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A gravidez é considerada o período que compreende o desenvolvimento do embrião ou feto 

dentro do corpo feminino, o período após a fecundação engloba: o pré-natal, o parto e o 

puerpério, a fim de manter um ciclo gravídico-puerperal. Os profissionais de saúde devem 

assumir a postura de educadores que compartilham saberes, buscando devolver à mulher sua 

autoconfiança para viver a gestação, o parto e o puerpério, considerando o pré-natal e 

nascimento como momentos únicos para cada mulher e uma experiência especial no universo 

feminino. Os enfermeiros que atuam na assistência da saúde da família são responsáveis em 

promover práticas educacionais em saúde. Nessa perspectiva, o objetivo geral será analisar 

como tem sido a educação em saúde voltada à gestante em Unidades de Saúde da Família de 

um município do Recôncavo Baiano. Este estudo trata-se de uma pesquisa de natureza 

descritiva de abordagem qualitativa. O presente estudo será realizado em um município do 

estado da Bahia. Os participantes do estudo serão profissionais de enfermagem que atuam nas 

Unidades de Saúde da Família e que fazem acompanhamento das gestantes que realizam o 

pré-natal. A coleta dos dados será através de uma entrevista semiestruturada com cinco 

questões. Todos os participantes do estudo deverão assinara o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Os dados serão analisados pela análise de conteúdo de Minayo, que se 

divide em três etapas sendo: pré-análise, exploração de conteúdo e interpretação de dados. O 

estudo se justifica por possibilitar novas reflexões sobre a temática, também poderá favorecer 

mudanças de comportamentos e atitudes de profissionais de enfermagem. 
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