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RESUMO
A gestação é um período de diversas mudanças na vida da mulher, tanto fisiológicas, quanto
emocionais e sociais. Este trabalho objetivou investigar se os profissionais que realizam
acompanhamento pré-natal em Unidades Básicas de Saúde identificam demanda para os
profissionais de psicologia. A coleta dos dados foi realizada via questionário
sociodemográfico e entrevista semiestruturada com 12 questões disparadoras que
investigaram a temática pesquisada, bem como se a equipe conhecia o papel do psicólogo
na rede básica de saúde e quais são os procedimentos adotados quando há identificação de
demandas de cunho psicológico. Pesquisa aprovada no CEP/Facimed (parecer nº 2.114.149).
Responderam à pesquisa 12 profissionais responsáveis pelo acompanhamento pré-natal nas 08
Unidades Básica de Saúde do município de Cacoal-RO. A média de idade dos profissionais
foi de 32 anos – todos enfermeiros; 75% dos profissionais trabalham de 2 a 3 anos na equipe,
sendo que somente metade (50%) possuem formação específica para atuar na área de
obstetrícia. A análise qualitativa das entrevistas resultou em 5 categorias temáticas, a saber:
se os profissionais que atuam no pré-natal “identificam problemas emocionais ou
psicológicos” (25%); se realizam encaminhamento (19%); se conhecem o papel do
psicólogo na rede primária (11%); se reconhecem a importância do psicólogo no pré-natal
(26%). Este trabalho evidenciou que os profissionais, apesar de identificarem demanda
para a psicologia, ainda tentam resolver as questões de cunho psicológico como podem,
além de encontrarem dificuldades no encaminhamento. Problematiza-se a importância da
atuação do profissional específico da área, bem como a sobrecarga de funções na equipe
pré-natal – e as consequência para a gestante em acompanhamento.
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