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RESUMO

Introdução : A assistência pré-natal representa um importante constituinte
da rede de atenção à saúde da mulher durante a gestação, sendo
fundamental para detectar, tratar e prevenir doenças e complicações
materno fetal, além de malformações fetais, desse modo diminuindo os
riscos gestacionais e permitindo o desenvolvimento fetal de forma sadia.
O pré-natal auxilia a mãe durante a fase puerperal, oferecendo suporte
psicológico com o intuito de evitar a ocorrência de patologias psicológicas
como depressão pós-parto (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE.). É notável
que um pré-natal realizado de modo correto respeitando o período de
tempo entre as consultas, exames, vacinação e medidas necessárias,
reduzem os riscos de baixo-peso, prematuridade e complicações
obstétricas como diabetes gestacional , eclampsia e mortes materno
fetais (MARQUES et al. 2021) Objetivos: Identificar os efeitos benéficos
associados a realização do pré- natal para a saúde materno fetal e quais
complicações e patologias gestacionais e fetais  são possíveis prevenir.
Método:Este é um estudo de revisãointegrativa de literatura, realizado
por meio de um estudo explanativo de artigos científicos nas bases de
dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(Lilacs),Publicattions of Medical Literature Analysisand Retrievel System
Online (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google
Schoolar. Resultados: com base na revisão de 18 artigos científicos foi
verificado que em um grupo de gravidas que realizaram pré-natal, 86%
dessas não apresentaram complicações gestacionais. O estudo
possibilitou associar a realização do pré-natal com a redução da incidência
de intercorrências gestacionais materno fetais, cesárias, malformações
fetais e morte  materna,diferindo das gestantes que não realizaram o
acompanhamento pré-natal, onde 0,88% não apresentaram complicações
(PEREIRA et al. 2017). Conclusão: Foi observado que o pré-natal possui
grande importância para o período gestacional tanto para a saúde da mãe
quanto para a saúde e desenvolvimento do feto, além de passar maior
segurança para a gestante e oferecer suporte puerperal. Assim é
importante salientar que são necessários investimentos na rede de
atenção básica, devido essa ser a porta de entrada das pacientes em
estado gravídico, afim de oferecer melhor recursos e atendimento com
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melhor qualidade.Como resultado da pesquisa e
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