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Introdução: A participação do enfermeiro no pré-natal tem um amplo espaço de atendimento à gestante. 

Para que haja um bom desenvolvimento da gestação, a assistência oferecida pelo enfermeiro e outros 

profissionais da saúde é essencial para ajudar a prevenir, identificar e corrigir algumas anormalidades fetais 

e maternas. Objetivo: Identificar os pontos de atuação do enfermeiro durante o pré-natal. Método: Trata-

se de uma revisão de Literatura desenvolvida em março de 2018, que utilizou de bibliografias científicas 

para desenvolver pesquisas sobre tais atuações do enfermeiro no pré-natal. Resultados: O enfermeiro, 

através de condutas acolhedoras e humanizadas, tem como objetivo instruir a gestante desde a concepção 

até o início do parto, sobre os cuidados do pré-natal como também no pré-parto, pós-parto e cuidados com 

o recém-nascido. A realização do mesmo é de tal importância para o bem estar físico, mental e 

biopsicossocial da gestante. Segundo um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

cerca de 585 mil mulheres vieram a óbito vítimas de doenças puerperais e complicações no parto, que 

poderiam ser impedidas com a assistência adequada de enfermeiros no período pré-natal. O enfermeiro 

executada uma assistência a gestante com atividades desde a entrevista da paciente a orientação, ajuda em 

exames físicos, exames obstétricos, prevenção. Conclusão: Perante o exposto, podemos afirmar a 

importância da participação do enfermeiro no período ciclo gravídico-puerperal, podendo contribuir para a 

diminuição de riscos e óbitos materna e perinatal. 

Descritores: Cuidado Pré-Natal. Enfermeiro Obstétrico. Atenção Primária à Saúde. 
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