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       “Para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer.” 

                                    (Michel Odent) 



RESUMO 

Trata-se de uma revisão integrativa, que buscou evidenciar e discutir os principais 

cuidados de enfermagem a gestantes de alto risco, bem como suas contribuições para a 

prática assistencial a partir de publicações científicas de enfermagem indexadas nas 

bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura da 

América Latina e do Caribe) e BDENF (Base de dados da Enfermagem). De forma 

geral, a gravidez ocorre sem grandes problemas, se pensarmos na reprodução como um 

evento fisiológico da mulher. Porém, nem sempre ela acontece de forma natural e não 

patológica. Algumas gestações são consideradas de alto risco obstétrico e requerem 

maiores cuidados dos profissionais de saúde na assistência à gestante, tanto no pré-

natal, quanto na maternidade. A gestação de alto risco é caracterizada por algum 

distúrbio ameaçador à saúde da mãe e/ou do feto. As produções científicas voltadas à 

temática da atuação de enfermagem num setor de alto risco obstétrico foram delimitadas 

como objeto de estudo, tendo como bases algumas questões norteadoras: como a 

produção científica pode fundamentar a assistência? Quais são as principais atividades 

desenvolvidas pelo enfermeiro na gestação de alto risco? Tem por objetivo identificar a 

produção de conhecimento da enfermagem em relação aos cuidados de enfermagem na 

gestação de alto risco e fundamentar a prática baseada em evidências científicas. É 

necessário o fomento à pesquisa nessa temática, a fim de criar evidências científicas 

para nortear o cuidado da enfermagem obstétrica. Ressalta-se a importância de realizar 

outras pesquisas relacionadas à implementação da sistematização de assistência a 

gestantes de alto risco, para possibilitar uma melhora na qualidade do cuidado e 

desenvolver as etapas do processo de enfermagem, com a implementação dos cuidados 

e avaliação dos resultados. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica, Gravidez de alto risco, Cuidados de 

Enfermagem. 



ABSTRACT 

It is a integrative review, which sought to highlight and discuss the main nursing care to 

high-risk pregnancy, as well as their contributions to the care practice from scientific 

nursing publications indexed in SCIELO (Scientific Electronic Library Online), 

LILACS (Latin American and Caribbean Literature) and BDENF (Nursing Database) 

databases. Generally, pregnancy occurs without major problems, if we think of 

reproduction as a women’s physiological event. However, it does not always happen 

naturally or not pathologically. Some pregnancies are considered a high obstetric risk 

and require major care from the health professionals in assisting the pregnant woman, 

both on prenatal and in maternity. The high-risk pregnancy is characterized by some 

threatening disorder to the mother’s and/or fetus’s health. Scientific productions focused 

on the topic of nursing performance in an obstetric high-risk section were defined as 

objects of study, based on some of these guiding questions: How scientific production 

can support assistance? What are the main activities developed by nurses in high-risk 

pregnancy? It aims to identify the production of nursing knowledge in relation to the 

nursing care in high-risk pregnancy and support the practice based on scientific 

evidence. From this research, it is concluded that there has been no significant amount 

of study about the nursing care in the high-risk obstetric section in the last five years, 

which requires the promotion of research on this topic in order to create scientific 

evidence to guide the obstetric nursing care. It emphasizes the importance of realizing 

further researches related to the implementation of the systematization of assistance to 

high-risk pregnancies, to enable an improvement in the quality of care, developing the 

steps of the nursing process with the implementation of care and evaluation of results. 

 

Key words: Obstetric Nursing, High-risk Pregnancy, Nursing Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na década de 70, o governo instituiu o Programa Nacional de Saúde materno-infantil 

(PNSM - Brasil, 1975) e o Programa de Prevenção a Gravidez de Alto Risco (Brasil, 1978), 

apresentando uma política voltada para o excesso de “intervenção médica sobre o corpo feminino”, 

principalmente sobre a realização abusiva da cesariana como forma de parir e o uso da esterilização 

como método contraceptivo, preocupando-se com as demandas relativas à gravidez e ao parto 

(NETO, 2008, p. 109). 

Já na década de 80, o governo reconheceu um novo perfil epidemiológico da mulher, 

atendendo às reivindicações dos diversos movimentos feministas e ampliando a atenção à mulher 

para além do ciclo gravídico puerperal, criando então o Programa de Assistência Integral a Mulher 

(PAISM – Brasil, 1984), documento inédito no cenário nacional, não apenas voltado para o binômio 

mãe-bebê, mas para a saúde da mulher em sua integralidade. A sua proposta era articular as ações 

de pré-natal, a assistência ao parto e puerpério, além da prevenção ao câncer de mama e de colo de 

útero e de doenças sexualmente transmissíveis, assistência ao adolescente, menopausa e 

anticoncepção.  

Em 1993, o Ministério da Saúde lançou a portaria GM/MS nº 1016, tornando obrigatória a 

implantação de alojamento conjunto em todos os hospitais que prestam atendimento pelo SUS. Em 

2004, o mesmo ministério elaborou o documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher: princípios e diretrizes”, preconizando a integralidade e a promoção da saúde como 

princípios norteadores, buscando consolidar os direitos reprodutivos e sexuais da mulher, com 

enfoque na melhoria do atendimento obstétrico, no planejamento familiar, na atenção ao 

abortamento inseguro e no combate contra a violência doméstica e sexual (NETO, 2008). 

Para melhorar a qualidade da atenção, o Ministério da Saúde (MS) implantou no ano de 

2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e nascimento (PHPN), tendo como principais 

objetivos reduzir a morbimortalidade materna e perinatal, ampliar o acesso ao pré-natal e garantir 

uma assistência de qualidade e humanizada ao parto e puerpério (STRAPASSON, 2010).  
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Estes marcos políticos são base para a construção da história da saúde reprodutiva da mulher 

brasileira. Em torno de movimentos sociais e feministas importantes, estes programas foram sendo 

construídos e moldados até que se chegasse a uma política nacionalmente instituída. A ideia da 

mulher como um objeto de reprodução saiu de cena e, atualmente, as políticas que permeiam a 

temática, em geral, encaram a mulher como sujeito da sua reprodução e também como cidadã. 

Neste ínterim, a gravidez e o parto são eventos sociais que integram toda a rede familiar, 

sendo um processo singular, de grande importância para a mulher e seu parceiro e constituindo 

experiências significativas para todos ao seu redor. De forma geral, a gravidez ocorre sem grandes 

problemas se pensarmos na reprodução como um evento fisiológico da mulher, porém, ela nem 

sempre acontece de forma natural e não patológica.   

Algumas gestações são consideradas de alto risco obstétrico e requerem maiores cuidados 

dos profissionais de saúde na assistência à gestante, tanto no pré-natal, quanto no parto e puerpério. 

A gestação de alto risco é caracterizada por algum distúrbio ameaçador à saúde da mãe e/ou do feto. 

Tal distúrbio pode ser em decorrência exclusiva da gestação ou de uma alteração que já existia antes 

de a mulher engravidar (LUCIANO, 2011).  

Existem cuidados diferenciados nas gestações de alto e baixo risco. Enquanto as 

necessidades dos grupos de baixo risco são solucionadas geralmente no atendimento primário de 

assistência, os grupos de alto risco requerem atendimento especializado dos serviços de referência. 

É importante identificar precocemente a mulher com risco gestacional, sendo essencial para que as 

intervenções apropriadas possam ser instituídas imediatamente, aumentando a probabilidade de 

alterar a evolução e proporcionar um desfecho positivo, prevenindo maiores agravos (LUCIANO, 

2011). 

A assistência qualificada no pré-natal é um instrumento bastante eficaz, que envolve a 

mulher no seu autocuidado, com o objetivo de torná-la uma mãe saudável e com a possibilidade de 

gerir uma criança sadia. O enfermeiro deve ser responsável pelos aspectos preventivos do cuidado, 

alertando a mulher a comunicar precocemente assim que perceber alguma alteração (LUCIANO, 

2011). 

Acredita-se que o momento da consulta de enfermagem torna-se propício para discutir os 

efeitos de cada doença sobre o organismo materno, fetal e do recém-nascido, esclarecer dúvidas, 

rever e reforçar orientações, informar resultados de exames e o próprio prognóstico da gestação. 

Enfim, esse momento deve despertar na gestante seu senso crítico em relação a sua saúde 

(LUCIANO, 2011). 
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As urgências e emergências maternas, ao mesmo tempo em que nos permitem identificar os 

casos críticos, nos oferecem a oportunidade de evitar morbidades e mortalidades, tanto maternas 

quanto neonatais. Para isso, é fundamental o pronto atendimento e a precisa avaliação do quadro e 

das possíveis alternativas de assistência nesse atendimento (FERREIRA, 2015). 

Os serviços de urgência e emergência apresentam um quantitativo importante de 

atendimentos obstétricos. Tendo em vista este cenário, o profissional de enfermagem, como um 

membro da equipe multiprofissional, se vê a frente de diversas situações que o motiva a buscar 

conhecimentos técnicos e científicos peculiares a cada área (FERREIRA, 2015). 

Todo este histórico apresentado foi estudado a partir do despertar da temática, quando no 6º 

Período da graduação, na disciplina Saúde da Mulher II, e posteriormente no 7º Período, na 

disciplina de Gerenciamento de Enfermagem II, houve a oportunidade de observar, conversar e 

participar de alguns cuidados diretos e indiretos a estas gestantes internadas no sistema de 

alojamento conjunto da Maternidade de alto risco do Hospital Universitário. A partir daí, surgiu à 

necessidade de compreender melhor os cuidados prestados pela enfermagem a estas mulheres e 

como a literatura pode dar embasamento teórico para esta prática. É perceptível a importância da 

enfermagem nesta fase tão importante da mulher, onde ela passa por diversas transformações, tanto 

emocionais quanto fisiológicas, sendo necessário um atendimento humanizado e acolhedor, 

direcionado às suas necessidades, de maneira que estas mulheres se sintam confortáveis e seguras 

com elas mesmas e com a equipe prestadora da assistência.  

Neste sentido, faz-se necessária a pesquisa, possibilitando reconhecer as produções que 

descrevem a assistência realizada pela enfermagem, a eficácia deste atendimento e, como 

consequência, a satisfação desta mulher assistida. Este estudo visa reconhecer as produções 

publicadas nesta temática, incentivando assim a pesquisa nesta área, possibilitando uma maior 

compreensão a cerca do assunto, tanto no meio acadêmico quanto profissional; contribuir no ensino 

e pesquisa como uma possibilidade de extensão acadêmica e fomentar a visão das usuárias 

internadas, olhando de uma forma crítica o atendimento prestado pela enfermagem.  

Portanto, delimitamos como objeto de estudo as produções científicas voltadas à temática da 

atuação de enfermagem num setor de alto risco obstétrico, tendo como bases algumas questões 

norteadoras: como a produção científica pode fundamentar a assistência? Quais são as principais 

atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na gestação de alto risco?; E, como objetivos, traçamos: 

• Identificar a produção de conhecimento da enfermagem em relação aos cuidados de 

enfermagem na gestação de alto risco por meio de uma revisão integrativa. 
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• Fundamentar a prática baseada em evidências científicas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente estudo justifica-se por tentar buscar uma reflexão sobre o papel da enfermagem 

no decorrer da gestação de alto risco, também pelo fomento e fortalecimento do papel da 

enfermagem no setor de alto risco obstétrico. Além de aprofundar a pesquisa na temática da saúde 

da mulher de uma forma geral e atender as demandas de pesquisas científicas relacionadas a esta 

área. 

A identificação da relação enfermeiros e gestantes de alto risco se faz necessária visto a 

atual situação do cuidado a saúde, onde há fragilidades e introdução de novos conceitos, como, por 

exemplo, a humanização, que se faz presente em programas e políticas nacionais com intuito de 

melhorar o cuidado e a assistência prestada pelos profissionais de saúde. 

Este estudo também se justifica pelo fato de atualmente ainda existir profissionais 

enfermeiros com formação generalista, atuando em setores específicos de alto risco e complexidade, 

demonstrando dificuldades de inserção no setor e perdendo a identidade profissional daqueles com 

formação de especialista na área da atuação. Estas situações são rotineiras e acabam por 

desvalorizar a assistência prestada pelos enfermeiros.  

Este estudo poderá ainda identificar determinadas necessidades das gestantes para direcionar 

ações de enfermagem específicas e úteis, tendo em vista a singularidade dessa clientela e seu 

contexto de inserção, que propiciará gerenciamento do cuidado eficiente e eficaz, com objetivo de 

valorização da atuação profissional 

Com o desenvolvimento da presente pesquisa, haverá possibilidade de aprofundamento na 

temática da relação paciente x profissional, fomentando assim discussões para futuras pesquisas na 

área da saúde da mulher e sua relação com os enfermeiros. Visto que esta é uma temática apontada 

pelas agendas governamentais como fomentadora de conhecimentos necessários atualmente 

(BRASIL, 2014).   

Por fim, este estudo contribuirá para a formação de novos enfermeiros que desejam trabalhar 

na área, além de fortalecer o grupo de pesquisa em saúde da mulher, do qual o presente projeto faz 

parte. Através de publicações em periódicos e apresentação em congressos nacionais e 

internacionais, haverá o fomento de discussões na temática desenvolvida. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-PARTO, PARTO E PUERPÉRIO DE 

ALTO RISCO 

 

 

Algumas gestantes que, por terem características específicas, ou por sofrerem algum agravo 

durante a gestação, apresentam maiores probabilidades de evolução desfavoráveis, tanto para o feto 

como para a mãe, denominando gestação de “alto risco” (BRASIL, 2012). Existem fatores de risco 

conhecidos muito comuns na população em geral, que devem ser identificados nas gestantes, pois 

podem alertar a equipe de saúde no sentido de realizar uma maior vigilância por sinalizar um real 

surgimento de um fator complicador (BRASIL, 2010). 

A assistência pré-natal constitui uma avaliação dinâmica de possíveis fatores de risco e 

prontidão a identificar problemas, atuando de maneira que possa impedir um resultado 

desfavorável. É importante alertar que uma gestação que está transcorrendo bem pode se tornar uma 

gestação de alto risco a qualquer momento, sendo necessário reclassificar o risco a cada consulta de 

pré-natal e durante o trabalho de parto (BRASIL, 2010).  

Transtornos maternos na gestação podem ser definidos como um grupo de condições físicas 

resultantes ou agravadas pela gravidez e com potencial de comprometer a saúde da mulher. Essas 

condições adversas, também chamadas de complicações obstétricas, a depender de sua gravidade, 

podem resultar em internações hospitalares (VERAS, 2014). 

Um estudo realizado no Estado do Paraná em 2010 (VERAS, Thaise Castanho da Silva; 

MATHIAS, Thais Aidar de Freitas) sobre complicações que ocorrem no trabalho de parto mostrou 

que há relação entre a falta de acolhimento e humanização da equipe de saúde e o aumento das 

intercorrências obstétricas 

Alguns fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes mellitus, o uso 

de álcool e a obesidade podem agravar esta gestação, tornando-a de alto risco. Dentro das 

patologias que se manifestam ou se agravam na gestação, a hipertensão arterial e a diabetes são as 

mais frequentes na gravidez de alto risco (BRASIL, 2010). Segundo o DATASUS, só no mês 

dezembro de 2007, 473 gestantes foram internadas por intercorrências obstétricas no estado do Rio 

de Janeiro (DATASUS, 2008).   
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Todos os dias, aproximadamente 1.500 mulheres morrem em todo o mundo por 

complicações relacionadas à gravidez, parto e puerpério. Tais complicações têm sido 

utilizadas como principal indicador para avaliar a saúde da mulher na comunidade. As 

causas da mortalidade materna são bem conhecidas: complicações obstétricas que incluem 

hemorragia, infecções puerperais, eclâmpsia, trabalho de parto prolongado e complicações 

do aborto, das quais 98% são consideradas evitáveis, se a assistência à saúde durante o pré-

natal, trabalho de parto e parto for de melhor qualidade (UNICEF, 2009). 

 

 

 

2.1.1 PRÉ-NATAL 

 

 

O pré-natal tem como objetivo acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, ao 

fim da gestação, o nascimento de um bebê saudável e garantindo o bem-estar materno e infantil. 

Para uma melhor atuação da equipe prestadora da assistência, deve-se identificar precocemente os 

danos que poderão resultar em maiores agravos à saúde da mãe e do bebê, possibilitando um 

cuidado diferenciado (BRASIL, 2012). 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, 

permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive 

abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas (BRASIL, 2012). 

O início precoce da assistência pré-natal, no primeiro trimestre gestacional (8 a 12 semanas), 

é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, sendo 

fundamental para a prevenção da transmissão vertical da sífilis e do HIV, diagnóstico de gravidez 

tubária, controle da anemia e manejo da hipertensão arterial e do diabetes. A identificação precoce 

desses agravos é de extrema importância (BRASIL, 2011). 

O intuito da assistência pré-natal de alto risco é interferir no curso da gestação que possui 

maior chance de ter um desfecho desfavorável, ou reduzir suas consequências. A equipe deve 

realizar uma avaliação clínica, obstétrica, repercussão mútua entre as condições clínicas da gestante 

e da gravidez, parto, aspectos emocionais e psicossociais. Pois, mesmo sendo gravidez classificada 

como de risco, isto não impede a viabilidade do parto via vaginal (BRASIL, 2012). 

A redução da morbimortalidade materna e perinatal está diretamente relacionada ao acesso 

das gestantes ao pré-natal de qualidade e em tempo oportuno (LUCIANO, 2011). O atendimento 

pré-natal deve ser organizado para atender as reais necessidades por meio do conhecimento técnico-

científico e dos recursos disponíveis. Além disso, é importante garantir a continuidade do cuidado, 

acompanhando o retorno da mulher e do bebê no pós-parto (DOMINGUES, 2015). 
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Cabe ainda destacar a importância da abordagem integral às mulheres, considerando-se as 

especialidades relacionadas às questões de gênero, raça, etnia, classe social, escolaridade, 

situação conjugal e familiar, trabalho, renda e atividades laborais, possibilidade de situação 

de violência doméstica e sexual, uso abusivo de álcool e outras drogas, entre outras. Essa 

atenção implica na valorização de práticas que privilegiem a escuta e a compreensão sobre 

os diversos fenômenos que determinam maior ou menor condição de risco à gestação 

(BRASIL, 2012, p.24). 

 

 

2.1.2 PARTO 

 

 

A caracterização do parto como sendo de alto risco não é considerado algo tão simples, pois 

é necessário o conhecimento de toda a fisiologia obstétrica, das condições sócio-demográficas das 

mulheres e também dos processos patológicos. A decisão deve ser tomada de acordo com cada caso 

e é fundamental o esclarecimento à gestante e sua família, com informações completas e de uma 

maneira que lhes seja compreensível culturalmente, quanto às opções presentes e os riscos a elas 

inerentes, garantindo a sua participação no processo decisório. Cabe salientar, todavia, que gravidez 

de risco não é sinônimo de cesariana. Em muitas situações, é possível a indução do parto visando o 

seu término por via vaginal, ou mesmo aguardar o seu início espontâneo (BRASIL, 2012). 

É muito importante o apoio à família e a mulher neste momento, uma vez que a situação traz 

um maior nível de ansiedade e medo, sobretudo quando informada de seu risco. As práticas do 

cuidado relacionadas ao trabalho de parto têm a finalidade de oferecer conforto à mulher, promover 

o alívio da dor e favorecer a evolução do trabalho de parto. Entre elas, incluem-se massagens, 

presença de acompanhante, dieta, banho de aspersão ou banheira, exercícios respiratórios, uso de 

bola suíça e livre movimentação. Todas essas práticas podem ser utilizadas pelo profissional de 

saúde, de acordo com as preferências da mulher (SMS/RJ, 2013). 

O risco materno é avaliado a partir das probabilidades de repercussões irreversíveis que o 

organismo da mulher possa ter em consequência das condições identificadas. Já o risco fetal é 

avaliado a partir das condições maternas e da pesquisa de vitalidade e crescimento fetal (BRASIL, 

2012). 

 

É necessário, no momento de admissão desta gestante, informar sobre as rotinas 

hospitalares, verificar sinais vitais, pois qualquer alteração significativa pode determinar mudanças 

nas condutas previamente estabelecidas. É fundamental incluir no plano de cuidado o controle da 

dor, das condições respiratórias e cardíacas (BRASIL, 2010). 
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No pré-parto, deve-se avaliar a vitalidade fetal constantemente com os exames de 

cardiotocografia fetal, avaliar presença de líquido meconial, contagem dos movimentos fetal. 

Algumas situações como a hipóxia fetal, prematuridade, sono fetal, uso de drogas sedativas, 

tranquilizantes e anti-hipertensivos, além de situações como febre, hipoglicemia e tabagismo, 

modificam o padrão fisiológico dos batimentos cardíacos (O feto, próximo do termo, apresenta 

freqüência cardíaca estável entre 110 e 160 batimentos por minuto (bpm) e variabilidade entre 6 e 

25 bpm). A assistência ao período de parto deve levar em conta a posição da parturiente, a condição 

patológica em que se encontra e a indicação antecipada do parto. Na maioria das situações, o parto 

pode ser antecipado por meio de técnicas de indução. Em outras situações, quando há 

contraindicações à indução, a cesariana deve ser o método de escolha (BRASIL, 2012). 

Indução implica na utilização de métodos que desencadeiem contrações uterinas objetivando 

o início do trabalho de parto para assegurar o nascimento da criança em um tempo apropriado, 

quando se avalia que a mesma estará mais segura fora do útero que dentro dele ou para melhorar o 

prognóstico materno. É importante durante a indução monitorar a freqüência cardíaca fetal e 

contrações uterinas a cada 15-30 minutos. Com o uso do Misoprostol ou Ocitocina (medicamentos 

utilizados para a indução) pode ocorrer atividade uterina excessiva ou outras alterações da 

contratilidade uterina, por isso a importância de ter um agente tocolítico (Terbutalina) disponível. 

Quando a indução apropriadamente conduzida falha, sua indicação deve ser reavaliada. Se for 

eletiva e não incluir situações de risco materno e/ou fetal pode-se suspender o procedimento. Se a 

indicação incluir risco materno e/ou fetal, é indicada a cesárea (BRASIL, 2012). 

 

 

2.1.3 PUERPÉRIO 

 

 

Conceitua-se puerpério como o período que inicia logo após o parto e se estende até as 

modificações no organismo materno (iniciadas na gestação) retornarem às condições normais. 

O puerpério se inicia uma a duas horas após a expulsão da placenta sem período de término 

previsto, já que, enquanto a puérpera estiver amamentando, ela continuará sofrendo modificações 

da gestação, não retomando seus ciclos menstruais completamente a normalidade. Pode-se dividir o 

puerpério didaticamente em: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 42º dia) e remoto (a partir do 

43º dia). A mulher só poderá ir para o alojamento conjunto caso esteja equilibrada 
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hemodinamicamente, após avaliação cuidadosa dos sinais vitais. Nesta fase, o corpo da mulher 

retoma aos poucos a situação não gravídica, não só nos aspectos endócrinos como também no 

psíquico.  

No puerpério, a mulher passa por diversas adaptações fisiológicas no qual ocorre a 

involução uterina, a lactação e intensas alterações hormonais. O atendimento ao quarto período 

(período de pós-parto imediato) na gravidez de alto risco deve ser intensivo, pois as chances de 

complicações são maiores. É importante a observação redobrada da puérpera nesta fase, por tratar-

se do período em que, com mais frequência, ocorrem hemorragias pós-parto, principalmente por 

atonia ou hipotonia uterina (GOMES, 2010). 

 O pós-parto pode ser caracterizado por sentimentos de euforia, de alívio ou de tristeza, 

dependendo de como ocorreu o parto desta mulher e como se encontra a saúde do recém-nascido. 

Ocorre desconforto físico, dependendo do tipo de parto realizado; medos, ansiedade por não 

conseguir amamentar ou pelo tempo que ocorre a apojadura, ingurgitamento mamário; dúvidas 

quanto à capacidade de ser uma boa mãe e de não corresponder às necessidades do bebê. A relação 

inicial mãe/bebê ainda é pouco estruturada. O contato pele-a-pele não deve estar limitado à sala de 

parto; deve ser praticado tão frequentemente quanto possível durante os primeiros dias de vida, para 

manter a temperatura do recém-nascido, promover a amamentação e fortalecer o vínculo entre a 

mãe e o seu bebê (SES/SP, 2010). 

É importante realizar uma avaliação do seu estado psíquico, ouvir e entender o que 

representa para esta mulher a chegada de um novo bebê. Neste período, a enfermagem deve avaliar 

a involução do útero, as características dos lóquios, dores, sintomas pós-anestésicos (no caso da 

cesariana) e sinais vitais. O profissional de saúde deve reforçar as ações do aleitamento, explicar as 

técnicas, esclarecer as principais dúvidas, promovendo uma melhor adaptação da mãe ao filho. 

Deve-se encorajar a mãe a levar seu filho ao peito precocemente para que este contato permaneça 

efetivo. 

Nas puérperas que estão bem e não se detectam anormalidades, a alta pode ser consentida 

após as primeiras 24 horas. Já nas submetidas à cesárea, com 48 horas (BRASIL, 2001). 

Nesta fase da mulher, torna-se necessária uma assistência qualificada e humanizada, pois é 

considerado um período de alterações físicas e psicológicas importantes. É fundamental o conforto 

físico e emocional, a prevenção de complicações e educação em saúde no puerpério imediato. 

Deve-se ouvir atentamente, conhecer a história desta mulher, acolhe-la e valorizar a sua 

especificidade.  
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Desta forma, as ações de enfermagem devem estar voltadas ao enfrentamento e adaptação 

desta nova fase da mulher, ao esclarecimento de dúvidas, apoio emocional, de modo que a mesma 

supere as dificuldades. A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas 

primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal. Esse atendimento 

deve ser o mais criterioso possível no âmbito hospitalar e na avaliação posterior, na unidade de 

saúde (SES/SP, 2010). 

Reconhecer as necessidades da mulher no ciclo gravídico puerperal é um desafio para o 

profissional enfermeiro, que deve ser capacitado para exercer seu papel de forma efetiva. É 

importante promover a atenção integral de maneira holística, compreendendo todas as alterações 

físicas e psicológicas pelas quais a mulher passa nesse período (MENDES, 2013). 

Uma vez que boa parte das situações de morbidade e mortalidade materna e neonatal 

acontece na 1ª semana após o parto, o retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde 

deve acontecer logo nesse período (SES/SP, 2010). O profissional deve aproveitar esta 

oportunidade e orientar quanto aos cuidados na primeira semana do recém-nascido e ofertar 

informações e métodos contraceptivos de forma a possibilitar um planejamento familiar. 

 

2.2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ALTO RISCO OBSTÉTRICO 

 

 

O objetivo da assistência à gestante de alto risco é acolher e apoiar a mulher, implementando 

uma assistência efetiva e segura nas diferentes indicações clínicas, que levam as mulheres à 

internação para vigilância, o controle e a redução dos agravos à saúde materna e neonatal (BRASIL, 

2010). 

Enquanto as necessidades do grupo de baixo risco geralmente são atendidas em uma unidade 

de assistência primária, as gestantes de alto risco requerem atendimento especializado dos serviços 

de referência. No pré-natal, o enfermeiro deve dar maior ênfase nos aspectos preventivos do 

cuidado, motivando a mulher no autocuidado e a detectar precocemente possíveis alterações 

(LUCIANO, 2011). 

É de extrema importância orientar sobre as condições de saúde e os aspectos que envolvem a 

gestação. O acesso às informações de todo o andamento da gestação, do momento da concepção ao 

parto, prepara melhor a mulher, física e emocionalmente, de modo que ela saiba o que acontece 

com o bebê, com o seu corpo e as emoções. Esclarecer as dúvidas desta mulher facilitará o 
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enfrentamento das situações, as preocupações, ansiedades e medos normais deste processo 

(LUCIANO, 2011). 

Orientar sobre a importância de uma alimentação saudável na gestação, evitando excessos 

como o sal, gorduras e açúcares faz parte da atuação da enfermagem, visto que a alimentação 

influencia nos processos patológicos mais frequentes na gestação de alto risco. Desta forma, é 

possível prevenir grandes complicações no decorrer da gestação. O controle nutricional é primordial 

em doenças como diabetes, hipertensão, anemia e obesidade. 

No momento de admissão, cabe à enfermagem avaliar os níveis de complexidade de 

cuidado, estabelecendo as prioridades; instituir a sistematização da assistência de enfermagem na 

avaliação materno-fetal, que consiste em: identificar sinais e sintomas clínicos, queixas referidas, 

idade gestacional, peso, alergias alimentares e medicamentosas, estado nutricional, uso de drogas 

lícitas e ilícitas, exame físico completo, presença e características das eliminações vesicais e 

intestinais, presença de perdas transvaginais e suas características, condições de higiene, atividade e 

tônus uterino, altura uterina, movimentos fetais e batimentos cardiofetais (BRASIL, 2010). 

Durante a internação, é importante avaliar diariamente as condições materno-fetais e a 

eficácia dos cuidados prestados, promovendo, se necessário, a adequação do planejamento de 

enfermagem. Torna-se necessário manter a cliente informada sobre seu estado de saúde diariamente 

e prestar um cuidado individualizado e especializado às gestantes nas diferentes patologias 

(BRASIL, 2010). 

 

 

2.3 HEGEMONIA NO PARTO  

 

 

No contexto obstétrico atual, muito se tem discutido sobre as formas de nascer no país. Uma 

das pautas debatidas é o excesso de medicalização e intervenções durante o parto. No Brasil, apesar 

de muitos avanços, a atenção à mulher na gestação e no parto continuam como um desafio, 

permanecendo, de uma forma geral, centrada em um modelo medicalizante, hospitalocêntrico e 

tecnocrático (PEREIRA, 2008).  

A ênfase dada apenas aos aspectos biológicos da gestação e do parto ocorre em desvantagem 

dos aspectos psicossociais, portanto, torna-se mais fácil medicalizar quando a parte sociocultural da 
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mulher se dissocia do seu corpo. A crítica a este modelo médico ocorre principalmente por ser 

ignorado os reais significados que as mulheres dão à experiência de parir (BRASIL, 2008). 

Segundo o modelo médico, a gravidez e o parto são eventos arriscados e requerem controle 

e cuidados especiais. No modelo social, a gestação não é considerada uma doença e o parto não 

precisa ser necessariamente um procedimento cirúrgico. Os aspectos sociais e psicológicos são tão 

importantes quanto os biológicos e a satisfação da mulher é de suma importância neste momento 

(BRASIL, 2008). 

Em nosso país, as reflexões acerca deste tipo de modelo assistencial tomaram impulso no 

final da década de 80, a partir dos movimentos de redemocratização política, no espírito do 

movimento sanitário e, especialmente pelo movimento de mulheres, lutando pelos seus direitos 

sexuais e reprodutivos e das críticas ao modelo médico hegemônico. Um conjunto de atores sociais 

mobiliza a sociedade civil para estabelecer mudanças nos modelos assistenciais e nos serviços de 

saúde, iniciando um movimento de humanização pelo parto e nascimento (PEREIRA, 2008). 

Este movimento começa a questionar a medicina tecnológica e o uso excessivo dessas 

tecnologias no parto, compreendendo o parto como um potencial risco, perigo e dor, contradizendo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), que conceitua o parto como um evento natural e 

fisiológico da vida sexual e reprodutiva da mulher. 

 

Este corpo-máquina, imperfeito, precisa, para não oferecer risco ao bebe, ser cuidado pelo 

obstetra que se apropria do processo da parturição, determinando sua evolução de acordo 

não com a fisiologia da gestante, mas com seus ideais (BRASIL, 2008, p. 19). 

 

A luta pela humanização no parto e nascimento começa a se fortalecer em 1998, quando é 

estabelecida uma articulação com o Estado, intensificando as ações governamentais para a melhoria 

da atenção obstétrica no país, limitando o número de cesarianas a serem pagas pelo Sistema único 

de Saúde (SUS) e instituindo o parto normal a ser realizado pela enfermeira obstetra.  

Posteriormente, a partir de 2000, foram criados políticas e programas voltados para a humanização 

ao parto e nascimento (PEREIRA, 2008). 

Embora tenham ocorrido mudanças importantes a partir destas políticas e programas, como 

a garantia legal da presença do acompanhante nas maternidades brasileiras (Lei nº 11.108, de 7 de 

abril de 2005), que nem sempre é respeitada nos hospitais, e a ampliação da cobertura pré-natal. A 

assistência obstétrica prestada nos serviços de saúde continua marcada pela medicalização, pelas 

intervenções desnecessárias e pela prática abusiva das cesarianas (PEREIRA, 2008). 
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A permanência destes problemas na atenção ao parto constitui o modelo assistencial 

medicalizado, fazendo parte de um vigoroso conjunto de idéias que impõem um modo de pensar e 

de fazer nas ações de saúde. Este modelo é denominado frequentemente de hegemônico (PEREIRA, 

2008). 

Segundo a Portaria nº 1.020, de 29 de maio de 2013, que institui as diretrizes para a 

organização da Atenção à Saúde na Gestação de Alto Risco, onde no artigo 10, no 6º parágrafo, diz 

que deve estimular o uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor, deixando claro que 

deve se utilizar somente quando for realmente necessário.  

Em seu 9º parágrafo, esta portaria institui a apresentação de planos de adequação aos índices 

de cesariana, episiotomia e ocitocina, recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

bem como o 11º parágrafo, que ressalta que deve-se estimular a realização do parto em todas as 

suas fases, sejam pré-parto, parto ou puerpério imediato, em um único ambiente, com opção de 

adoção de posições que proporcionem maior conforto para a mulher, resguardada a possibilidade de 

transferência da puérpera para alojamento conjunto no pós-parto (BRASIL, 2013). 

À partir destes conceitos, a enfermagem obstétrica se apropriou das tecnologias não 

invasivas no processo de gestar, parir que não influenciam no processo natural do corpo, da mente e 

da privacidade feminina. Assim, as tecnologias de cuidado de enfermagem obstétrica são definidas 

como o conjunto de técnicas, procedimentos e conhecimentos utilizados pelo enfermeiro durante 

sua relação de cuidado profissional, que, por sua concepção ecológica, compreende o parto como 

um processo fisiológico, respeitando sua natureza e a integridade corporal e psíquica das mulheres. 

Nessa concepção, a enfermagem obstétrica, ao implantar suas práticas nos serviços de saúde com a 

proposta de humanização recomendada pela OMS, coloca à disposição das usuárias um 

conhecimento específico deste profissional (NASCIMENTO, 2010). O uso das tecnologias não 

invasivas tem resgatado a autonomia da mulher no momento do parto, favorecendo a diminuição de 

práticas intervencionistas desnecessárias (VARGENS, 2008). 

O enfermeiro obstetra que atua na assistência favorece a mulher no trabalho de parto com 

práticas que promovem o relaxamento e alívio da dor; práticas que favorecem a progressão do feto, 

estimulam a relação enfermeiro-parturiente e proporcionam confiança e segurança à parturiente 

(ÀVILA, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de uma revisão de literatura que consiste em um método de pesquisa que possibilita 

a síntese do conhecimento de um determinado assunto, além de indicar lacunas que devem ser 

preenchidas com novas pesquisas e permite uma conclusão geral a respeito da área em estudo 

(SELL, 2015). 

A revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permi-

tindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do 

fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar 

um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular. A ampla amostra, em conjunto com a multi-

plicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente e compreensível de conceitos 

complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes para a enfermagem (SOUZA, 2010). 

Para a busca e seleção das publicações, foram seguidos os critérios de inclusão: artigos 

originais completos publicados por enfermeiros em periódicos nacionais e internacionais que 

versassem acerca dos cuidados prestados às gestantes de alto risco. Foram excluídos os artigos não 

disponibilizados eletronicamente em texto completo. 

A coleta dos dados deu-se em novembro de 2015, a partir de um instrumento elaborado 

pelos pesquisadores com o uso do software Microsoft Office Excel 2007. As variáveis selecionadas 

para análise de cada estudo foram identificação e características metodológicas dos estudos e 

discussões acerca do assunto. 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de seis etapas. Na primeira etapa, buscou-se a 

delimitação do tema, definição dos descritores e das bases de dados e a formulação das questões 

norteadoras. 

Na segunda etapa, foram determinados os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, 

definindo como critério de inclusão: pesquisas publicadas no Brasil e na América Latina, no 

período entre 2010 e 2015, nas línguas portuguesa e espanhola, que traziam no resumo indicações 

de que investigaram sobre os cuidados prestados pela enfermagem no setor de alto risco obstétrico 

e/ou assistência realizada à gestantes de alto risco; independente do método de pesquisa. Foram 

excluídos os estudos que abordavam as visões das gestantes e não dos profissionais em si. 
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A busca de artigos foi realizada pela internet, nas seguintes bases de dados: Literatura da 

América Latina e do Caribe (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO). Para as pesquisas, foram utilizados os descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) “Gravidez de alto risco”, cruzando com os descritores “pacientes”, “avaliação de 

enfermagem”, “assistência ao paciente”, “cuidados de enfermagem”, “enfermagem” e 

“enfermagem obstétrica”. 

Na SCIELO, com o cruzamento dos descritores “cuidados de enfermagem” AND “gravidez 

de alto risco”, foi encontrado um (01) artigo que não foi selecionado por não abordar os cuidados 

de enfermagem e por descrever somente a experiência das puérperas. Já com os descritores 

“enfermagem” AND “gravidez de alto risco”, foram encontrados quatro (04) artigos que não 

atenderam aos critérios de inclusão, por estarem fora do corte temporal da pesquisa e por não 

abordarem o tema proposto. Não foram encontrados artigos com as combinações “avaliação de 

enfermagem” AND “gravidez de alto risco” e “pacientes” AND “gravidez de alto risco” AND 

“enfermagem”. Usando a combinação dos descritores “enfermagem obstétrica” AND “assistência 

ao paciente”, foram encontrados dois (02) artigos, sendo um (01) selecionado. O artigo excluído 

não atendia o corte temporal da pesquisa. 

Na LILACS, com a combinação dos descritores “cuidados de enfermagem” AND “gravidez 

de alto risco”, foram encontrados quatro (04) artigos, mas nenhum foi selecionado para a pesquisa, 

por estarem fora do corte temporal e não abordarem o tema proposto. Com os descritores 

“enfermagem” AND “gravidez de alto risco”, foram encontrados vinte e oito (28) artigos, sendo um 

(01) artigo selecionado. Já com a combinação dos descritores “avaliação de enfermagem” AND 

“gravidez de alto risco”, não foi encontrado nenhum artigo. Com o cruzamento dos descritores 

“pacientes” AND “gravidez de alto risco” AND “enfermagem”, encontrou-se dois (02) artigos, 

sendo que nenhum se encaixou nos critérios de inclusão. Utilizando os descritores “enfermagem 

obstétrica” AND “assistência ao paciente”, encontrou-se cinco (05) artigos, sendo que nenhum foi 

selecionado por não estar dentro do corte temporal da pesquisa. Usando o cruzamento dos 

descritores “Enfermagem obstétrica” AND “assistência ao paciente”, foram localizados nove (09) 

artigos, sendo que dois (02) atenderam aos critérios de inclusão. 

Na base de dados BDENF, utilizando os descritores em saúde “cuidados de enfermagem” 

AND “gravidez de alto risco”, encontrou-se oito (08) artigos; fazendo a combinação “enfermagem” 

AND “gravidez de alto risco”, encontrou-se dez (10) artigos, nenhum sendo selecionado. Em 

seguida, com os descritores “avaliação de enfermagem” AND “gravidez de alto risco”, não foi 
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encontrado nenhum artigo. Por último, usando os descritores “enfermagem obstétrica” AND 

“assistência ao paciente” e “enfermagem obstétrica” AND “gravidez de alto risco”, não foi 

identificado nenhum artigo. 

 

 

Quadro 1: Distribuição dos estudos segundo as Bases de dados, no período de 2010 a 2015. 

 

Base de dados Número de 

artigos 

Número de 

artigos 

relevantes 

(artigos 

completos) 

Número de 

artigos 

excluídos 

      LILACS          66          02           64 

      SCIELO          07          01           06 

      BDENF          18          0           18 

 

 

Na terceira etapa, foram extraídas as informações necessárias dos artigos selecionados para 

o estudo. Utilizou-se uma ficha bibliográfica contendo os seguintes itens: identificação do artigo 

(título do artigo e do periódico, autores, país de origem, idioma, ano de publicação); características 

metodológicas, objetivos da pesquisa, resultados e conclusões dos estudos. 

Na quarta etapa, ocorreu a avaliação dos estudos através do preenchimento das fichas 

bibliográficas. 

Na quinta etapa, realizou-se a discussão e interpretação dos resultados, sendo possível 

elaborar as recomendações para a prática e sugerir novas pesquisas para o preenchimento das 

lacunas nessa área de conhecimento. 

A sexta etapa consistiu em apresentar os resultados desta revisão e apontar contribuições e 

propostas para a área estudada, no caso a atuação da enfermagem no setor de alto risco obstétrico. 
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4. RESULTADOS  

 

Foram encontrados noventa e um (91) estudos (totais) que, após leitura e submissão aos 

critérios de inclusão e de exclusão, resultaram em três (03) artigos selecionados para análise. 

Ao analisar os três (03) artigos selecionados, foi observado que dois (02) deles têm 

abordagem qualitativa e um (01) quantitativa (NETA, 2014; HERCULANO, 2011; AGUIAR, 

2010). 

Dentre os três (03), (01) utilizou referencial teórico fundamentado na teoria de Orem. Os 

descritores mais encontrados foram: enfermagem obstétrica, gravidez de alto risco, enfermagem, 

gestante e assistência de enfermagem. Para a coleta de dados, foram utilizados questionário 

semiestruturado, processo de enfermagem baseado na teoria de Orem e consulta a prontuários, 

cartão de pré-natal e entrevista.  

Foram selecionados artigos de 2010, 2011 e 2014, um artigo do ano de 2010, outro de 2011 

e por último um de 2014, todos os textos na íntegra e em português. São eles: “Sistematização da 

assistência a paciente com síndrome hipertensiva específica da gestação” de AGUIAR, Maria Isis 

Freire de;  FREIRE, Priscilla Brasileiro Galvão; CRUZ, Isabella Marfisa Pessoa; LINARD, Andréa 

Gomes; CHAVES, Emília Soares; ROLIM, Isaura Letícia Tavares Palmeira, 2010; “Aplicação do 

processo de enfermagem a paciente com hipertensão gestacional fundamentada em Orem” de 

HERCULANO, Marta Maria Soares; SOUSA, Vanessa Emille Carvalho de; GALVÃO, Marli 

Teresinha Gimeniz; CAETANO, Joselany Áfio; DAMASCENO, Ana Kelve de Castro, 2011 e 

“Avaliação do perfil e dos cuidados no pré-natal de mulheres com diabetes mellitus gestacional” 

de NETA, Francisca Adriele Vieira; CRISÓSTOMO, Vicente Lima; CASTRO, Régia Christina 

Moura Barbosa; PESSOA, Sarah Maria Fraxe; ARAGÃO, Maria Marly Santos; CALOU, Cinthia 

Gondim Pereira, 2014. 

Todos os estudos foram realizados em maternidades de referência ao atendimento às 

gestantes de alto risco. O artigo de Herculano et al, 2011, abordou a aplicação do processo de 

enfermagem fundamentado em Orem a pacientes com síndrome hipertensiva como uma ferramenta 

importante na sistematização da assistência em uma gestação de alto risco e suas implicações 

positivas diante do cuidado de enfermagem a estas pacientes. 

Já o artigo de Aguiar, et al, 2010, também se baseou na sistematização da assistência de 

enfermagem em gestantes com síndrome hipertensiva. A SAE permite realizar o processo de 
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enfermagem de modo contínuo, integral e com qualidade. Com este estudo, verificou-se a 

necessidade da implementação de uma sistematização da assistência voltada para o grupo de 

gestantes hipertensas, devido às particularidades da patologia, sintomatologia, respostas clínicas e 

principalmente as conseqüências que podem trazer ao binômio mãe-bebê. 

E o artigo de Neta, et al, 2014, abordou a importância da educação em saúde no pré-natal de 

alto risco, de maneira a impedir um resultado desfavorável para a gestante e o recém-nascido.  

Através dos objetivos, percebe-se a preocupação das pesquisas em aprimorar a assistência às 

gestantes de alto risco, desenvolvendo métodos para qualificar este cuidado, tornando mais integral 

e direcionado para o perfil destas pacientes.  

O artigo de Aguiar, et al, 2010, aborda os cuidados de enfermagem prestados as gestantes 

com pré-eclâmpsia e o quanto deve-se atentar para esta patologia, uma vez que a gestação é um 

período de mudanças físicas e emocionais, associada ainda ao risco de complicações materno-fetais. 

Portanto, a SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) é o modelo metodológico ideal 

para o enfermeiro utilizar seus conhecimentos técnicos científicos na assistência, favorecendo um 

cuidado qualificado. Este estudo procura demonstrar a importância da utilização da SAE na prática 

da enfermagem obstétrica e seus benefícios para a implementação do cuidado direcionado para cada 

paciente, baseado nos diagnósticos de enfermagem (NANDA) e nas intervenções de enfermagem 

(NIC).  

O artigo de Herculano, et al, 2011, refere-se ao uso do processo de enfermagem 

fundamentado na teoria de Orem, teoria do Autocuidado, que estimula a participação ativa da 

paciente no seu próprio processo do cuidar. Por muitas vezes, gestações gemelares associadas à 

hipertensão gravídica necessitam de internação hospitalar, causando ruptura com o ambiente 

natural, modificando os costumes e hábitos e a capacidade de auto-realização e de cuidado pessoal.  

Com isso, podem surgir sentimentos de insegurança e de dependência da paciente em relação à 

equipe. A partir dos diagnósticos de enfermagem identificados (Dor aguda, evidenciada por 

comportamento expressivo e relacionada a agentes biológicós; Ansiedade, evidenciada por pre-

ocupação e aumento da tensão relacionada à ameaça ao estado materno fetal; Risco de intolerância 

à atividade, relacionado à presença de problemas circulatórios (aumento da pressão; pré-eclampsia); 

Disposição para o aumento do autocuidado, evidenciada por desejo expresso de aumentar a 

independência na manutenção da saúde; Risco de díade mãe/feto perturbado, relacionada à 

complicação da gestação (pré-eclâmpsia) e ao transporte de oxigênio diminuído (hipertensão e do-

ença cardíaca); Conforto prejudicado por ansiedade, falta de controle da situação, medo e relato de 
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sentir-se desconfortável), será implementada uma intervenção e posteriormente determinados os 

resultados esperados para cada intervenção, utilizando o referencial teórico de Orem. Cada 

necessidade individual da paciente é relevante para o planejamento de enfermagem. 

Ainda no artigo de Herculano, et al,  2011, foi comparado o modelo de Orem ao diagnóstico 

de enfermagem, sendo as metas dos mesmos compatíveis com o objetivo de capacitar o paciente, 

tornando-o um verdadeiro agente de autocuidado. E na produção e execução do sistema de enfer-

magem, o enfermeiro pode prestar auxílio ao indivíduo ou à família, no que se refere ao 

autocuidado, de modo a alcançar resultados identificados e descritos de saúde. 

O artigo de Neta, et al, 2014, por sua vez, trata do cuidado de enfermagem no pré-natal de 

alto risco em gestantes com diabetes mellitus. Nesse caso, a assistência pré-natal deve se basear na 

educação em saúde, priorizando cuidados importantes como dieta, atividade física, controle 

glicêmico e seguir a prescrição medicamentosa, impedindo um resultado inesperado para a gestante 

e o recém-nascido. Diante deste fato, observa-se a importância do diagnóstico precoce desta 

patologia para evitar possíveis descompensações. Com isso, este estudo analisou o perfil 

sociodemográfico, clínico-obstétrico e os cuidados prestados no pré-natal de gestantes com diabetes 

mellitus. 

Para Neta, et al, 2014, na assistência pré-natal das portadoras de diabetes mellitus 

gestacional são essenciais a frequência das consultas, o controle metabólico materno e a avaliação 

do bem-estar fetal. Como recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(2008), as consultas devem ser quinzenais, do diagnóstico de diabetes mellitus gestacional até a 32ª 

semana, e, daí em diante, semanais até o parto.  

No que diz respeito ao pré-natal, o enfermeiro deve ser capaz de identificar fatores ou 

condições relacionadas aos riscos e agravos à saúde da mulher e seu concepto, em especial, o 

diabetes mellitus gestacional. Desta forma, identificar precocemente a mulher com risco gestacional 

é essencial para que intervenções apropriadas como a investigação dos fatores predisponentes da 

doença, o acompanhamento adequado e encaminhamentos possam ser instituídos imediatamente, 

aumentando a probabilidade de alterar a evolução (NETA, 2014). 

Frente às complicações do recém-nascido, destaca-se a macrossomia fetal e a prematuridade. 

O enfermeiro obstetra ou profissional envolvido no atendimento deve estar atento a avaliação da 

altura uterina e dos batimentos cardíacos fetais, sendo cuidados indispensáveis a toda gestante 

durante o pré-natal, implicando na prevenção de morbidades para ambos (NETA, 2014). 
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Figura 1: Fluxograma da captação dos artigos selecionados nas bases de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Análise dos artigos selecionados nas Bases de Dados.  

Referência Objetivo Delineamen

to/Referenc

ial teórico 

Sujeitos Instrumento 

de coleta de 

dados 

AGUIAR, Maria Isis 

Freire de; et al. (2010) 

País: Brasil 

Idioma: Português 

Elaborar um formulário de 

Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) à 

pacientes com SHEG a partir 

da identificação de 

diagnósticos de enfermagem 

(DE) da NANDA. 

Qualitativa/ 

Método 

descritivo 

15 Gestantes de 

alto risco. 

Questionário 

semi-

estruturado. 

Nº de estudos por base de dados: 

LILACS:66/SCIELO:7  /BDENF:18 

Total de estudos 

identificados: 

                 N: 91 

Atendimento aos critérios de 

inclusão + exclusão mais leitura 

dos textos na integra: 4 

Nº de Artigos 

selecionados para 

análise: 3 
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HERCULANO, Marta 

Maria Soares; et al. 

(2011) 

País: Brasil 

Idioma: Português 

Descrever a experiência da 

utilização de taxonomias de 

enfermagem em associação aos 

fundamentos teóricos de Orem 

na assistência a uma gestante 

de alto risco. 

Qualitativa/ 

Relato de 

experiência 

com 

abordagem 

descritiva. 

Uma gestante 

com diagnóstico 

médico de pré-

eclâmpsia e ge-

melaridade. 

Processo de 

enfermagem 

baseado na 

teoria de 

Orem. 

NETA, Francisca 

Adriele Vieira; et al.  

(2014) 

País: Brasil 

Idioma: Português 

Identificar o perfil 

sociodemográfico, clínico-

obstétrico, bem como os 

cuidados no pré-natal de 

mulheres com diabetes 

mellitus gestacional.  

Quantitativa

/ 

Estudo 

transversal, 

método 

exploratório. 

50 pacientes 

(gestantes e 

puérperas) 

internadas para 

controle do 

diabetes mellitus 

gestacional. 

Consulta no 

prontuário, 

cartão de pré-

natal e por 

entrevista. 
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5. DISCUSSÃO  

 

Após a análise dos artigos, foi possível perceber o quão importante é a 

realização do pré-natal para a detecção de patologias através dos exames específicos e 

como o processo de enfermagem pode auxiliar de forma positiva numa assistência 

qualificada e integral as gestantes de alto risco. No caso das gestantes com Diabetes 

Mellitus, é necessário realizar educação em saúde, como palestras e grupos de gestantes, 

o que nem sempre é feito nas unidades de saúde, e reforçar os cuidados para a 

prevenção dos agravos da doença.  

Segundo Neta, et al, 2014, mulheres com maior grau de escolaridade 

perceberam os sinais e sintomas do Diabetes Mellitus mais precocemente e procuraram 

diagnósticos e tratamento em tempo oportuno, sendo este achado um fato positivo para 

a promoção em saúde das mulheres, tendo em vista o acesso às informações e os 

cuidados necessários para obter uma gestação saudável. 

Segundo Herculano, et al, 2011, a sistematização e a organização do atendimen-

to de enfermagem são fundamentais diante do cuidado altamente especializado e 

complexo que é requerido do enfermeiro que atua no centro obstétrico, objetivando uma 

assistência de qualidade. É importante que o profissional de enfermagem disponha não 

só de recursos técnicos, mas também realize um cuidado humanizado. Na internação, é 

comum aparecer sentimentos de insegurança e dependência da paciente em relação à 

equipe. Deste modo, o acompanhamento à gestante será eficaz na medida em que os 

déficits de autocuidado forem identificados, visando à redução dos mesmos. Durante a 

aplicação do processo de enfermagem, o autocuidado deve ser estimulado, ou seja, 

situações em que há possibilidade da participação ativa do cliente no processo de cuidar 

devem ser estimuladas. 

A sistematização da assistência de enfermagem a esse tipo de paciente 

constituiu-se um desafio, visto que se faz necessário prestar auxílio às demandas de 

autocuidado da paciente, limitadas por déficits inerentes à gravidade do quadro clínico, 

e ao mesmo tempo estimular sua independência para o autocuidado, promovendo uma 

assistência emancipatória (HERCULANO, 2011). 

Percebe-se a importância da implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem para gestantes de alto risco, propiciando a facilitação da organização do 
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trabalho, promovendo uma qualificação da assistência, não apenas da enfermagem, mas 

multiprofissional (FRANÇA, 2011). 

Há diagnósticos de enfermagem que são comuns às gestantes de alto risco, 

independente do diagnóstico clínico, permitindo uma hierarquia de prioridades no 

momento da admissão (HERCULANO, 2011). 

Segundo Aguiar (2010), após a análise da coleta de dados das gestantes 

hipertensas, aplicação do histórico de enfermagem e realização do exame físico, foi 

possível estabelecer os diagnósticos de enfermagem, sendo necessários para a 

formulação das intervenções de enfermagem e elaboração do plano de cuidados.  

O processo de enfermagem consiste em uma abordagem para a solução de 

problemas e habilita o enfermeiro a organizar e a administrar os cuidados de 

enfermagem. É um elemento do raciocínio crítico, que propicia o cuidado individual e 

integral de forma a atender às necessidades do cliente para melhorar ou manter o nível 

de saúde do mesmo. As três características do processo são: organização, criatividade e 

propósito (FRANÇA, 2011). 

Neste sentido, a SAE significa uma grande aliada no processo de 

individualização do cuidado, continuidade da assistência e atenção multiprofissional 

para com a paciente, além de ser um instrumento caracterizador da prática do 

profissional de enfermagem (FRANÇA, 2011). 

A SAE permite que o enfermeiro obstetra se concentre no campo de 

conhecimento peculiar à enfermagem, em busca do nível de qualidade compatível com 

as necessidades da parturiente (SANTOS, 2012). 

Uma das finalidades do enfermeiro obstetra é proporcionar um ambiente calmo 

que reduza a ansiedade e o medo nas mulheres em trabalho de parto, além de ofertar 

técnicas para o alívio da dor, como massagem lombar, deambulação, posturas variadas 

durante o trabalho de parto e parto, hidratação, alimentação, métodos de respiração para 

minimizar o desconforto do processo parturitivo e banho de imersão. Todos esses 

fatores são alternativas para o conforto da parturiente, que podem aliviar a dor sem 

interferir na progressão do trabalho de parto (SANTOS, 2012). 

O pré-natal tem importância fundamental no preparo da mulher para o trabalho 

de parto. No entanto, verifica-se, na prática, que nem sempre essas informações 

fundamentais são passadas para as gestantes, sendo de suma importância para que elas 

vivenciem esse momento com segurança. O desconhecimento da mulher sobre o 
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processo fisiológico do parto dificulta seu protagonismo, tomada de decisões e escolhas 

conscientes sobre as intervenções que estará se submetendo (SANTOS, 2012). 

Diante do exposto, foi apontada como limitação do estudo a escassez de 

pesquisas envolvendo a temática e cuidados de enfermagem no setor de alto risco 

obstétrico, sendo encontrados diversos artigos focando a subjetividade das gestantes e 

poucos falando da assistência de enfermagem em si; existem outras bases de dados que 

não foram utilizadas nesta pesquisa; foram delimitados apenas artigos em português e 

espanhol, não sendo encontrado nenhum artigo em espanhol que se adequasse ao perfil 

do estudo. Percebe-se a importância de desenvolver aprofundamentos nessa temática, 

visto que ainda não há produções suficientes para nortear a prática assistencial às 

gestantes de alto risco. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir desta pesquisa, conclui-se que nos últimos cinco anos não existe uma 

quantidade expressiva de estudos em relação aos cuidados de enfermagem no setor de 

alto risco obstétrico, sendo necessário o fomento a pesquisa nessa temática, a fim de 

criar evidências científicas para nortear o cuidado da enfermagem obstétrica. Ressalta-

se a importância de realizar outras pesquisas relacionadas a implementação da 

sistematização de assistência a gestantes de alto risco, para possibilitar uma melhora na 

qualidade do cuidado, desenvolvendo as etapas do processo de enfermagem, com a 

implementação dos cuidados e avaliação dos resultados. 

Tendo em vista que a gestação de alto risco demanda um cuidado especializado, 

integral e humanizado, percebe-se no cotidiano que a gestante necessita de apoio, 

atenção e respeito às suas escolhas. Neste contexto, conclui-se a importância da 

aplicação do processo de enfermagem baseado na teoria do autocuidado de Orem, 

facilitando o empoderamento da gestante no seu cuidado, no enfrentamento da 

ansiedade e na diminuição da insegurança.  

A ação de enfermagem é acompanhada do autocuidado, pois ambas simbolizam 

as características e a capacidade de tipos específicos de ação realizada. A ação de 

enfermagem é exercitada para o bem-estar dos outros enquanto a ação de autocuidado é 

exercitada em benefício próprio. É de suma importância que haja uma boa comunicação 

entre a equipe de enfermagem e a paciente, oferecendo as informações necessárias de 

forma clara e compreensível. Este cuidado é imprescindível para que haja uma mudança 

comportamental efetiva. 

A hospitalização, que é muito comum, durante a gestação de risco, consiste em 

um fator estressante adicional, pois conscientiza a grávida de sua patologia ou agravo. 

Ocorre o afastamento do seu ambiente familiar e uma suposta perda da autonomia sobre 

a gravidez e o seu corpo, por isso a importância também do apoio psicossocial a estas 

gestantes (SILVA, 2013). 

Neste sentido a teoria do autocuidado é vista como facilitadora da organização 

do cuidado intra e extra-hospitalar, importante para o aprofundamento do vínculo 

enfermeiro-paciente e colabora positivamente na resposta dos pacientes frente aos 

agravos da saúde (SILVA, 2012). 
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Com os resultados dessa pesquisa, foi possível perceber a necessidade da 

implementação de uma sistematização de enfermagem voltada para este grupo de 

pacientes, que é considerado de risco devido às particularidades da patologia, 

sintomatologia, respostas clínicas das pacientes, e, principalmente, por trazer possíveis 

consequências ao binômio mãe-bebê.  

Nesse sentido, ressalta-se a importância da utilização de formulários de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, como forma de facilitar a implantação 

do processo de enfermagem e de direcionar o cuidado a essas mulheres, bem como 

possibilitar o registro sistemático dos diagnósticos e intervenções de enfermagem, 

visando não apenas à qualidade da assistência prestada, mas também a ampliar a 

visibilidade e o reconhecimento profissional.  

Fica a proposta de desenvolver estudos que relacionem os diagnósticos, as 

prescrições e os resultados de enfermagem em gestantes de alto risco, possibilitando 

prescrições específicas para esta clientela. A visão holística do enfermeiro obstetra 

associada ao Processo de Enfermagem favorece uma assistência individualizada a 

parturiente, fundamentada no conhecimento cientifico. 

Conclui-se que muitas patologias associadas à gestação não possuem o 

acompanhamento adequado para prevenção dos agravos, principalmente no diabetes 

mellitus, revelando a necessidade de implementar as políticas públicas já existentes para 

uma detecção precoce e manejo adequado das doenças antes e após a gestação. 

Verifica-se a necessidade de um pré-natal efetivo, com a realização das rotinas 

preconizadas pelo ministério da saúde, como medição da pressão arterial a cada 

consulta, altura uterina e valor glicêmico, evitando maiores complicações. O cuidado do 

enfermeiro é importante no acompanhamento das mulheres em todo o ciclo gravídico-

puerperal, contribuindo para minimizar riscos à mãe e ao recém-nascido. 

O papel do enfermeiro obstetra é ajudar nas forças naturais do parto, criando 

condições mais favoráveis para o nascimento, vivenciando a ciência, a natureza e a 

ética, promovendo, assim, modificações de comportamento de acordo com as respostas 

da mulher, fazendo com que ela, ao parir, consiga atingir o mais alto grau de satisfação 

(SANTOS, 2012). 

Um protocolo de enfermagem nos setores de pré-parto e sala de parto estimulará 

a efetivação do enfermeiro obstetra no acompanhamento do trabalho de parto e parto, a 

partir da implementação de técnicas como deambulação, utilização do toque afetivo, 
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musicoterapia, dentre outras intervenções (SANTOS, 2012). Através do protocolo de 

enfermagem, o enfermeiro poderá direcionar o cuidado, deixando de seguir somente a 

prescrição médica e utilizar seu senso crítico para o planejamento da assistência, 

destacar sua autonomia e favorecer o reconhecimento profissional por toda a equipe 

multiprofissional. 

Por fim, consideramos de fundamental importância a implementação da 

sistematização da assistência em um setor de alto risco obstétrico para que o 

profissional enfermeiro organize e fundamente sua atuação num local ainda dominado 

pelo modelo altamente biologicista e especializado.  
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