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INTRODUÇÃO 

A gestação é um evento fisiológico 

natural, que, para acontecer com segurança, 

necessita de cuidados da própria gestante e 

de companheiro(a) e/ou familiares, mas 

principalmente dos profissionais de saúde. 

Para isso, a atenção básica de saúde busca 

promover a promoção da saúde, prevenção, 

detecção precoce e tratamento de patologias, 

tanto maternas, quanto fetais, durante e após 

ao parto, a partir da promoção de um pré-natal 

de qualidade, concedendo a redução de 

riscos à gestante e o desenvolvimento 

saudável do bebê. 1-2 

Em 2019, teve início na China a 

pandemia da infecção COVID-19, causada 

pelo SARS-Cov-2, e que logo se espalhou 

pelo mundo todo. Desde o início, houve 

grupos populacionais que são mais 

vulneráveis a infecções, que foram 

identificados como grupos de risco, dentre 

eles, as gestantes e recém-nascidos, além 

dos profissionais da saúde. 3 

No decorrer de 2020, com a pandemia, 

houve diversas mudanças nos serviços de 

saúde, o que inclui a atenção primária à 

saúde. Para as gestantes, a atenção primária 

de saúde deve ser a porta de entrada 

preferencial no sistema de saúde, sendo o 

melhor lugar para acolher suas necessidades, 

promovendo o acompanhamento longitudinal 

e continuado. 4  

A pandemia junto a novas normas nas 

unidades de atenção primária, causaram 

ainda mais inseguranças às gestantes, que 

ficaram com receio dos possíveis problemas 

que podiam ocorrer durante o período de 

gestação e no momento do parto, assim como 

a possibilidade de transmissão vertical do 

vírus. 5 

 Os profissionais de saúde, em meio a 

pandemia, constituem o único grupo de risco 

que não pôde seguir as estratégias de 

distanciamento social, pelo cuidado direto a 

pacientes. Também foram submetidos a uma 

carga alta de estresse ao atender em 

condições de trabalho, na maioria das vezes, 

inadequadas. 6 

Assim, identificamos a seguinte 

questão norteadora, nas perspectivas da 

equipe de saúde, quais mudanças ocorreram 
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na assistência pré-natal na unidade de 

atenção primária à saúde frente à pandemia 

COVID-19? 

Diante do exposto, este estudo se 

justifica pela grave situação sanitária que 

vivenciamos no país, pelo risco aumentado de 

gestantes que se infectam com COVID-19 e 

pelas mudanças que ocorreram no pré-natal.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo, do 

tipo descritivo. No presente projeto, buscou-se 

olhar sobre determinadas práticas de saúde, 

que possuem modos de produção 

dependentes do “trabalho vivo em ato”. 7-8 Tal 

escolha, traz uma alta complexidade para este 

estudo, pois ao se compreender esse trabalho 

vivo, realizado em ato nos processos de 

trabalho, uma grande potência pôde se 

instituir e formar redes com alta capacidade 

de subjetivação. Como também, possibilita 

capturas de subjetividades. Desse modo, esta 

pesquisa se definiu como qualitativa, por 

pretender descrever as mudanças instituídas 

na assistência pré-natal frente a pandemia 

covid-19. 

Os sujeitos do estudo foram os 

profissionais da equipe de saúde do Centro 

de Saúde Village. Atualmente, a unidade 

conta com vinte seis profissionais, sendo 

duas equipes de saúde da família com 

dezesseis pessoas, sete da equipe NASF 

(Núcleo de Apoio à Saúde da Família), uma 

da equipe de Saúde Bucal, uma da equipe 

de apoio e uma coordenadora. Além de 

terceirizados, para a limpeza e segurança. 

Destes, somente os profissionais das 

equipes de saúde da família foram 

convidados a participar da pesquisa. A 

amostra foi por conveniência.  

A coleta de dados realizada através de 

entrevistas, com base em roteiro com duas 

questões disparadoras, a saber: com a 

pandemia e o enfrentamento da COVID-19, 

como você percebe que ficou a assistência 

pré-natal? O que mudou no seu trabalho com 

a pandemia? A entrevista foi realizada em 

horário e dia previamente combinados, 

considerando a organização do processo de 

trabalho da unidade.  

As entrevistas gravadas e transcritas 

na íntegra, foram analisadas pela Análise de 

Conteúdo, na modalidade da Análise 

Temática 9, com base no referencial teórico de 

Processo de Trabalho em Saúde.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Campinas, sob o número CAAE: 

55543422.9.0000.5404. Todos os 

participantes da pesquisa assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No serviço de saúde, onde foi 

realizada a coleta de dados, participaram da 

pesquisa, seis profissionais: uma enfermeira, 

uma médica, duas agentes comunitárias, uma 

técnica de Enfermagem e a coordenadora da 

unidade. Os demais profissionais foram 

excluídos por não trabalharem em Centros de 

Saúde antes da pandemia ou não terem 

contato direto com as gestantes durante a 

pandemia. Também foram excluídos, quem 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

não se encontravam disponíveis durante a 

coleta de dados ou não foram indicados pelos 

demais funcionários como sujeitos que 

tiveram contato direto com a assistência pré-

natal durante o período pandêmico.  

 A partir da análise, identificou-se duas 

categorias: organização da assistência pré-

natal e atendimento direcionado às 

gestantes.  

Organização da assistência pré-natal 

 Durante a pandemia do COVID-19, a 

equipe do Centro de Saúde Village 

reorganizou o fluxo de atendimento da 

unidade para priorizar algumas linhas de 

cuidado, como as crianças, binômio mãe-filho 

e as gestantes, para que houvesse uma 

melhor monitorização e para que não 

ficassem desassistidas durante este período.  

 Para isso, em um primeiro momento, 

houve o espaçamento de consultas para 

gestante de menor risco, ao invés de serem 

consultas a cada trinta (30) dias, passaram a 

ser a cada quarenta e cinco (45) ou sessenta 

(60) dias. Essa avaliação era feita por telefone 

pela enfermeira e a partir dela era 

determinado o dia da próxima consulta. 

Enquanto isso, as gestantes de médio e alto 

risco continuaram a ser assistidas no Centro 

de Saúde, prioritariamente no período da 

manhã, onde eram marcadas o máximo de 

gestantes em um mesmo dia e antes de 

começarem a serem atendidos os pacientes 

sintomáticos respiratórios.  

 Em um segundo momento, quando se 

começou a entender melhor como era a 

doença, mantiveram-se todas as gestantes 

em atendimento 100% presencial, pois a 

equipe entendeu que, visto a dificuldade de 

acesso à rede para a realização de 

teleatendimentos, a consulta presencial era a 

melhor forma de assistir essas mulheres para 

garantir a maior qualidade possível na 

assistência pré-natal em um momento tão 

difícil e complexo como o primeiro ano da 

pandemia do COVID-19.  

 A priorização do acesso às gestantes 

para que houvesse um melhor controle e 

maior monitoramento gerou o aumento do 

número de consultas durante o pré-natal, visto 

que toda vez que uma gestante chegava como 

paciente sintomática, ela era atendida como 

uma consulta de rotina de pré-natal, o que 

proporcionava uma maior segurança tanto 

para a equipe, quanto para a gestante em 

questão.  

 Atualmente o fluxo já retornou ao que 

era feito anteriormente à pandemia, visto que 

as gestantes já possuem três doses da vacina 

contra a COVID-19. O acesso facilitado 

continua acontecendo, de forma que elas 

continuam com mais opções de horário para 

as consultas. Além disso, elas voltaram a 

passar em consultas alternadamente com o 

médico e o enfermeiro, o que durante a 

pandemia se alterou, no começo eram menos 

consultas e a sua maioria concentrada no 

médico.  

Vale ressaltar que durante todo este 

período a equipe se manteve bastante atenta, 

buscou todas as gestantes que eram faltosas 

em consultas ou exames ou não tomavam as 

vacinas preconizadas. Em todos os casos, 

foram buscadas, atendidas e todas suas 

dúvidas sempre foram esclarecidas. 

Todo este movimento realizado pela 

equipe mostrou a preocupação, cuidado e 
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priorização do cuidado ofertado, de forma que 

possibilitou uma maior segurança e aderência 

ao pré-natal durante a pandemia, fortalecendo 

o vínculo entre equipe e paciente.  

Atendimento direcionado às gestantes 

 Os profissionais referiram que o que 

mais predominou entre as gestantes durante 

o período pandêmico foi o medo e a 

ansiedade, como medo de sair de casa, medo 

de ir até os serviços de saúde e o medo de 

pegar COVID-19.  

 O medo de não saber o que a doença 

poderia causar na gestação foi uma questão 

que angustiou não só as gestantes, mas 

também a equipe, que precisava esclarecer o 

máximo de dúvidas possíveis sobre a doença, 

sendo que eles próprios não tinham essas 

respostas. No entanto, a confiança entre a 

equipe e a população fez com que a maioria 

das gestantes saíssem mais calmas das 

consultas após serem atendidas e terem suas 

dúvidas esclarecidas. 

 A equipe tentou assisti-las da melhor 

forma possível, tentando sempre otimizar o 

tempo delas dentro da unidade de saúde, já 

realizando em um mesmo dia os pedidos de 

exame, vacinas, testes rápidos etc.  

 Não se notou diferenças de gestantes 

mais ou menos faltantes por conta da 

pandemia, o número se manteve, segundo a 

maioria dos profissionais. Assim como o perfil 

de queixas e o número de pré-natais de alto 

risco.  

 Um fator que foi ressaltado por alguns 

profissionais da equipe, foi que o fato de as 

gestantes não precisarem trabalhar durante a 

pandemia, já que a maioria dos lugares 

estavam fechados, fez com que elas se 

dirigissem com menos queixas da gestação à 

unidade de saúde. Dessa forma, podemos 

olhar o trabalho como um possível gerador de 

estresse e ansiedade em algumas gestantes.  

Neste período, houve tecnologias que 

foram ressaltadas pela equipe como 

facilitadoras do monitoramento realizado às 

gestantes que foram o Sistema com 

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e o 

WhatsApp. O primeiro permitiu obter 

informações do prontuário da gestante de 

forma mais fácil e rápida, podendo se saber 

informações sobre o atendimento dela em 

outros tipos de serviço, como o pronto 

socorro, por exemplo. O segundo possibilitou 

uma maior e melhor comunicação com elas, 

visto que em muitas áreas do território do 

Village não possuem rede, mas possuem Wi-

fi, o que possibilitou que elas respondessem, 

mesmo que não fosse instantaneamente ao 

contato realizado. 

Dessa forma, podemos analisar que 

as tecnologias implementadas durante a 

pandemia foram eficientes e colaboraram não 

só com o acesso às gestantes, mas também 

com o processo e reorganização do trabalho 

dentro das unidades de saúde, possibilitando 

soluções mais rápidas e instantâneas para 

contatos e processos desenvolvidos dentro da 

unidade de saúde.  

CONCLUSÕES: 

A assistência pré-natal no Centro de 

Saúde Village não sofreu alterações drásticas 

em seus atendimentos e em seu processo de 

trabalho. Houve uma reorganização do fluxo e 

priorização do atendimento pensando no 
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cuidado às gestantes e no risco que elas 

estavam expostas ao estarem dentro de uma 

unidade de saúde diante de uma pandemia, 

sendo mantida a qualidade e assegurado o 

acesso. 

As tecnologias implementadas no 

serviço chegaram na hora certa e 

possibilitaram a facilidade necessária em um 

período pandêmico.  

O medo e a ansiedade foram fatores 

existentes, mas a assistência não se 

precarizou, inclusive possibilitou maior força e 

disponibilidade da equipe para atender com a 

melhor qualidade possível as gestantes 

durante a pandemia do COVID-19.  
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