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Objetivo 

A assistência pré-natal, por estar inserida na 
Atenção Básica (AB) e por abordar a mulher 
num momento delicado, mas de expressão da 
saúde, deve produzir ações que promovam a 
saúde da mulher, englobando sua face 
individual e coletiva; sua vida comunitária, as 
relações sociais e os projetos de vida que esta 
mulher possui. Esta pesquisa buscou descrever 
as ações de promoção da saúde realizadas 
durante a atenção pré-natal na Estratégia 
Saúde da Família (ESF), caracterizando o perfil 
sócio demográfico das gestantes, a assistência 
prestada e as ações de promoção de saúde 
presentes nas consultas de pré-natal.  
 
Método  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com 
desenho de estudo de caso. O cenário foi uma 
UBS com ESF localizada no município de São 
Bernardo do Campo/SP. O sujeito/objeto da 
pesquisa foi a assistência pré-natal oferecida 
por essa UBS, no período compreendido entre 
mar-jun/2010, a 42 gestantes. A triangulação 
de métodos foi a opção metodológica desta 
pesquisa. Os dados foram coletados através do 
uso de questionário, complementados com a 
observação direta de consultas médicas e de 
enfermagem, análise de prontuários e analise 
documental.  

Resultados  

As ações realizadas na assistência pré-natal 
alinham-se com os protocolos de saúde da 
mulher estabelecidos pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo e, portanto tem um 
enfoque mais biomédico do que propriamente 
de promoção da saúde. A analise do pré-natal 
através do índice de Kessner indicou que este 
é considerado adequado. As gestantes 
atendidas nessa assistência pré-natal tinham a 
média de idades de 26 a 30 anos (38,1%) e 
renda de um a três salários mínimos (52,4%). A 
observação das consultas mostrou que além 

das tradicionais avaliações biomédicas (altura 
uterina, peso, exames obrigatórios, entre 
outros) os profissionais realizavam ações de 
promoção da saúde no sentido de abordar as 
esferas de relação social, projeto de vida, vida 
comunitária e habilidades para realizar os 
projetos de vida. Dimensões estas propostas 
por Labonte para representar as dimensões 
que formam o bem estar e saúde dos 
indivíduos.  

Conclusão 

A assistência pré-natal que foi foco deste 
estudo ainda tem uma abordagem bastante 
biologicista. Contudo pode-se observar que as 
questões de promoção da saúde afloram 
esporadicamente nas intervenções como nas 
consulta médica e de enfermagem. A 
promoção da saúde é propositora de estilos de 
vidas saudáveis, direcionados para a promoção 
geral de toda a comunidade em seu território. 
Enquanto proposta atua no coletivo, 

promovendo o desenvolvimento dos indivíduos. 
A incorporação da promoção da saúde na 
assistência pré-natal possibilitaria um olhar 
ampliado para a criança, a mulher, a família, a 
rede social e a comunidade.     
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