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A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das situações de risco e prontidão para 

identificar problemas de forma a poder atuar, a depender do problema encontrado, de maneira 

a impedir um resultado desfavorável. A ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode 

incrementar o risco para a gestante ou o recém-nascido. Os fatores de risco gestacional podem 

ser prontamente identificados no decorrer da assistência pré-natal desde que os profissionais 

de saúde estejam atentos a todas as etapas da anamnese, exame físico geral e exame gineco-

obstétrico e podem ainda ser identificados por ocasião da visita domiciliar, razão pela qual é 

importante a coesão da equipe. Uma dessas situações de risco é a Hipertensão Gestacional, na 

qual a pressão arterial da gestante após a 20° semana de gestação, encontra se igual ou maior 

que 140/90mmHg baseada na média de pelo menos duas medidas. Neste contexto, o 

enfermeiro tem um papel fundamental na identificação precoce e rapidez de tratamento, na 

tentativa de evitar morbimortalidade materna e fetal. Neste sentido, o objetivo geral desta 

pesquisa será analisar a assistência de enfermagem no pré-natal de mulheres com hipertensão 

gestacional em unidades de saúde da família do município do Recôncavo Baiano. E os 

objetivos específicos contemplarão: caracterizar o perfil profissional dos enfermeiros; 

verificar os procedimentos assistenciais de enfermagem realizados no Pré-Natal e relaciona-

los com o preconizado pelo Ministério da Saúde e averiguar nos prontuários o desfecho da 

Hipertensão Gestacional de mulheres acompanhadas por enfermeiras da Estratégia de Saúde 

da Família. Dessa forma, será utilizado o método de pesquisa de caráter descritivo de 

abordagem qualitativa, em que terá como participantes do estudo as enfermeiros(as) da 

Estratégia de Saúde da Família. Para coleta de dados, será utilizada a entrevista 

semiestruturada, além da análise de prontuários das gestantes com diagnóstico de hipertensão 

e das fichas do SISPRENATAL das mesmas. Por fim, os dados serão organizados e 

transcritos de forma sistemática e analisados a partir da técnica de análise de conteúdo 

segundo Minayo, em que se fará: pré- exploração do material e de leituras flutuantes, além de 

inferência na análise de conteúdo. Dessa forma, torna se necessário que existam pesquisas que  

possam possibilitar abordagens acerca da temática em questão visando contribuir com a 

identificação de situações que necessitam de implementação e melhorias e também para 

fornecer uma análise da capacitação do profissional de enfermagem frente a esta situação, o 

que poderá impactar positivamente na qualidade dos serviços prestados as gestantes com 

Hipertenção Gestacional. 
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