e uma atendente. 

O CRAS é uma unidade pública estatal responsável pela organização e oferta de 
serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A 
unidade realiza um trabalho de caráter contínuo, no sentido de fortalecer a função de 
proteção às famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo acesso e 
usufruto de direitos e contribuição na melhoria da qualidade de vida. 

A idealização do Grupo de Gestantes emergiu da evasão dessas usuárias da UBS 
14 que deveriam realizar as seis consultas preconizadas no pré-natal. A fim de resgatar 
essa clientela e reforçar a importância do autocuidado, as práticas educativas para a 
parturição e o cuidado do recém-nascido, desenvolveu-se o Grupo de Gestantes. A 
base teórica do Grupo está embasada nos conceitos de Pichon-Riviére⁷, que discorre 
sobre o grupo como um espaço onde se desenvolvem atitudes, os sujeitos comunicam-
se e compartilham conhecimentos.  

As atividades do Grupo de Gestantes tiveram início com a busca dessas 
mulheres na comunidade e micro-área abrangente da UBS 14, por meio de consulta 
aos prontuários do ano de 2013 dentro do prazo previsto para o parto. Após o 
levantamento foram confeccionados convites com data, hora e local para o encontro 
convidando-as a participarem do grupo. 

O encontro ocorreu em abril de 2013, no espaço cedido pelo CRAS. Num 
primeiro momento foi apresentado um vídeo que revela todas as etapas da gestação 
contemplando desde a fecundação ao parto. Posteriormente, a enfermeira 
responsável pela UBS 14 fez uma fala com orientações a respeito da necessidade de se 
fazer o acompanhamento pré-natal e das ações que a UBS oferece para essa clientela. 
No terceiro momento, uma acadêmica de enfermagem realizou uma dinâmica com as 
gestantes que abordava assuntos referente à gestação e ao parto, com a finalidade de 
amenizar as dúvidas e os mitos em relação a gestação. Por fim, a assistente social do 
CRAS falou sobre as oficinas e atividades que são desenvolvidas com gestantes e 
puérperas quinzenalmente na unidade.  
 
Resultados e Discussões  

Dos 68 endereços listados, visitou-se 50 residências, sendo que não foi possível 
visitar 18 domicílios devido aos dados incompletos nos prontuários. Apesar das 
dificuldades inicias para encontrar as gestantes, além da problemática do acesso, falta 
de pavimentação e escassez de numeração nas residências, realizou-se a entrega dos 
convites nos domicílios.  
 A atenção básica se define em ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
as quais abrangem a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Uma das mais 
importantes ações desenvolvidas na atenção básica tem sido a educação em saúde, 



que é desenvolvida por todos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, 
em especial pelo enfermeiro, por estar em maior contato com a população usuária do 
serviço8. 

A operacionalização do encontro perpassou por três momentos: inicialmente a 
enfermeira realizou uma fala, a qual enfatizou a importância da realização do pré-natal 
e dos exames a serem realizados no primeiro trimestre de gestação. Com isso, as 
gestantes tiveram a possibilidade de compreender questões que implicam o início da 
gestação e a importância do pré-natal. Foi possível identificar que parte das mulheres 
apresentavam dúvidas quanto aos principais exames a serem realizados, e sua 
relevância frente a detecção de algumas patologias que podem comprometer a saúde 
da mulher e do recém-nascido. 

O período do pré-natal é uma época de preparação física e psicológica para o 
parto e para a maternidade, é um momento de intenso aprendizado e uma 
oportunidade para os profissionais da equipe de saúde desenvolverem a educação em 
saúde como parte fundamental do processo de cuidado. O pré-natal é um espaço 
destinado para que a mulher seja preparada para vivenciar o parto de forma positiva, 
recebendo uma atenção humanizada, essencial tanto para a saúde da gestante quanto 
para a saúde do bebê9. O pré-natal de qualidade realizado pelos profissionais de saúde 
contempla ações de promoção da saúde física e mental, prevenindo agravos na 
gestação10 promovendo espaços para a escuta das possíveis dúvidas apresentadas pela 
gestante. 
 O Ministério da Saúde estabelece diretrizes e princípios norteadores para o 
Programa de Humanização no Pré-Natal e nascimento (PHPN) entre os quais se 
destaca os direitos relacionados à: universalidade do atendimento ao pré-natal, ao 
parto e ao puerpério digno e de qualidade às gestantes, acesso com visitação prévia ao 
local do parto, presença do acompanhante no momento do parto e atenção 
humanizada e segura ao parto. Esses direitos são ainda extensivos ao recém-nascido, 
em relação à adequada assistência neonatal11. 
 No segundo momento foi realizada uma dinâmica sobre os mitos e verdades 
durante a gestação e os cuidados com o recém-nascido, coordenado por uma 
acadêmica de enfermagem. As participantes expuseram suas dúvidas e opiniões sobre 
suas vivências, considerando ainda os aspectos culturais e a ideologia de cada uma. 
 A gestação é um evento fisiológico que pode gerar mudanças de ordem física, 
emocional, econômica e social na vida da mulher e de sua família. As práticas de 
cuidado e os saberes construídos durante essa fase estão implicados culturalmente, 
imprimindo valores e crenças. Desse modo, é imperativo considerar os fatores 
culturais que permeiam a gestação, pois esses podem influenciar na atenção a mulher 
durante a consulta pré-natal, determinando as ações de cuidado a serem 
desenvolvidas12. 
 Após a realização da dinâmica, a assistente social representante do CRAS 
informou sobre os grupos de apoio social oferecido pelo serviço. Esses grupos tem a 
finalidade de incentivar a participação das gestantes em diferentes atividades, como 
artesanato, corte e costura e confecções de enxovais. A possibilidade das gestantes 
trocarem informações e se conhecerem melhor nas oficinas despertou interesse no 
Grupo. No encerramento do grupo foi realizada uma confraternização, denominado 
“chá de bebê”, onde foi sorteada uma cesta de produtos provenientes de doações 
arrecadadas pelas discentes de enfermagem.  



 
 O grupo de gestantes proporciona espaços para a formação de seus 
participantes. Este potencial se legitima na medida em que possibilita às pessoas, 
elaborarem seus sentimentos em relação ao momento vivido, compartilhando 
sentimentos, por isso a importância da realização de grupos sociais, de acolhimento 
para dar suporte e esclarecimento para essas mães que vivem em situações de 
vulnerabilidade13. O grupo contribui para incentivar a promoção da saúde da gestante 
e no desenvolvimento do recém-nascido. Oferecendo subsídios para que a família 
possa ser sujeito transformador da sua realidade, incentivando o desenvolvimento do 
senso de empoderamento14.  
 As ações de educação em saúde proporcionam uma maior articulação entre 
todos os níveis de gestão do SUS, representando um dispositivo essencial, tanto para a 
formulação de políticas de saúde de forma compartilhada quanto para o 
desenvolvimento de ações que acontecem nos serviços de saúde. Tais práticas devem 
ser valorizadas e qualificadas a fim de que contribuam cada vez mais para a promoção 
da saúde dos usuários15. 
 Desse modo, é essencial que o enfermeiro realize o processo de educação em 
saúde, para proporcionar as mulheres acolhimento segurança e conforto para 
vivenciar todas as fases da gestação16. 

 
Considerações finais 

A experiência do grupo de gestantes oportunizou as discentes de enfermagem 
vivenciar a responsabilidade de coordenar atividades grupais e como realizar a busca 
ativa por meio da visita domiciliar as mulheres gestantes.  

No que tange a dificuldade mais significativa para a realização do grupo, 
destaca-se a localização dos prontuários das usuárias, pois muitos encontravam-se 
com informações incompletas. Esta situação refletiu no atraso do levantamento dos 
prontuários das mulheres em período gestacional, dificultando o contato prévio com 
as gestantes. Outro fator relevante foi a dificuldade de acesso as residências para a 
busca ativa e entrega do convite do grupo de gestantes. 

Contudo, o trabalho teve forte impacto entre as gestantes. Dos 50 convites 
distribuídos, 25 gestantes compareceram e passaram a aderir às consultas de pré-
natal preconizadas. Além disso, as atividades grupais permitiram aproximar a 
enfermagem das gestantes, e a academia ao serviço de saúde. 

O desenvolvimento de assuntos pertinentes à gestação, parto e cuidados ao 
recém-nascido, serviram para desmistificar os mitos das mulheres gestantes sobre a 
gestação e parto. E proporcionaram maior compreensão sobre a importância de 
realizar o pré-natal, a fim de que nele, pudesse ser constatadas doenças prévias e 
ainda, para que a mãe e o recém-nascido sejam assistidos pela UBS. 

A ideia da confraternização no modelo de um “chá de bebê” possibilitou a 
formação de vínculo entre equipe e usuárias, fortalecendo os saberes científico e 
popular, aproximando os diferentes saberes. 

Recomendam-se que os profissionais de saúde, entre eles, os de enfermagem, 
reflitam sobre as estratégias de cuidado, e de como podem ser desenvolvidas práticas 
educativas que levem ao empoderamento dos sujeitos, a partir do processo de 
conscientização. E que a atenção básica seja de fato a “porta de entrada”, para que 



essas mulheres gestantes sejam de fato acolhidas e recebam um cuidado integral e 
com qualidade. 
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