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RESUMO 
 

A gravidez é um acontecimento que integra a vivência reprodutiva de homens e 
mulheres. Este é um processo singular, experiência especial no universo da mulher e de seu 
companheiro. O objetivo deste estudo foi conhecer as expectativas, sentimentos e 
necessidades dos homens/companheiros durante o processo de gestação de alto risco de sua 
companheira/mulher. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados foram obtidos por meio 
de entrevistas semi-estruturadas com 17 homens cujas mulheres encontravam-se 
hospitalizadas no alojamento conjunto de um hospital de ensino. A análise dos resultados deu-
se através da análise dos discursos que permitiram a montagem de quatro categorias: a 
paternidade: sentimento sem companheirismo; a descoberta do alto risco; o homem 
vivenciando o parto e nascimento; a intervenção da enfermagem. Revelou-se que: os homens 
têm o sentimento da paternidade aflorado ao longo da gestação, mas falta participação durante 
a gestação; eles encontram-se ausentes nesse momento; eles sentem medo e insegurança ao 
deparar-se com o alto risco, mas isso não apaga a importância do nascimento; alguns 
participaram do momento do parto e, isso mostra que este evento também é significante para 
eles; não houve interação dos pais com a enfermagem, isso só ocorreu com a mulher; nenhum 
deles questionou sobre a assistência prestada, atendendo a mulher tudo estava. Conclui-se que 
a assistência ao período gestacional ainda está focada somente na mulher e no bebê, que o pai 
é excluído deste processo e eles não são vistos como uma família. Compete ao enfermeiro 
exercer a sua identidade e dar suporte a esse casal que enfrenta um evento atípico na gestação 
e precisa de cuidados. 
 

Palavras- chave: gravidez de alto risco, paternidade, enfermagem. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 Pregnancy is an event that is part of the reproductive experience of men and women. 
This is a unique process, a special experience in the universe of the woman and her 
companion. The aim of this study was to understand the expectations, feelings and needs of 
men / partners during the high-risk pregnancy of his partner / wife. This is a qualitative 
research. Data were collected through semi-structured interviews with 17 men whose wives 
were hospitalized in rooming-in of a teaching hospital. The results came after the 
identification of four categories: parenting: feeling without companionship, the discovery of 
the high risk, a man experiencing labor and birth, the nursing intervention.It was revealed that 
men have the feeling of fatherhood surfaced throughout pregnancy, but lack involvement in 
pregnancy; they are missing at this moment; they feel fear and insecurity when faced with the 
high risk, but it does not erase the importance of birth; some participated in this special 
moment, and it shows that this event is also significant for them; there was no interaction of 
parents and nursing, this only happened with the woman and none of them asked about the 
assistance, given the woman was all right. It is concluded that care during pregnancy is still 
focused solely on women and baby, the father is excluded from this process and they are not 
seen as a family. Nurses are responsible for exercising their identity and support this couple 
that is facing an unusual event during pregnancy and needs support. 
 

 
Keywords: high-risk pregnancy, parenting, nursing 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A gravidez é um acontecimento que integra a vivência e a saúde reprodutiva de 

homens e mulheres. Este é um processo singular, uma experiência especial no universo da 

mulher e de seu companheiro, que envolve também suas famílias e a comunidade na qual eles 

se inserem. É um período de transição onde se verificam enormes mudanças e ajustamentos 

físicos, psicológicos e sociais.  

De acordo com Campos (2006, p.149) a postura assumida pela mulher, no momento 

em que o corpo começa a adquirir o aspecto da gravidez, revela dois sentimentos do pai: o de 

exclusão e o de inveja. O sentimento de exclusão aparece, quando o narcisismo da mulher 

modifica gradualmente a imagem que tem de si própria e a faz voltar-se totalmente para seu 

estado de completude e para seu bebê. Assim, o homem sente que sua companheira canaliza 

toda a sua atenção para esse novo membro que parece pertencer somente a ela, o bebê. O 

homem percebe a si mesmo como alguém negligenciado na nova relação estabelecida (feto-

mulher). 

 Ao contrário da mulher grávida, que carrega uma visível protuberância, o pai 

expectador pode se sentir, e muitas vezes acontecem ser deixadas de fora e ignorado também 

pela sociedade e pelos profissionais da saúde. Ele tem que trabalhar as relações pessoais e 

sociais para manter contatos e encontrar seu lugar na esfera produtiva de onde parece ter sido 

excluído por não poder participar diretamente do contato com o filho que está sendo gestado 

(CAMPOS, 2006, p.150). 

 Dessa forma, o sentimento de exclusão do pai não se localiza somente nessa situação 

do “homem-pai” voltado para o corpo e estado grávidos da companheira, mas também na 

própria sociedade, que parece se importar somente com aquela que revela seu corpo no estado 

gravídico e por ele é valorizada (CAMPOS, 2006, p.150). 

  Como a gestação é um fenômeno fisiológico, por isso mesmo, sua evolução se dá na 

maior parte dos casos sem intercorrências. Entretanto, quando algum fator surpresa surge no 

meio da gestação, essa mulher se torna uma gestante de alto risco e é vista com atenção 

acurada pela equipe de saúde.  Para Zampieri (2001, p. 141) as gestantes de alto risco são 
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mulheres que apresentam fatores de risco na gestação, sejam eles ambientais, biológicos, 

psicológicos, clínicos, sócio-culturais ou econômicos e que têm maior probabilidade de 

apresentarem evolução desfavorável de sua saúde na gravidez, o que pode acarretar a um 

aumento de morbidade e mortalidade materna, fetal e do lactente.    

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p.12 e 13) os marcadores e 

fatores de risco gestacionais presentes anteriormente à gestação se dividem em: características 

individuais e condições socio-demográficas desfavoráveis; história reprodutiva anterior e 

condições clínicas preexistentes.  

Os outros grupos de fatores de risco referem-se a condições ou complicações que 

podem surgir no decorrer da gestação transformando-a em uma gestação de alto risco: 

exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos; doença obstétrica na gravidez atual; 

intercorrências clínicas.  

 Dentre os fatores de risco listados acima, as patologias mais comuns que levam a 

mulher à gestação de alto risco são: as síndromes hipertensivas; a infecção do trato urinário 

decorrente; amniorrexe prematura e a diabetes gestacional (BRASIL, 2010, p. 15).  

Sabe-se que a gestação de alto risco é vista como um processo patológico para a 

mulher grávida, e essa, muitas das vezes, se culpa pelo seu estado de morbidez, uma vez que 

esta situação traz à tona a eminência de morte, quer seja da mãe ou do feto. E nesse dilema, de 

não saber o que pode acontecer, a mulher se torna frágil e vulnerável, exacerbando 

sentimentos como medo, ansiedade e angústia.       

 A atenção e a disponibilidade oferecida pelos profissionais de saúde no pré-natal de 

alto risco em esclarecer dúvidas e dar orientações detalhadas, tentam dissipar o medo e a 

angústia apresentados pelas mulheres ao vivenciarem uma gravidez de alto risco (OLIVEIRA 

& MADEIRA, 2011 p.105). 

 Se para a mulher, que tem alguma percepção sobre seu estado ao longo do pré-natal e 

recebe atenção da equipe de saúde voltada para ela e o feto existe dificuldades e anseios em 

enfrentar uma gestação de alto risco, o que dizer do seu companheiro? Aquele que todo 

momento é excluído do processo de gestação-parto-puerpério, seja porque ele é “homem” e 

esse é dito ser “momento feminino”. Diz-se ainda que ele seja frágil demais para encarar um 

parto, ou que a mulher prefere a companhia da mãe, ou porque ele não sabe o que fazer e só 

vai atrapalhar, ou porque ele é só o pai e, o seu papel só começa a se desenvolver após o 

nascimento do bebê.  

Enfim, mesmo quando ele deseja participar de alguma forma do processo de 

acompanhar a mulher no pré-natal, alguém o exclui, seja a mulher, seja a sociedade ou a 
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equipe de saúde. Percebe-se que existem sentimentos, dúvidas e até capacidade de 

participação deles no sentido de observar transtornos vivenciados por suas companheiras que 

as fazem procurar assistência médica, e quando acontece algum transtorno isto se constitui 

uma problemática.  

Ao pensar sobre este tema, delimitei como problema de pesquisa: Como a 

enfermagem pode atuar junto ao homem/companheiro no sentido de ajudá-lo a enfrentar a 

gestação de alto risco de sua mulher/companheira? Cujo objeto foi: as ações de enfermagem 

que possibilitam o homem/companheiro vivenciar junto à sua mulher/companheira uma 

gestação de alto risco e dela cuidar. 

Diante disto, surgem várias inquietações: Como ele se sente quando se depara com a 

sua companheira desenvolvendo um quadro de alto risco na gestação? Como o 

homem/companheiro pode contribuir no cuidado à mulher que enfrenta uma gestação de alto 

risco? Como a enfermagem pode ajudar o homem/companheiro que vivencia a gestação de 

risco de sua mulher/companheira?  

Baseada em tais questões o objetivo geral deste estudo foi conhecer as expectativas, 

sentimentos e necessidades dos homens/companheiros durante o processo de gestação de alto 

risco de gestação de alto risco de sua companheira/mulher. Então, determinou-se como 

objetivos específicos:  

- Identificar as vivências do homem quando se encontra diante de uma gestação de alto 

risco; 

- Listar as expectativas do pai em relação ao cuidado da gestante de risco; 

- Verificar quais são as necessidades do homem em promover a saúde do bebê e da sua 

companheira; 

- Propor ações de enfermagem que facilitem o processo por ele vivenciado. 

A relevância deste estudo se dá devido poucas publicações na área de enfermagem em 

relação a este tema e ênfase limitada aos estudos de gênero na área da saúde da mulher. Este 

estudo contribuiu para o conhecimento acerca das dúvidas dos pais no período gestacional, 

em especial na gestação de alto risco, visando ações que contribuam para um suporte 

emocional e esclarecimentos sobre a condição da sua companheira, e possibilidades dela 

cuidar.    

Pretende-se demonstrar aos enfermeiros a necessidade de oferecer atenção 

sistematizada, incluindo em todos os aspectos o companheiro e a família, para promoção do 

bem-estar materno-fetal esclarecendo-lhes o que envolve a mulher, caracterizando-a como 

gestante de alto risco. Isso, provavelmente, amenizará o medo e a ansiedade da gestante e da 
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família, tornado o homem agente de saúde no que concerne ao cuidado intrafamiliar junto a 

sua mulher.  

Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à 

Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1- Atenção à 

saúde dos seres humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e no 

Grupo de Pesquisa CNPq coordenado pela Dra Helen Campos Ferreira na linha de pesquisa 

Atenção Integral à mulher e ao Recém Nato. 

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do 

uso de tecnologia que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este 

estudo permite-se oferecer uma assistência ampliada ao homem/companheiro de maneira 

digna e esclarecedora, melhorando a relação profissional-cliente. Neste caso, o cuidar da 

mulher gestante de alto risco através de práticas de saúde realizadas pelos homens 

companheiros. 

 



 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A GESTAÇÃO E O CONCEITO DE RISCO 

 

 A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de 

saúde como parte de uma experiência de vida saudável. Entretanto, há um determinado 

número de gestantes que, por características particulares, apresentam maior probabilidade de 

evolução desfavorável, então elas são classificadas como “gestantes de alto risco” 

(BRASIL,2010, p. 11). 

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

risco a qualquer momento, durante a evolução da gestação ou durante o trabalho de parto e 

por este motivo preconiza-se o acompanhamento do estado gestacional (BRASIL, 2010,p.11).  

 Porém, deve-se ressaltar que o risco se desencadeia através de vários tipos de fatores: 

sejam eles oriundos de estados mórbidos que se instalaram antes da gestação e não foram 

observados pelas mulheres, sejam eles exarcebados pelo estado gestacional e não tratados 

adequadamente (BRASIL, 2010, p. 11).       

 Os fatores de risco gestacional podem ser prontamente identificados no decorrer da 

assistência pré-natal, desde que os profissionais de saúde estejam atentos a todas as etapas da 

anamnese, exame físico geral e exame gineco-obstétrico, conforme citação do MS 

(BRASIL,2010, p. 11).          

 De acordo com o MS (BRASIL, 2010, p.12 e 13) os marcadores e fatores de risco 

gestacionais presentes anteriormente à gestação se dividem em: idade maior que 35 anos; 

idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos; altura menor que 1,45m; peso pré-

gestacional menor que 45kg e maior que 75kg (IMC<19 e IMC>30); anormalidades 

estruturais nos órgãos reprodutivos; situação conjugal insegura; conflitos familiares; baixa 

escolaridade; condições ambientais desfavoráveis; dependência de drogas lícitas ou ilícitas; 

hábitos de vida – fumo e álcool; exposição a riscos ocupacionais: esforço físico, carga horária, 

rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos, estresse; 

abortamento habitual; morte perinatal explicada e inexplicada; história de recém-nascido com 
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crescimento restrito ou malformado; parto pré-termo anterior; esterilidade/infertilidade; 

intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que cinco anos; nuliparidade e grande 

multiparidade; síndrome hemorrágica ou hipertensiva; diabetes gestacional; cirurgia uterina 

anterior (incluindo duas ou mais cesáreas anteriores); hipertensão arterial; cardiopatias; 

pneumopatias; nefropatias; endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias); 

hemopatias; epilepsia; doenças infecciosas (considerar a situação epidemiológica local); 

doenças autoimunes; ginecopatias; neoplasias.      

 Os outros grupos de fatores de risco referem-se a condições ou complicações que 

podem surgir no decorrer da gestação transformando-a em alto risco: exposição indevida ou 

acidental a fatores teratogênicos; doença obstétrica na gravidez atual: desvio quanto ao 

crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico; trabalho de parto 

prematuro e gravidez prolongada; ganho ponderal inadequado; pré-eclâmpsia e eclâmpsia; 

diabetes gestacional; amniorrexe prematura; hemorragias da gestação; insuficiência istmo-

cervical; aloimunização; óbito fetal; intercorrências clínicas: doenças infectocontagiosas 

vividas durante a presente gestação (ITU, doenças do trato respiratório, rubéola, toxoplasmose 

etc.); doenças clínicas diagnosticadas pela primeira vez nessa gestação (cardiopatias, 

endocrinopatias). (BRASIL, 2010, p. 12 e 13) 

 Para favorecer o atendimento à mulher de maneira adequada e singular a portaria 

2.048 de 05 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde coloca que o Acolhimento Com a 

Classificação de Risco (ACCR) “... deve ser realizada por profissional de saúde de nível 

superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem 

por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes colocando-os em ordem de 

prioridade para o atendimento”  

A classificação de risco deve ser um processo dinâmico de identificação dos usuários 

que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde 

ou grau de sofrimento. Neste entendimento, o ACCR configura-se como uma das 

intervenções potencialmente decisivas na reorganização e realização da promoção da saúde 

em rede.  

Tal medida se mostra um dispositivo potente como reorganizador dos processos de 

trabalho, resultando em maior satisfação de usuários e trabalhadores, aumento da eficácia 

clínica e também como disparadora de outras mudanças como a constituição de equipes de 

referência, a gestão compartilhada da clínica, a constituição de redes entre os vários serviços 

de saúde, a valorização do trabalho em saúde, a inclusão dos cuidadores (pais e família) nos 

Projetos Terapêuticos Singulares, a participação de trabalhadores e usuários na gestão. 
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 Têm-se como objetivos nesta classificação: melhorar a informação para as usuárias e 

seus familiares sobre sua situação de saúde e sua expectativa de atendimento e tempo de 

espera e, classificar, mediante protocolo, as queixas das usuárias que demandam os serviços 

de urgência/emergência dos hospitais, visando identificar as que necessitam de atendimento 

médico mediato ou imediato.  

Muitas vezes os pais não se sentem à vontade para entrar nas consultas obstétricas e 

pediátricas. Em função deste constrangimento, costumam ficar do lado de fora, transmitindo a 

falsa impressão de desinteresse. Os profissionais da recepção devem estar atentos para 

identificar esses homens e convidá-los a se integrarem aos atendimentos. 

Este esforço de inclusão deve começar o mais precocemente possível, nas ações de 

contracepção e no teste imunológico de gravidez (TIG). O homem que compartilha a 

responsabilidade pela contracepção ou acompanha sua namorada / companheira para saber se 

está grávida merece uma atenção especial dos profissionais de saúde. Esta é uma 

oportunidade ímpar para valorizar a sua presença e envolvimento, e apoiá-lo no que for 

preciso.  

“É importante ter em mente que os homens devem ser explicitamente convidados para 

todas as atividades relacionadas ao cuidado com seus filhos ou parceiras, incluindo consultas, 

exames, grupos reflexivos e educativos” (BRANCO et al, 2009, p.10) 

 Se ele for inserido no cuidado e tomado como também responsável pelo cuidado à 

mulher, as relações ficam claras e confiáveis para o estabelecimento de ações assistenciais 

diante de intercorrenciais no processo gestacional. 

 

 2.2 PATOLOGIAS PREVALENTES NO RISCO GESTACIONAL 

 

 Se por um lado as mortes maternas tornaram-se raras, quando ocorrem, 

freqüentemente, a hipertensão arterial está associada e representa à primeira ou a segunda 

Síndromes Hipertensivas  

 

 Neste trabalho, interessa abordar apenas as síndromes hipertensivas que ocorrem a 

partir da 20ª semana, onde não há mais risco de abortamento e são consideradas as patologias 

com alto índice de morbimortalidade materna.   
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causa de morte materna nas casuísticas de todos os centros obstétricos do mundo 

(KAHHALE, NEME, ZUGAIB1

 Esta síndrome pode levar à insuficiência cardíaca e pulmonar, hemorragia interna, 

hematoma hepático, insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral, eclampsia e outras 

complicações graves que podem levar à morte materna. Ela também pode levar a placenta a se 

descolar prematuramente da parede uterina, o que pode resultar em morte fetal. Outras 

complicações sérias para o feto incluem crescimento uterino restrito e síndrome da angústia 

, 1988 APUD OLIVEIRA E PERSINOTTO, 2001, p. 215).  

A hipertensão arterial é a intercorrência clínica mais comum durante a gestação 

(BRASIL, 2010, p. 27) e é classificada como hipertensão arterial aquela igual ou maior que 

140/90 mmHg,  baseada na média de pelo menos duas medidas verificadas anteriormente na 

cliente. 

 As síndromes hipertensivas compreendem a hipertensão arterial crônica (HAC) e a 

síndrome da hipertensão específica da gravidez (SHEG). A hipertensão arterial crônica é 

definida como a hipertensão arterial sistêmica anterior à gravidez, ou ainda detectada antes da 

20a semana.  

Já a SHEG divide-se em pré-eclampsia e eclampsia. A pré-eclampsia é definida como 

o desenvolvimento de hipertensão arterial, edema e/ou proteinúria (igual ou superior a 300 mg 

em urina de 24 horas) ocorrendo após a 20a semana de gestação. (BORTOLOTO, 

BORTOLOTO & ZUGAIB, 2008, p. 10) 

A eclampsia ocorre quando a pré-eclampsia evolui acompanhada de crises 

convulsivas. A hipertensão gestacional surge após a metade da gestação, podendo ser 

distinguida da pré-eclampsia por não apresentar proteinúria acima de 300 mg. 

(BORTOLOTO, BORTOLOTO & ZUGAIB, 2008, p. 11) 

Para Angonesi & Polato (2007, p. 243) a Síndrome de HELLP é uma grave 

complicação da gestação caracterizada por: (H) hemólise, (EL) enzimas hepáticas elevadas e 

baixas contagem de plaquetas. Algumas gestantes desenvolvem somente uma ou duas dessas 

características da síndrome de HELLP. As manifestações clínicas podem ser imprecisas, 

sendo comuns queixas como: dor epigástrica, mal estar geral, náuseas, vômitos, cefaléia, dor 

na parte superior do abdômen, e até sintomas semelhantes a uma síndrome viral inespecífica. 

                                                           
1 KAHHALE S., NEME B., ZUGAIB M. Síndromes Hipertensivas na gestação. In: Neme B. Patologia da 
gestação. São Paulo: Sarvier, 1988. Cap.22, p.353-64. 
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respiratória. Aproximadamente 2% das mulheres com a síndrome de HELLP e 8% dos bebês 

morrem em decorrência dela (ANGONESI & POLATO, 2007, p. 243). 

 As ações mais importantes para o controle da mortalidade materna são dependentes do 

acesso e da qualidade da atenção realizada pelos serviços de saúde a essas mulheres e o 

diagnóstico precoce para que um quadro hipertensivo não chegue a se tornar HELLP. 

 Então, se puder contar com a observação do homem sobre o estado geral da mulher na 

gestação, ele será capaz de observar possíveis sinais de fatores indicativos das manifestações 

listadas acima. 

O pré-natal é um acompanhamento da evolução da gestação que visa cuidar da saúde 

da mulher e de seu bebê até que o parto ocorra. O enfermeiro deve se concentrar nos fatores 

que desencadeiam a doença, prevenindo assim de modo simples o óbito materno. O 

diagnóstico precoce pode ocorrer durante as consultas de pré-natal, sendo diagnosticado, 

devemos encaminhar a cliente para a assistência secundária ou terciária, com o principal 

propósito de tratamento adequado, tendo o controle do quadro clínico, impedindo assim a 

evolução da patologia. O enfermeiro deverá orientar a cliente e seu companheiro sobre a 

patologia que a mesma está desenvolvendo e como colaborar com o tratamento prescrito. 

 

 Amniorrexe prematura 

  

 A amniorrexe prematura é uma das complicações mais comuns da gravidez e tem 

importante impacto na morbidade e mortalidade perinatal. Sua ocorrência é responsável, 

direta ou indiretamente, por grande número de partos pré-termos, tornando a gestação uma 

situação de risco. 

Para Brasil (2010, p.79) a rotura prematura de membranas ovulares (RPM) ou 

amniorrexe prematura ou rotura da bolsa de águas é o quadro caracterizado pela rotura 

espontânea das mesmas antes do começo do trabalho de parto. Constitui causa importante de 

partos pré-termos (cerca de 1/3 dos casos), o que contribui para aumento da mortalidade 

perinatal que também é agravada pelos riscos de infecção.   

Pierre et al (2003, p.109) explica que esta ruptura prematura das membranas ovulares 

(RPM) é uma condição comum acometendo 10% das gestações. Este fato se dá quando ocorre 

solução de continuidade do córion e âmnio, sendo estas as membranas que limitam a cavidade 

amniótica durante toda a gestação, antes do início do trabalho de parto.  
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Quando ocorre antes da 37ª semana é classificada como amniorrexe prematura pré-

termo, com incidência que varia de 3% a 19% de todas as gestações e é responsável por cerca 

de 30% de todos os partos prematuros (COSTA et al, 2010, p. 3). 

 Segundo estes autores quando a gestação encontra-se a termo, o parto se desencadeará 

espontaneamente dentro de 24 horas em 80% dos casos. Quanto mais longe do termo, maior o 

período de latência. Este período corresponde ao intervalo entre a ruptura das membranas e o 

parto. Quanto maior for este intervalo, maiores serão os riscos de infecções maternos, fetais 

ou neonatais.  

A ruptura é dita prolongada quando este período de latência é superior a 24 horas, e 

quanto menor a idade gestacional maior será este período.      

 Quanto aos indicadores de risco para amniorrexe prematura pode-se considerar: as 

infecções maternas do trato urinário, cervicites (mycoplasma, chlamydia e ureaplasma) e as 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s) (gonorréia, chlamydia e tricomonas); as 

infecções intra-uterinas; incompetência istmo cervical; gestação múltipla; polidrâmnio; o 

tabagismo; déficit nutricional; história prévia de amniorrexe prematura e história familiar de 

amniorrexe prematura (COSTA et al, 2010, p.3).  

 A anamnese informa sobre perda líquida, em grande quantidade (“molha roupas”), 

súbita e habitualmente indolor. O líquido fluindo pela vulva pode ser: transparente e de odor 

característico, seminal ou a hipoclorito de sódio; pode ter cor amarelada ou esverdeada 

(mecônio); ou ser purulento, se há infecção ovular. A conduta em relação à RPM dependerá 

da idade gestacional em que a mesma ocorrer (BRASIL, 2010, p. 79). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p.79) quando a perda de 

liquido não é evidente, procede-se a um exame especular estéril com mobilização do polo 

fetal e manobra de Valsalva para a detecção de saída de liquido pelo orifício cervical. 

 
Com a finalidade de obter maturidade pulmonar fetal a conduta expectante, com ou 
sem a utilização de corticosteróides, tem sido frequentemente adotada, obviamente 
diante dos casos bem selecionados e na ausência de contra-indicações para tal 
medida. Por sua vez, adotando-se a conduta expectante, a cavidade amniótica fica 
exposta aos microrganismos que sabidamente habitam a vagina e o canal 
endocervical. Surge então, a possibilidade da contaminação daquela cavidade 
através das membranas por via ascendente, fato demonstrado pelo achado de 
microrganismos no líquido amniótico (LA) semelhantes àqueles habitualmente 
encontrados no trato genital inferior (ROMERO2

                                                           
2  ROMERO R, GHIDINI A, MAZOR M, BEHNKE E. Microbial invasion of the amniotic cavity in premature 
rupture of membranes. Clin Obstet Gynecol 1991; 34:769-78. 
 

 et al, 1991 apud ROCHA et al, 
2002, p. 16). 
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            Nesse sentido, é importante avaliar a compreensão destas gestantes e seus 

companheiros sobre a amniorrexe prematura e do impacto destas informações, com o intuito 

de minimizar os fatores estressantes, pois a grávida na qual se identificou um fator de risco 

poderá intensificar suas dificuldades para as adaptações emocionais. O simples fato receber a 

identificação de ser uma cliente de alto risco é suficiente para que a grávida se identifique 

como diferente em contraposição com a gestação de baixo risco (normal).  

Poucas mulheres sabem que seu quadro de gestação de alto risco é devido à 

amniorrexe prematura, isso se deve a falta de comunicação com a gestante e a família. 

Nessa perspectiva, os profissionais que atuam com gestantes devem vê-las com uma 

"concepção de pessoa humana", procurando estabelecer mecanismos de interação que 

desvelem as verdadeiras necessidades e seus significados. Não devem assumir uma posição 

superior, cuidando delas como pessoas indefesas, fracas e submissas. Se o serviço e os 

profissionais assumirem uma posição de igualdade, respeito e confiança em relação às suas 

experiências e aprendizagens adquiridas, a relação será de desenvolvimento emocional e de 

crescimento mútuo, considerando as necessidades biopsicossociais e culturais da mulher 

grávida.  

Os sentimentos, medo e preocupação são freqüentemente manifestados, pelo fato de 

não saberem o que poderia ter ocorrido ou está acontecendo aos seus filhos dentro do ventre 

agora sem a bolsa íntegra para protegê-los. Para pessoas leigas, o fato de a bolsa romper 

significa que seu filho irá nascer logo a seguir, o que gera preocupação e medo quando isso 

não ocorre. Isto nos alerta da importância de prover a assistência holística a gestante e seu 

companheiro para fornecer-lhes os esclarecimentos necessários que possam acalmá-los sobre 

a saúde do seu bebê.  

 

Infecção do trato urinário (ITU) 

  

 A infecção urinária durante a gravidez é uma situação freqüente entre as gestantes. A 

bacteriúria é a mais recorrente dentro destas infecções, que se não tratada pode evoluir para 

uma infecção aguda do sistema urinário, pondo em risco a saúde da mãe e do feto. 

 Para Duarte et al (2008, p. 94) entende-se a infecção do trato urinário como a presença 

e replicação de bactérias no trato urinário, provocando danos aos tecidos do sistema urinário. 

E, de acordo com o MS (BRASIL, 2010, p.111) o quadro clínico varia de bacteriúria 

assintomática, que acomete de 2 a 10% das gestantes, até o quadro de pielonefrite.  
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Essa infecção pode ser sintomática ou assintomática, notando-se na gravidez a 

ocorrência de fatores que facilitam a mudança de infecções assintomáticas para sintomáticas. 

(DUARTE et al, 2002, p.471) 

Durante muitos anos, a gravidez foi vista como fator predisponente a todas as formas 

de ITU. Hoje, sabe-se que ela, como evento isolado, não é responsável por maior incidência 

de infecção urinária. No entanto, as mudanças anatômicas e fisiológicas impostas ao trato 

urinário pela gravidez predispõem a transformação de mulheres bacteriúricas assintomáticas 

em gestantes com ITU sintomáticas, deixando a impressão de que o número de infecções 

urinárias seja maior neste período da vida (DUARTE et al, 2008, p. 95).   

Barros, Paula & Rodrigues (1997, p. 94) dizem que dentre estas alterações, 

sobressaem à dilatação do sistema coletor (compressão extrínseca pelo útero gravídico e pelo 

complexo vascular ovariano dilatado ao nível do infundíbulo pélvico; hipertrofia da 

musculatura longitudinal no terço inferior do ureter; e redução da atividade peristáltica 

decorrente da progesterona) e o aumento do débito urinário. A associação destes fatores à 

redução do tônus vesical favorece a estase urinária e o refluxo vésico-ureteral, transformando 

as infecções assintomáticas em sintomáticas.   

Duarte et al (2008, p. 94) esclarecem que dentro do espectro bacteriano que pode 

causar ITU na gestante, a Escherichia coli é o uropatógeno mais comum, responsável por 

aproximadamente 80% dos casos. Outras bactérias aeróbias Gram-negativas contribuem para 

a maioria dos casos restantes, tais como Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e bactérias 

do gênero Enterobacter. Bactérias Gram-positivas também causam ITU (prevalência baixa), 

destacando-se o Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae e outros 

estafilococos coagulase negativos, principalmente em casos de infecções complicadas com 

litíase.             

 A ITU representa relevante fonte de complicações maternas, tais como: celulite e 

abscesso perinefrético, obstrução urinária, trabalho de parto pré-termo, corioamniorrexe 

prematura, anemia, corioamnionite, endometrite, pré-eclâmpsia, choque séptico, falência de 

múltiplos órgãos e óbito (DUARTE et al, 2008, p. 99).  

E dentre as complicações perinatais das ITU, destacam-se o trabalho de parto e parto 

pré-termo, recém-nascidos de baixo peso, ruptura prematura de membranas amnióticas, 

restrição de crescimento intra-útero, paralisia cerebral/retardo mental e óbito perinatal. 

(DUARTE et al, 2002, p. 472) 

O diagnóstico clínico desta patologia tem por base analises da urina, que uma sendo 

positivadas deve ser realizada, freqüentemente, ao longo da gravidez. Já o tratamento é 
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realizado de acordo com a gravidade da situação, iniciando-se normalmente antibióticoterapia 

de urgência (DUARTE, 2002 p.472). 

Por se tratar de uma patologia que gera várias complicações maternas e perinatais, é 

essencial a prevenção e o tratamento mais precoce possível da infecção urinária na gravidez. 

O enfermeiro por ser um dos principais prestadores de cuidados à mulher grávida, este atentar 

na busca de sinais e sintomas, de maneira holística, não se baseando apenas no seu problema 

de saúde. Visto que esta, já vivencia o momento de “ser gestante de alto risco” com todos os 

medos e dúvidas que essa condição acarreta.  

 Assim a intervenção do enfermeiro é essencial para prevenir o aparecimento desta 

patologia. A vigilância durante a gravidez e o tratamento, são também áreas de intervenção do 

mesmo e, podem ser repartidos com o companheiro ou família tendo sempre em vista a 

redução de riscos para a mulher e para o feto. 

  

 2.3. ATENÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE DE RISCO  

 

 Teixeira (2003, p. 95) afirma que “o acolhimento, vínculo e responsabilização na 

prática, são conceitos que estão imbricados e que são (des) construídos na relação entre 

profissionais e usuários e vice-versa no processo de trabalho em saúde”, logo ao cuidar de 

gestantes de alto risco, tem-se que valorizar o vínculo para juntos construírem o plano 

terapêutico adequado à mulher e família. 

 Tais temáticas passaram a ser mais estimuladas no setor saúde após a implantação da 

Política Nacional de Humanização (PNH) em 2004, a qual propõe a adoção de tecnologias 

relacionais nas práticas dos profissionais de saúde, para se obter uma abordagem integral 

norteada por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania (BRASIL, 2004, p. 22). 

 Dessa forma, o acolhimento associado ao vínculo passa a ser indicativo de um 

atendimento de qualidade, devendo ser almejado no processo de trabalho (TRESSE, 2008). 

 No entendimento de Franco e Merhy (2003, p.83) a adesão dessas ferramentas na 

prática faz com que o profissional esteja receptivo as demandas individuais e coletivas 

trazidas pelos usuários, responsabilizando-se por oferecer resolutividade, ou ainda, pelos 

encaminhamentos seguros quando necessários. 

 Esse gesto receptivo, quando se acompanha de um diálogo norteado pela busca de 

informações para melhor compreender as necessidades, também traduz o acolhimento. Desta 
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forma, o profissional deve reconhecer o outro como sujeito e que cada um é insuficiente, de 

modo como Teixeira (2003, p. 107), afirma que: “todo mundo sabe alguma coisa e ninguém 

sabe tudo, e a arte da conversa não é homogeneizar os sentidos fazendo desaparecer as 

divergências, mas fazer emergir o sentido no ponto de convergência das diversidades”. 

 Por isso, se faz necessário potencializar a capacidade de escuta do profissional de 

saúde a fim, de reestruturar a clínica num sentido mais humanizado, acolhedor dos 

sofrimentos individuais, pois o olhar reduzido do paciente colocando-o apenas na condição de 

objeto de investigação clínica repercute sobre a eficácia dos serviços de saúde e é causa de 

inúmeros fracassos na relação entre trabalhadores de saúde e a população (SILVA, MERHY 

& CARVALHO, 2007, p.119). 

 Na visão dos usuários a escuta e o diálogo tem grande relevância, a ponto que, 

Armellini & Luz (2003, p.307) afirma que eles não reclamam da falta de conhecimento 

tecnológico, mas da falta de interesse e responsabilização pelas suas necessidades, pois isso 

trás sentimentos de insegurança, desinformação, desamparo, desproteção, desrespeito e 

desprezo. 

 Assim, o encontro com o usuário é um momento em que o profissional envolvido com 

o cuidado deve valorizar uma escuta atenta das demandas trazidas, considerando os aspectos 

objetivos e subjetivos do sofrimento trazido, bem como, estimulando a consciência crítica e 

autonomia dos sujeitos para resolução dos problemas (LACERDA; VALLA, 2004, p. 95). 

 Essa relação estabelecida entre profissional e usuário pode contribuir na compreensão 

dos problemas deste, além de ser uma ferramenta para adesão aos objetivos como cura, 

prevenção e promoção de saúde, contribuindo assim para a continuidade da assistência 

(MASCARENHAS, 2003). 

 O acolhimento ao longo do período gestacional, aspecto essencial da política de 

humanização, implica na recepção da mulher, desde sua chegada na unidade de saúde, 

responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas 

preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros serviços 

de saúde para a continuidade da assistência, quando necessário (OLIVEIRA & MADEIRA, 

2011, p.105)  

 Para essas mulheres, o nascimento de um filho é percebido como um evento a ser 

compartilhado com a família e vivido de modo não solitário. Por isso, elas vêm ao hospital 

acompanhado por pessoas que lhes são significativas e familiares. Às vezes, as normas e 

rotinas hospitalares não atendem essas expectativas limitando o número de acompanhantes ou 

determinando o acompanhante, o que caracteriza a ausência de acolhimento institucional. 
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Constata-se que as ações profissionais, às vezes, desconsideram as emoções das mulheres ao 

tratá-las de modo fragmentado, ignorando sua multidimensionalidade e a significação da 

experiência que estão vivenciando (ARMELLINI & LUZ, 2003, p.307). O MS (BRASIL, 

2006, p.15) afirma ainda que “é importante acolher o(a) acompanhante de escolha da mulher, 

não oferecendo obstáculos à sua participação no pré-natal, no trabalho de parto, parto e pós-

parto.” 

 Outra tarefa assumida pelo acompanhante é a de intermediar a comunicação entre as 

parturientes e os profissionais. Além disso, sua presença proporciona tanto atenção, apoio e 

segurança para enfrentar a parturição quanto o atendimento a outras necessidades emergentes. 

(ARMELLINI & LUZ, 2003, p.310) 

 Para MS (2006, p.16) na prática cotidiana dos serviços de saúde, o acolhimento se 

expressa na relação estabelecida entre os profissionais de saúde e os(as) usuários(as), em 

atitudes como: os profissionais se apresentando, chamando os(as) usuários(as) pelo nome, 

informando sobre condutas e procedimentos a serem realizados, escutando e valorizando o 

que é dito pelas pessoas, garantindo a privacidade e a confidencialidade, incentivando a 

presença do(a) acompanhante, entre outras atitudes. 

 As mulheres desejam ser aceitas como pessoa e parturiente, querem ser atendida pelos 

profissionais com prontidão, empatia e diálogo. Elas estão emocionalmente sensíveis, por isso 

esperam profissionais aliados, capazes de lhes propiciar tranqüilidade, segurança, redução da 

dor e do medo do parto (ARMELLINI & LUZ, 2003, p.309).  

 O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética e solidária. Desse 

modo, ele não se constitui como uma etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em 

todos os locais e momentos da atenção à saúde. 

 

 2.4 O HOMEM, A PATERNIDADE E A GESTAÇÃO 

 

 Desde a década de 70, as mulheres estão buscando e conquistando seu lugar na 

sociedade onde, ainda, predomina a atuação masculina. Contudo, observa-se que a maior 

participação feminina no espaço público, político e econômico não tem correspondido ao 

aumento da inserção masculina na vida privada, ou seja, nas questões referentes à criação dos 

filhos, à partilha das atividades domésticas, à co-responsabilidade reprodutiva e sexual. Para a 

sociedade contemporânea, a concepção e criação dos filhos estão, ainda, predominantemente, 

sob a responsabilidade das mulheres, reproduzindo as relações de gênero, de modo a manter, 
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no âmbito familiar, uma delimitação clara de papéis e modelos (OLIVA, NASCIMENTO E 

SANTO, 2010, p.436).          

 Segundo Freitas et al (2009, p. 86) “a aceitação pelos parceiros, da participação 

feminina no mercado de trabalho remunerado representa uma drástica reformulação da 

identidade masculina tradicional enquanto provedor da família”.  

 A crise da masculinidade tem levado um coletivo de homens a refletir sobre sua 

própria experiência no patriarcado e seu papel no cenário doméstico e nas relações familiares 

(FREITAS et al, 2009, p.87).        

 Assim, o grande envolvimento das mulheres no campo profissional e o novo papel 

social do trabalho feminino, dentre outros fatores socioeconômicos, vêm abrindo espaços para 

a participação dos pais nos cuidados com seus filhos. Desta forma, os pais estariam mais 

ativos em sua parentalidade, exercendo influências diretas sobre o desenvolvimento de seus 

filhos (PICCININI et al, 2004, p. 304). 

  A trajetória masculina rumo à parentalidade difere da feminina, pois somente a mulher 

pode sentir o filho crescer dentro de si, dar à luz e amamentá-lo. Por esta razão alguns pais 

não conseguem criar um vínculo tão intenso e sólido com o bebê no período pré-natal. Para 

estes autores, a formação do vínculo entre pai e filho costuma ser mais lenta, consolidando-se 

gradualmente após o nascimento e ao longo do desenvolvimento da criança (PICCINI et al, 

2009, p.374).           

  Quando Campos (2006, p. 149), a partir da passagem de Freud, ressalta a postura 

assumida pela mulher, no momento em que o corpo começa a adquirir o aspecto da gravidez, 

considera dois sentimentos do pai: o de exclusão e o de inveja. O sentimento de exclusão 

aparece, quando o narcisismo da mulher modifica gradualmente a imagem que tem de si 

própria e a faz voltar-se totalmente para seu estado de completude e para seu bebê. Assim, o 

homem sente que sua esposa volta toda a atenção, que julga ter sido usurpada dele, para esse 

novo membro que parece pertencer somente a ela. O homem percebe a si mesmo como 

alguém negligenciado da nova relação estabelecida.    

 Durante a gestação, o envolvimento paterno deve ser compreendido de modo peculiar, 

pois o vínculo entre pai e filho é indireto, mediado pela mãe. A mãe possui o papel de 

cuidadora primária e o pai, o de provedor das necessidades materiais da família, Além do 

apoio material, o suporte emocional à gestante também se constitui em uma importante 

função atribuída ao pai. Para Santo e Bonilha (2000, p. 88), “a paternidade vai se construindo 

aos poucos, durante a gravidez, à medida que o homem vê a barriga crescer.” 
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 Desta forma, entende-se que o envolvimento do pai na gestação pode ser 

compreendido através da sua participação em atividades relativas às gestantes e aos 

preparativos para a chegada do bebê, do apoio emocional proporcionado à mãe, da busca de 

contato com o bebê, bem como das preocupações e ansiedades destes pais 

 O fato de o pai não contar com a realidade das mudanças corporais e do 

desenvolvimento do bebê no seu próprio corpo, pode, ainda, suscitar sentimentos de ciúme, 

inveja, ansiedade e solidão no homem. A competição e a exclusão também são sentimentos 

freqüentes e esperados nos futuros pais, não somente porque a mulher tende a desviar suas 

energias e atenção para o bebê, mas também porque ela se torna o centro das atenções de 

todos, sendo que poucos se interessam pelos sentimentos do futuro pai durante este período de 

adaptação. No entanto, o homem deve fazer adaptações similares às da mulher, e enfrenta 

dúvidas e angústias também semelhantes. 

 A gestação funciona, para os pais, como um período de preparação para os novos 

papéis que deverão assumir, frente ao bebê e a tudo que ele irá exigir. É uma fase de 

mudanças, a elaboração das fantasias e sentimentos, a revisão da sua própria infância e dos 

papéis parentais, bem como as preocupações decorrentes desta transição, são algumas das 

características desta etapa do desenvolvimento.  

 Em relação a estas mudanças no papel do pai, tem sido amplamente discutido o 

conceito de envolvimento paterno. Lamb, Pleck, Charnov e Levine (1985) definem este 

conceito a partir de três dimensões de avaliação do comportamento paterno: interação, 

acessibilidade à criança e responsabilidade. A interação refere-se ao contato direto com o 

filho, em cuidados e atividades compartilhadas. A acessibilidade concerne à presença ou 

disponibilidade para a criança para possíveis interações. Já a responsabilidade diz respeito ao 

papel que o pai exerce garantindo cuidados e recursos para a criança. (LAMB, PLECK, 

CHARNOV e LEVINE3

 O homem tem se identificado cada vez mais com a mulher, tem um desejo de 

“maternagem”, principalmente entre os pais jovens. O “novo pai” que está surgindo neste 

, 1985 apud PICCINI et al, 2004, p.305) 

 O pai deixa de ser apenas um espectador e provedor, passando a se envolver com os 

assuntos que outrora diziam respeito somente às mulheres. Hoje ele quer participar dos 

mistérios da gravidez, estar presente no nascimento de seu bebê, cuidá-lo tanto quanto a mãe 

e, se possível fosse, dar o seio (SANTO E BONILHA, 2000, p. 88). 

                                                           
3 LAMB, M. E., PLECK, J. H., CHARNOV, E. L. & LEVINE, J. A. Paternal behavior in humans. American 
Zoologist, 25, 883-894. 1985 
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final de século é um homem que procura se preparar emocionalmente para assumir, tanto 

quanto a mulher, um papel ativo nos cuidados e criação de seus filhos e filhas. O pai sente-se 

tão responsável pelo filho quanto a mãe e sabe que não basta ver o filho de vez em quando 

para ser um bom pai. Quanto mais precoce for o contato do pai com o filho recém-nascido, 

mais é possível se desenvolverem laços adequados entre ambos. Um dos desafios que este 

homem está precisando enfrentar é o de viabilizar o dia-a-dia do trabalho com o exercício 

constante da paternidade. Os padrões de paternidade se modificam para adaptarem-se aos 

novos padrões da família (SANTO E BONILHA, 2000, p. 88).   

 Assim, o marido-pai vem conquistando um novo espaço junto à mulher gestante, 

sendo aceita a sua participação nos assuntos relacionados à gravidez. Este pai tenta abrir, ou 

retomar, o seu espaço no nascimento do seu filho, que lhe foi retirado pelos profissionais que 

atendem o parto. Ao pai resta um papel secundário, onde o obstetra, muitas vezes, é a figura 

principal, vindo mãe e o bebê a seguir (SANTO E BONILHA, 2000, p. 88).  

  O movimento em prol da humanização do parto e do nascimento tem se empenhado 

em fazer a crítica ao excesso de intervenções tecnológicas realizadas nesse evento. No 

entanto, quando, em nome da ‘humanização’, se defende a disseminação do ideário do ‘casal 

grávido’, da ‘família moderna’ ou do ‘pai cuidador’ não se estaria buscando transformar a 

cena do parto em um palco para a realização de novas formas de controle social das 

subjetividades, das relações de gênero e da família? Assim, quando alguns profissionais de 

saúde elegem o cônjuge e/o pai do bebê que vai nascer como acompanhante ‘ideal’, podem 

estar exercendo uma intervenção em relação aos valores, formas de organização familiar e 

estilo de vida das pessoas que constituem sua clientela e que vieram procurar sua assistência.

 Essa perspectiva é a de que a humanização do parto e do nascimento se sustente na 

concepção multicultural de direitos humanos, segundo o qual, uma vez que todas as culturas 

tendem a distribuir pessoas e grupos de acordo com dois princípios concorrentes de igualdade 

e diferença, as pessoas e grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os 

inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. 

 Esta reflexão é essencial para que a equipe possa respeitar a escolha do acompanhante 

feita pela gestante. Branco et al (2009, p.10) mostra que “o pai, principalmente quando a 

família é formada apenas pelo casal, costuma ser a única ou principal referência emocional e 

social da gestante”. Isso mostra o quanto compartilhar este momento com o pai é importante 

para a mulher. Essa configuração da participação paterna revela o envolvimento sentimental 

do pai, onde a mulher nota que este evento é tão significante para o homem quanto para ela. 

Por isso, “o pai precisa ser acolhido pela equipe, pois está vivendo um momento importante 



 26 

na sua história de paternidade” (BRANCO et al, 2009, p.12). No entanto, “a gestante que não 

escolhe o pai como acompanhante deve ter seu desejo respeitado, já que o direito do pai 

participar deve ser fruto de um acordo entre o casal” (BRANCO, et al, 2009, p.12). 

 O preconceito, quanto ao homem vivenciar o processo gestacional está presente no 

meio social em que os pais vivem, desvalorizando sua participação no período gestação-parto-

puerpério e nas tarefas com as crianças. Muitas vezes, eles enfrentam questionamentos acerca 

de sua sexualidade porque ajudam a cuidar de seus filhos. A falta de apoio da sua rede social 

faz com que muitos pais deixem de reivindicar essa participação. A equipe de saúde pode 

desenvolver ações em diferentes setores da sociedade, promovendo a valorização do cuidado 

paterno (BRANCO, et al, 2009, p.17). Isso fará com que os homens (pais) sintam-se mais à 

vontade no ambiente hospitalar e em exercer o seu papel junto à mulher. 

 

 2.5 A ENFERMAGEM E A FAMÍLIA EXPECTANTE 

  

A maternidade é vista como condição fundamental da identidade feminina, conferindo 

status superior às mães em relação às mulheres que não têm filhos. Para as mulheres que 

nunca tiveram filhos, o nascimento da primeira criança representa um momento de transição 

muito importante em suas vidas e talvez, por isso mesmo, desejem compartilhá-lo com seus 

familiares. Ao mesmo tempo, o desconhecimento em relação ao funcionamento do próprio 

corpo e o medo da dor faz com que estas mulheres sintam maior necessidade de 

encorajamento, acolhimento e conforto.       

 Com a institucionalização do parto, as mulheres deixaram de parir em seus lares, no 

ambiente familiar, longe do espaço da vida cotidiana. Neste sentido, a institucionalização do 

parto hospitalar foi determinante para afastar a família do processo de parto, atendendo às 

necessidades dos profissionais de saúde, e não das parturientes.    

 Atualmente, existe a necessidade de modificações profundas na qualidade e 

humanização da assistência ao parto nas maternidades brasileiras. O MS (BRASIL, 2001, 

p.38) diz que a humanização da assistência ao parto é “um processo que inclui desde a 

adequação da estrutura física e equipamentos dos hospitais, até uma mudança de 

postura/atitude dos profissionais de saúde e das gestantes.” 

 Em 07 de abril de 2005, foi aprovada e sancionada a Lei n. 11.108, que obriga os 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde a permitirem a presença de um acompanhante 
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escolhido pela parturiente durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato 

(BRASIL, 2005)  

 O Ministério da Saúde reconhece os benefícios e a ausência de riscos associados à 

inserção do acompanhante, e recomenda que todos os esforços devem ser realizados para 

garantir que toda parturiente tenha uma pessoa de sua escolha para encorajá-la e dar-lhe 

conforto durante todo o processo do nascimento. A parturiente deve ser acompanhada por 

pessoas em que confia e com quem se sinta à vontade. (BRASIL, 2001, p. 38),  

 Alguns estudos mostram que apesar das evidências científicas dos benefícios para a 

mulher da presença de um acompanhante, muitos profissionais e instituições rejeitam a idéia 

da presença do acompanhante no parto.       

 A importância de se inserir a família como objeto de trabalho da enfermagem deve-se 

ao fato de que esta, segundo Marcon e Elsen (1999, p. 22), “serve como zona de impacto e 

agente neutralizador entre os indivíduos e a sociedade, fornece proteção psicossocial aos seus 

membros, além de se constituir em um importante veículo de transmissão de cultura, onde se 

incluem os cuidados com a saúde”. 

 Angelo (1999, p. 8), por sua vez, considera que a família é o “agente propulsor de sua 

própria saúde, visto que a mesma é a primeira responsável pelos cuidados de saúde de seus 

membros, além de possuir potencialidades que podem ser desenvolvidas para melhor 

atenderem suas necessidades de saúde”. 

 Além disso, sabe-se que a saúde dos indivíduos possui estreita ligação com as crenças, 

valores, relações, deveres e direitos do sistema familiar, pois a cultura, a estrutura social e o 

ambiente físico influenciam a forma como os indivíduos percebem e vivenciam a saúde e a 

doença e as necessidades de cuidados, e isto, por sua vez, determinam a forma como as 

famílias cuidam de seus membros. Por este motivo, a autora afirma que a enfermeira só 

poderá desenvolver suas ações se tiver consciência de que sua cultura pessoal e profissional 

poderá ser diferente daquela dos indivíduos, famílias e grupos com quem está lidando, e isto, 

só será possível através do conhecimento da cultura do outro (ANGELO, 1999, p.7). 

 Ao analisar a relação entre família e saúde, Marcon e Elsen (1999, p. 23), afirma que, 

ao se formar uma nova família, seus membros trazem consigo suas forças biológicas e 

emocionais, bem como suas vulnerabilidades, seus valores referentes à saúde e seus hábitos 

de saúde, sendo o estado de saúde de cada família único e distinto.   

 Assim, embora a saúde da família e a de seus membros seja diferente, estão 

interligadas. A situação de saúde/doença de um dos membros afeta a saúde da família. Em seu 

estudo, Marcon e Elsen (1999, p.23) enfatiza quanto uma hospitalização ou uma doença grave 
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pode alterar a dinâmica familiar, já que os papéis precisam ser redimensionados e o estresse 

permeia as relações interpessoais, gerando, inclusive, uma situação de crise na unidade 

familiar. 

 De qualquer forma, a família já não pode ser vista apenas como aquela que deve 

cumprir as determinações dos profissionais de saúde. Ao se reconhecer que ela assume a 

responsabilidade pela saúde de seus membros, cumpre que se reconheça a necessidade de 

ouvi-la em suas dúvidas, levar em conta sua opinião, e, mais que tudo, incentivar sua 

participação em todo processo profissional de cuidar/curar, de forma a resultar cada contato 

com os profissionais de saúde em subsídios utilizados pela família na ampliação de seu 

referencial sobre o processo de cuidar (MARCON & ELSEN, 1999, p. 24). 

 Sem dúvida, este compartilhar responsabilidades é um caminho difícil para o 

profissional acostumado a tomar todas as decisões relativas ao processo saúde-doença. Não 

mais podemos, entretanto, nos esquivar, pois nos dias atuais, os espaços para os profissionais 

que se acreditam “donos da verdade” estão se tornando cada vez mais reduzidos, pois como 

mudaram as estruturas e os papéis familiares, também mudaram as exigências por parte 

daqueles que procuram os serviços de saúde. Para enfrentar os novos desafios impostos pela 

chamada sociedade moderna, exige-se dos profissionais uma diversificação de enfoques 

teóricos e práticos em todas as áreas do conhecimento humano. 

 Nesse contexto, o enfermeiro tem o compromisso e a obrigação de incluir as famílias 

nos cuidados de saúde. O significado que a família dá para o bem-estar e à saúde de seus 

membros, bem como à influência sobre a doença, obriga este profissional a considerar a 

assistência centrada na família como parte integrante da prática de enfermagem (ANGELO, 

1999, p. 8).   

 Quando os profissionais vivenciam a emoção do acompanhante, resgata-se o sentido 

do nascimento como um acontecimento de vida e alegria. E, isto repercute na atenção dada às 

mulheres. A presença do acompanhante também proporciona maior abrangência ao cuidado, 

pois amplia a observação à parturiente e a comunicação das suas necessidades. Isto contribui 

para que os acompanhantes sejam vistos pelos profissionais de forma positiva 

(BRÜGGEMANN, OSIS & PARPINELLI, 2007, p. 6) 

 O profissional de saúde não é apenas valorizado pela habilidade técnica, pela pronta 

resolutividade, mas também pelo seu lado humano. Desta forma, o acompanhante se sentirá 

acolhido como alguém que veio ajudar e não atrapalhar. 

 



 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

  

 Trata-se de pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Esta proposta 

metodológica foi considerada adequada para a investigação do problema levantado neste 

estudo. 

 Segundo Marconi & Lakatos (1996) a pesquisa de campo é realizada após o estudo 

bibliográfico na qual, após o pesquisador ter conhecimento sobre o assunto e definir os 

objetivos da pesquisa, as hipóteses, ele também decide como irá realizar o meio de coleta de 

dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados.  

 É uma fase que é realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha 

um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da 

pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como 

os dados serão tabulados e analisados (MARCONI & LAKATOS, 1996).   

 A pesquisa de campo é uma forma de coleta que permite a obtenção de dados sobre 

um fenômeno de interesse, da maneira como este ocorre na realidade estudada. Consiste, 

portanto, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente relevantes, 

diretamente da realidade, para ulteriores análises (CERVO & BERVIAN, 2004).  

 A abordagem qualitativa é usada quando se busca compreender um determinado 

fenômeno em profundidade, e caracteriza-se por ser mais participativa e menos controlável, já 

que os elementos participantes podem orientar os caminhos da pesquisa mediante suas 

interações com o pesquisador (MARTINS & BICUDO, 2005). 

Ela visa à representação de um fato, relativo ao mundo perceptivo, subjetivo e não 

mensurável concebido como próprio das ciências humanas e sociais, e estabelece uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números (MINAYO, 

2004). 
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 O método utilizado foi estudo de caso que Yin (2005) refere poder ser uma 

organização, pessoa, processos ou um projeto específico e contribui para o conhecimento dos 

elementos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupos, e compreensão de 

fenômenos sociais complexos.         

 Para Ellet (2008) estudos de caso são representações textuais da realidade, descrição 

de uma situação com todos os fatos transversais e delimitações, colocando o leitor como 

participante da situação. Um caso deve ter uma base factual apropriada, e a partir dela retirar 

conclusões razoáveis, sem, contudo, manifestar conclusão. 

 O cenário da pesquisa foi o setor do Alojamento Conjunto, da Maternidade do 

Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense, situado no município de Niterói, 

no Estado do Rio de Janeiro que é referência para tratamento de gestantes de alto risco, após 

permissão do Gestor da instituição.   

Os sujeitos da pesquisa foram 17 homens, cujas companheiras/esposas foram 

diagnosticadas como gestantes de alto risco. Para a inclusão dos mesmos estabeleci os 

seguintes critérios: ser maior de idade, acompanhar a cliente e seu estado mórbido, desejar ser 

voluntário ao estudo, não será feita distinção quanto à faixa etária, cor, grupo social, ou seja, 

não será excluído nenhum participante, salvo com solicitação do mesmo. De forma que 

fizeram parte da pesquisa todos os sujeitos da pesquisa que, após lerem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aceitaram participar voluntariamente da mesma. 

 O instrumento utilizado foi entrevista semi-estruturada, combinando questões abertas e 

fechadas. Os dados da entrevista foram gravados em MP3 com a autorização dos 

entrevistados e depois de ouvidos e transcritos foram analisados e agrupados por categorias.

 A técnica de entrevista é definida por Haguette (1997, p.86) como um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. Ela coleta de dados sobre um 

determinado tema científico é a técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. 

Através dela os pesquisadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e 

subjetivos.           

 Nas questões abertas, segundo Minayo (2004), tem-se a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão, sem se prender à indagação formulada, o que permite coletar 

informações de forma mais ampla. 

 Este tipo de entrevista tem como vantagem sua elasticidade quanto à duração, 

permitindo uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a 
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interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. Elas 

também são possibilitadoras de uma abertura e proximidade maior entre entrevistador e 

entrevistado, o que permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados, 

ou seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será o favorecimento de uma troca mais 

afetiva entre as duas partes (HAGUETTE, 1997). 

 Os dados foram categorizados a partir do que emergiu da fala dos homens e se 

procedeu a análise de discurso. Esta é considerada como um “conjunto de técnicas de análise 

de comunicações”, pois “não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos” 

(MACEDO, et al, 2008), que contribuem para a explicitação e sistematização do conteúdo das 

mensagens e da expressão desse conteúdo, através de deduções lógicas e justificadas, tendo 

como referência sua origem (quem emitiu) e o contexto da mensagem ou os efeitos dessa 

mensagem (OLIVEIRA et al.,2003). 

 Macedo et al (2008) consideram a Análise do Discurso (AD) como possibilidade de 

captar o sentido não explícito no discurso, portanto como forma de aproximação do processo 

saúde-doença por meio da interpretação da linguagem, pois é no terreno da linguagem que 

explicamos a determinação de vários fenômenos e conceitos, sendo a palavra uma espécie de 

ponte lançada entre um ou mais locutores e um ou mais interlocutores. 

 Os aspectos éticos abaixo discriminados seguem a RS 196 do Conselho Nacional de 

Saúde: 

Análise crítica de riscos e benefícios 

Riscos: A realização da pesquisa não previa exposição a riscos físicos, psicológicos, 

econômicos ou sociais aos sujeitos envolvidos na medida em que adotou todos os princípios 

necessários para preservação da integridade dos sujeitos. 

 Benefício: Foi válida a pesquisa na medida em que permitiu levantar a partir da fala 

dos homens que acompanham as gestantes consideradas de alto risco, as quais demandam 

cuidados consigo mesmas e de rigoroso acompanhamento pela equipe de saúde, dando à 

enfermagem embasamento para criar intervenções efetivas e realizar medidas de educação em 

saúde adequadas para o contexto familiar. 

 Duração total da pesquisa 

 A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, foi realizada coleta de dados durante 90 dias. A categorização e análise 

desses dados, bem como a redação do Trabalho de Conclusão de Curso e sua defesa e 

apresentação obedeceram ao cronograma do projeto.  
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            Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do 

patrocinado 

O pesquisador responsável foi a Professora Dra Helen Campos Ferreira e Amanda 

Corrêa Barros, acadêmica do 9º período do Curso de Graduação e Licenciatura em 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, responsáveis pela coordenação, realização 

da pesquisa, integridade e bem estar dos sujeitos da pesquisa. 

 O pesquisador se responsabilizará pela preservação dos dados da pesquisa durante 

cinco anos, sendo que em todos os momentos da elaboração do estudo será mantido o 

anonimato dos sujeitos participantes. Cabe ao pesquisador divulgar os resultados da pesquisa 

em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição envolvida na pesquisa. O 

pesquisador tem a obrigação de conduzir a pesquisa de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa  

 A pesquisa seria suspensa, caso não houvesse autorização da instituição ou se os 

sujeitos da pesquisa não assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 No decorrer da pesquisa, os sujeitos tiveram a total liberdade para suspender sua 

participação na pesquisa, sem qualquer dano a sua pessoa. Eles tiveram todo o apoio devido 

por parte do pesquisador, sempre que solicitados para esclarecimento de dúvidas acerca da 

pesquisa. 

 A pesquisa foi encerrada quando houve saturação dos dados, ou seja, as respostas às 

entrevistas se tornaram repetitivas. 

           Demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária para desenvolvimento da 

pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes 

A pesquisa foi desenvolvida mediante recursos do próprio pesquisador, conforme suas 

possibilidades, não dispondo de qualquer patrocínio ou auxílio financeiro de qualquer fonte 

para execução. 

com a concordância 

documentada da Instituição. 

A pesquisa foi realizada nas dependências do Hospital Universitário Antonio Pedro, 

necessitando apenas de infra-estrutura física da Instituição envolvida, pois, todos os demais 

recursos eram de responsabilidade do pesquisador, que é aluno do Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense. 

O orçamento financeiro detalhado da pesquisa, recursos, fontes e destinação, bem 

como a forma e o valor de remuneração do pesquisador. 
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Explicitação de acordos pré-existentes quanto à propriedade das informações 

geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação 

pública dos resultados a menos que se trate de casos de obtenção do patenteamento, neste 

caso os resultados devem se tornar públicos tão logo se encerre as etapas do patenteamento.   

As informações provenientes deste estudo, favoráveis ou não, serão utilizadas para 

apenas fins científicos tendo o pesquisador o direito de divulgá-las em eventos da área 

respaldados pela autorização dada pelos entrevistados quando da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e posteriormente, doado ao Grupo de Estudo Saúde 

Integral da Mulher e do recém Nascido para formação de banco de dados de pesquisa. 

Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, da destinação do material e/ou dados coletados. 

Eu, Helen Campos Ferreira, professora Adjunta e pesquisadora, do Curso de 

Enfermagem da UFF/ campus Niterói, responsável pelo desenvolvimento do projeto de 

pesquisa intitulado: “GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: a enfermagem e a vivência dos 

homens/companheiros” declaro conhecer o teor da RS 196 /96 do Conselho Nacional de 

Pesquisa e compromete-se a cumpri-la integralmente durante o desenvolvimento deste estudo, 

agindo de forma ética e responsável, em conformidade com o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem nos itens referentes à pesquisa e divulgação de dados coletados: 

será mantido o anonimato dos sujeitos voluntários da pesquisa; os dados coletados só serão 

utilizados neste trabalho de pesquisa; será guardado durante cinco anos e após composição 

dos resultados, este serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não; só serão 

publicados através de eventos ou artigos científicos. 

 O pesquisador apresentou aos sujeitos os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e 

pediu que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (TCLE), conforme a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS 

(BRASIL, 1996). Além deste termo, o estudo só foi possível após a aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de dados avaliou o projeto e atestou sua 

pertinência. A seguir, foram contatados os sujeitos da pesquisa para assinaro TCLE e, ocorreu 

a coleta dos dados. Esclareço que não utilizei nomes ou imagens dos sujeitos, protegendo os 

entrevistados de quaisquer implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa.  

Os dados coletados foram utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

destruídos oportunamente. Desta maneira, preservei a privacidade e o anonimato dos 

indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
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Descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa 

Não há métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa, pois foi realizada 

apenas entrevista no Alojamento Conjunto, onde estavam as puérperas e seus companheiros 

que as visitavam. 

       Descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade 

A pesquisa não oferecia nenhum risco físico e/ou emocional aos participantes, pois 

tratava da vivência do acompanhante, ele é a fonte primária. Embora se proponham 

intervenções, estas foram construídas junto com os depoentes, assegurando seguridade e 

integridade física e psicológica, uma vez que são intervenções com base na educação em 

saúde. A pesquisa propõe apenas mudança de comportamento que beneficiará a atenção à 

saúde da gestante de risco, pois propõe ações promotoras de bem estar.    

 Este projeto foi submetido para aprovação ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, conforme resolução 196/96 do MS em respeito ao que se 

determina sobre pesquisas com seres humanos e em relação ao Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, sob o número de protocolo sob número de protocolo 376/11, 

aguardando o resultado final. 



 

 

 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Esse estudo teve como propósito conhecer, através de entrevistas, as expectativas, 

sentimentos e necessidades dos homens/companheiros durante o processo de gestação de 

alto risco de sua mulher/companheira, considerando aqueles cujas mulheres estavam 

hospitalizadas no Alojamento Conjunto de um hospital público universitário. 

O estudo contou com 20 participantes no período de fevereiro a abril de 2012, 

porém um recusou-se a participar da pesquisa; outro não ofereceu dados que pudessem ser 

suficientes para o estudo e um terceiro encontrava-se em estado de embriaguez, relatando 

frases desconexas ao longo da entrevista. Assim, apenas 17 depoimentos foram coletados. 

Por se tratar de pesquisa qualitativa não houve necessidade de delimitação de 

número mínimo e máximo de participantes, sendo que a coleta foi encerrada no momento 

em que os depoimentos ficaram repetitivos.      

 Ao longo da análise dos dados, a identidade dos participantes foi preservada, e os 

mesmos estão nominados de maneira fictícia, através de nomes de super-heróis conhecidos 

na mídia escrita e falada, no sentido de adequar-se à RS/MS 196 que trata de pesquisa com 

seres humanos. 

Apresentam-se inicialmente os sujeitos da pesquisa caracterizando-os para, 

posteriormente, dividir-se os depoimentos em quatro categorias: a paternidade: sentimento 

sem companheirismo; a descoberta do alto risco; o homem vivenciando o parto e 

nascimento; a intervenção da enfermagem, seguidas de análise do discurso dos homens, 

ancoradas no referencial teórico proposto. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

Supermam: 37 anos; casado, limpador de vidro, 7ª série, católico, 3 filhos, foi pai 

pela primeira vez aos 20 anos, mora com a mulher e a mesma não trabalha fora do lar.

 Batman: 25 anos, união estável, pedreiro, 7ª série, não possui religião, 5 filhos, foi 

pai pela primeira vez aos 16 anos, mora com a mulher e a mesma é empregada doméstica. 

Robin: 26 anos, casado, gerente de uma loja de bebidas, ensino médio completo, 

não possui religião, 1 filho, foi pai pela primeira vez aos 26 anos, mora com a mulher e a 

mesma não trabalha fora do lar.       

 Lanterna verde: 25 anos, união estável, auxiliar de depósito, ensino médio 

completo, espírita, 3 filhos, foi pai pela primeira vez aos 23 anos, mora com a mulher e a 

mesma é “repositora” de vendas.       

 Homem Aranha: 29 anos, solteiro, operador de máquina, ensino médio 

incompleto, católico, 2 filhos, foi pai pela primeira vez aos 16 anos, mora com a mulher e a 

mesma é técnica de enfermagem.       

 Flash: 39 anos, casado, mecânico, 4ª série, cristão, 4 filhos, foi pai pela primeira 

vez aos 17 anos, mora com a mulher e a mesma não trabalha fora do lar.  

 Capitão América: 23 anos, solteiro, “farmacêutico”, ensino médio incompleto, não 

possui religião, 2 filhos, foi pai pela primeira vez aos 18 anos, mora com a mulher e a 

mesma não trabalha fora do lar.       

 Homem de Ferro: 20 anos, união estável, militar, ensino médio completo, 

católico, 1 filho, foi pai pela primeira vez aos 20 anos, mora com a mulher e a mesma não 

trabalha fora do lar.         

 Hulk: 35 anos, solteiro, metalúrgico, ensino fundamental completo, católico, 2 

filhos, foi pai pela primeira vez aos 17 anos, mora com a mulher e a mesma não trabalha 

fora do lar.           

 Senhor Fantástico: 34 anos, casado, copeiro, ensino médio completo, evangélico, 

2 filhos, foi pai pela primeira vez aos 24 anos, mora com a mulher e a mesma é diarista. 

 Caçador Marciano: 19 anos, solteiro, músico, ensino fundamental completo, 

evangélico, 1 filho, foi pai pela primeira vez aos 19 anos, mora com a mulher e a mesma 

não trabalha fora do lar.       

 Aquaman: 32 anos, casado, balconista de farmácia, 8ª série, não possui religião, 2 

filhos, foi pai pela primeira vez aos 19 anos, mora com a mulher e a mesma não trabalha 
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fora do lar.          

 Tocha Humana: 33 anos, casado, estoquista, 5ª série, católico, 2 filhos, foi pai pela 

primeira vez aos 29 anos, mora com a mulher e a mesma é manicure.  

 Arqueiro Verde: 19 nos, união estável, pedreiro, 6ª série, católico, 1 filho, foi pai 

pela primeira vez aos 19 anos, mora com a mulher e a mesma é doméstica. 

 Thor: 32 anos, união estável, servente de obras, 5ª série, evangélico, 4 filhos, foi 

pai pela primeira vez aos 17 anos, mora com a mulher e a mesma não trabalha fora do lar. 

Coisa: 23 anos, união estável, “deposista”, ensino médio completo, evangélico, 1 

filho, foi pai pela primeira vez aos 23 anos, mora com a mulher e a mesma é auxiliar de 

escritório.         

 Wolverine: 27 anos, casado, técnico em informática, ensino superior incompleto, 

católico, 1 filho, foi pai pela primeira vez aos 27 anos, mora com a mulher, sogro, sogra e 

cunhado, e a mulher é professora de educação física.     

 A faixa etária desse grupo variou entre 19 e 39 anos, sendo que observamos 7 

homens na faixa etária de 19 à 25 anos; 4 homens têm entre 26 e 30 anos e, outros 7 

homens tinham de 31 à 39 anos. O grupo configurou-se em maioria nos extremos da faixa 

etária, sendo que os mais novos experenciavam a paternidade de seus primeiros filhos e os 

mais velhos já tinham outros filhos. 

Portanto, a gestação de alto risco cerca os homens mais novos de expectativa e 

medo não só pelo estado gestacional de risco, mas também por serem pais de “primeira 

viagem”, o que os torna merecedores de atenção singular, por parte da equipe de saúde. 

Quanto à condição conjugal, 6 homens tinham companheiras fixas em união 

estável; 7 homens se disseram casados e apenas 4 homens encontravam-se solteiros, mas 

dando todo o apoio necessário a mulher.  

Uma situação conjugal insegura contribui como condição desfavorável à gravidez, 

sendo apontada como um dos fatores de risco gestacional, pois as mulheres sem 

companheiro fixo estão mais expostas às adversidades no contexto de vida, se sentem 

inseguras, não desfrutam de rede de apoio para o pós-parto. Daí a necessidade de 

enfermeiros estarem atentos às situações sociais que influenciam e, por vezes, exacerbam 

os estados mórbidos durante o estado gestacional. 

Em relação ao aspecto profissional para sustentabilidade de medicalização e 

atenção em caráter de urgência para exames laboratoriais e de diagnóstico perinatal acerca 

do quadro patológico da mulher, verificou-se não haver condição compatível, financeira 
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com nenhuma profissão. A atual tecnologia perinatal é dispendiosa por si só, pois exige 

controles constantes da saúde materno-fetal. 

Sobre a escolaridade, predominou homens com o ensino fundamental (completo ou 

incompleto) totalizando 9 deles. Outros 7 apresentaram ensino médio (completo ou 

incompleto) e, somente 1 cursando o ensino superior.  

A escolaridade é um fator que merece atenção, pois favorece subsídios importantes 

para os profissionais de saúde, uma vez que a participação do companheiro nas atividades 

educativas pode ser prejudicada pela dificuldade de compreensão. Nesse sentido, o 

profissional deve adequar suas atividades educativas ao grau de escolaridade, saberes e 

hábitos do casal.         

 Em relação ao número de filhos, 6 homens relataram estar sendo pai pela primeira 

vez, seguido de outros 6 que estavam sendo pai pela 2ª vez e 5 que têm 3 ou mais filhos. 

Dentre estes, que não eram seus primogênitos, 6 haviam sido pai pela primeira vez com 

menos de 18 anos e 5 foram pai pela primeira vez entre 19 e 29 anos.   

Dezesseis dos entrevistados afirmaram morar somente com a mulher e os filhos e 

só 1 relatou morar com a mulher e outros membros da família. Destes, 8 disseram que a 

companheira não trabalha fora do lar e 9 afirmaram que sim, elas tinham profissões 

diversas que não exigiam qualificação específicas. Isto nos remete ao entendimento de que 

elas vivenciaram a gestação de risco em exercícios de vidas solitárias, contando com suas 

próprias forças pessoais, suas próprias observações do estado gestacional. 

 

4.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos e as categorias emergentes da 

análise e interpretação dos discursos. Para melhor entendimento didático, utilizou-se a 

aglutinação das perguntas do roteiro de entrevista em unidades temáticas. 

 

A PATERNIDADE: SENTIMENTO SEM COMPANHEIRISMO 

  

 Para entender-se o conceito de paternidade, mesmo sob a classificação de alto risco, 

questionou-se sobre o que é ser pai: 
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Filhos primogênitos 

Robin: “É o acompanhamento, é a base, para mim 

é a base, a base de toda a estrutura familiar para 

mim é o pai.” 

Homem de Ferro: “Não tem explicação, só sendo 

mesmo pra saber.” 

Caçador Marciano: “É mais responsabilidade.” 

Arqueiro Verde: “É uma felicidade e ao mesmo 

tempo não acreditando, me pegou de surpresa, 

mas dá pra ir levando. Agora que caiu a ficha.” 

Coisa: “Para mim é uma dádiva que concede na 

vida na gente: ser pai. É saber que você vai ter 

uma criança para cuidar a vida toda, a 

responsabilidade a mais. Sempre quis ser pai, não 

tão novo assim não é, mas já que pedi a Deus, 

então ele disse toma!” 

Wolverine: “É uma novidade. É uma novidade 

muito boa, muito prazerosa. É uma coisa que..., 

não vou dizer que foi uma coisa que eu sempre 

quis, mas eu sempre pensei nisso, sempre quis da 

maneira, mas não como uma obsessão. Sempre 

esperei o momento certo e o momento certo 

chegou agora.” 

 

 

 

 

Outros filhos 

Superam: “Ser pai para mim é uma coisa muito 

especial, assim, fazer as coisas que meu pai me 

ensinou, dar uma assistência assim sabe, para 

mim é maravilhoso! Tem vezes que a gente fica 

meio assim, mas é uma coisa muito forte.” 

Batman: “Ah não sei, responsabilidade, 

felicidade. A gente se acha que é feliz quando o 

filho vem, enquanto não vem não é feliz.” 

Lanterna Verde: “Ser pai é tudo não é? Olhar 

para o filho, é aquela troca de olhares com o seu 

filho assim, vê que ele precisa de você pra tudo.” 

Homem Aranha: “É uma fase na vida da gente, 

porque o primeiro filho que eu tive eu nem 

aproveitei a minha juventude, estava com 16 anos 

de idade, aí quando comecei a aproveitar aí já era 

tarde já, praticamente vou fazer 30, aí tive uma 

menina agora. É muita emoção.” 

Flash: “Ótimo, uma beleza.” 

Capitão América: “Ser pai para mim é dar 

carinho, dar amor, dar atenção, compreensão. É 

ajudar também, o filho não é, fazer o que tiver no 

nosso alcance, não o que não tiver no nosso 

alcance, mas a gente faz tudo o que pode.”  

Hulk: “Tudo de bom na vida de um homem.” 

Senhor Fantástico: “É uma emoção diferente, é 

uma sensação de responsabilidade acima de tudo, 

mas é uma coisa muito boa, é algo inexplicável.” 

Aquaman: “Para eu ser pai é a melhor coisa do 

mundo, por mim eu seria pai todo ano, mas ela 

não quer.” 

Tocha Humana: “Ser pai é tudo. Ser pai é ser 

companheiro, instrutor da vida, e a gente vai 

levando cada dia mais, porque a gente que vai 

encaminhar nossos filhos, para mim é isso tudo, o 

dia a dia, ser um bom marido também.” 

Thor: “Eu acho legal, é bom. É um termo grande, 

é uma responsabilidade.” 
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 Percebe-se nesses discursos que mesmo vivenciando um momento conturbado, ainda 

assim, a gestação promoveu nesses homens sentimentos de felicidade, alegria e satisfação de 

trazer ao mundo uma nova vida. Isto nos mostra que o otimismo que acompanha esse 

sentimento paterno pode ajudar a mulher a superar todas as perspectivas ruins que a gestação 

de alto risco lhe traz. 

 Piccini et al (2009, p. 374) afirma que o pai possui dificuldade em criar vínculo com o 

bebê durante o período pré-natal justamente por não sentir o bebê crescer dentro de si, sendo 

assim, este vínculo começa a ser estabelecido somente após o nascimento e ao longo do 

desenvolvimento da criança.         

 Todos os homens entrevistados estavam muito sensibilizados com a chegada de um 

novo filho e muitos não souberam como expressar esse sentimento. É nesse momento que o 

homem se sente pai, apesar de vivenciar situação diferenciada, ele está sendo pai de um “feto 

de alto risco”. Contudo, nenhum deles se lembrou deste fato. Portanto, todos tiveram 

expectativas positivas e poderiam ter sido trabalhados no sentido de apoiar as mulheres e 

estarem juntos na rede de apoio emocional a elas. Quando vêm seus filhos pela primeira vez 

eles materializam a paternidade “sofrida”, mas feliz. 

 Oliva, Nascimento e Santo (2010, p.436) observaram que os pais têm assumido outras 

tarefas no âmbito familiar. Logo, o estereótipo, antes comumente percebido, de pais 

desinteressados em relação aos cuidados e a criação de seus filhos vêm sendo rompido. 

Fatores socioeconômicos e a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho têm 

contribuído para maior aproximação paterna aos aspectos afetivos da família.   

 O pai sente-se tão responsável quanto à mãe, no que concerne à criação do filho, aos 

cuidados iniciais com o bebê. Então, eles têm consciência de que devem ajudar suas 

companheiras nas tarefas com o bebê, e isso reflete mudança na sua vida, numa nova fase, 

onde tudo muda. A preocupação, nos depoimentos, centra-se no bebê e o estado de 

paternidade traça relação direta com ele, excluindo a mulher. 

Freitas et al (2009, p.87) aponta que o posicionamento assumido pelo homem acerca 

da paternidade indica a vivência da paternidade como um atributo social. O termo 

“responsabilidade” aponta a paternidade mais como aquisição de um novo encargo social do 

que como espaço de envolvimento afetivo com o filho. Esse encargo aparece associado à 

preocupação com o bem-estar do filho, no sentido de lhes garantir a subsistência e proteção. 

 Os entrevistados afirmaram sentirem-se com mais “responsabilidade”. Assim, o 

homem mais uma vez encara o seu papel de provedor da família, onde a sociedade lhe impõe 
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desde cedo que ele é responsável por garantir o sustento da família, sendo assim ele se intitula 

com sendo a “base da família”. Verifica-se conceitos de gênero adotados e, impregnados 

socialmente neles. 

 Quando arguidos se haviam acompanhado o pré-natal de suas companheiras, 

obtivemos as seguintes repostas: 
SIM 

Supermam: “Acompanhei, mas só fui a algumas 

consultas porque eu trabalho de manhã e não 

tinha como eu ir a todas. Fui umas 2 ou 3 vezes, 

mas ela indo pra mim já tá bom porque as vezes a 

mulher não acompanha e é importante.” 

Robin: “Acompanhei, fui à maioria das 

consultas.” 

Lanterna Verde: “Não fui a todas, só fui em 3, 

por causa do trabalho..” 

Homem Aranha: “Acompanhei, fui a todas as 

consultas.” 

Flash: “Fui uma vez só com ela ver como estava o 

coraçãozinho do neném.” 

Capitão América: “Acompanhei umas 3 vezes só.” 

Homem de Ferro: “Acompanhei.” 

Senhor Fantástico: “Não todos por causa da 

escala de trabalho, mas os que eu pude eu 

acompanhei.” 

Caçador Marciano: “Acompanhei, algumas vezes 

eu entrava em outras não.” 

Aquaman: “Fui, acompanhei todas as consultas.” 

Arqueiro Verde: “Fui, acompanhei.” 

Thor: “Todo tempo, fui a todas as consultas 

dela.” 

Wolverine: “Acompanhei, só não fui à penúltima 

consulta por motivo de trabalho, mas em todas as 

outras eu estive presente.” 

NÃO 

Batman: “Já, já fui algumas vezes levar ela no 

médico, mas ela que resolvia tudo, com papel 

essa coisas, disso daí eu não entendo nada.”  

Hulk: “Acompanhei, mas não cheguei a entrar 

nas consultas.” 

Tocha Humana: “Acompanhei, mas não cheguei 

a ir às consultas por conta do trabalho. Mas 

quando ela chegava eu perguntava como tinha 

ido a consulta.” 

Coisa: “Não, porque não teve, só teve o 

ultrassom e já foi o parto.” 

 

 

 Piccini et al (2004, p. 306) nos mostra que os pais participam de inúmeras formas na 

gravidez de suas companheiras, tanto de modo direto, através de comportamentos como 

acompanhar nas consultas, como de modo indireto, oferecendo-se como uma figura de apoio 
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para a gestante e expressando o seu envolvimento emocional.    

 Todos os entrevistados afirmaram ter acompanhado suas companheiras em alguma 

consulta pré-natal. Essa presença do pai nas consultas e exames de ecocardiografia acalma e 

transmite tranqüilidade para a mulher. Esse apoio emocional é fundamental, principalmente, 

para a gestante de alto risco, visto a condição em que ela se encontra e todos os sentimentos 

de medo e insegurança que permeiam esse momento. 

 Oliva, Nascimento e Santo (2010, p.438) afirmam que a participação dos homens nos 

espaços das consultas pré-natais determina a sua inserção no processo, constituindo uma 

importante função atribuída aos futuros pais e com reflexo na qualidade de vida dos casais, já 

que estariam mais conectados emocionalmente à gestação e dispostos ao apoio e à 

compreensão de suas parceiras.        

 A maioria dos entrevistados afirma não comparecer em todas as consultas, e se 

justificam alegando falta de tempo por conta do trabalho. Outros até afirmam acompanhar, 

mas no sentido de ir junto, e não de participar da consulta. Percebido pela entonação das 

respostas e no sentido de não integração com o profissional que a assistia. Tal atitude nos 

permite inferir ser responsabilidade, apenas da mulher o controle de seu bem estar físico e 

emocional. 

 Uma das propostas governamentais é a inclusão do homem no processo de gestação da 

mulher. Porém, o sistema de saúde pública não favorece esta iniciativa já que estes são 

oferecidos no horário de trabalho dos homens, além dos empregadores estranharem quando o 

homem apresenta a declaração de comparecimento no pré-natal da esposa. 

 No sentido de entender o significado do “acompanhamento” às consultas de pré-natal, 

obtivemos as seguintes respostas: 
Supermam: “Uma vez que eu fui ele botou um aparelho lá na barriga para escutar o coração do bebê, 

e outras coisas também que agora eu não me lembro não.” 

Batman: “A única coisa que eu sei que ela explica é que tem o toque, pergunta se ela está se sentindo 

bem, quantas semanas ela tem. Eu nunca entro, sempre fico do lado de fora, ela é que sabe mais.” 

Robin: “Eu lembro que tinha a avaliação toda da criança, a parte de escutar o coraçãozinho, fazer a 

avaliação do quadro, essas coisas assim.” 

Lanterna Verde: “Não lembro, eu não entrava, só ficava naquela de dar um apoio. Ela me falava que 

o médico dava o toque, falava como é que estava o neném, até ouvi uma vez o coraçãozinho dele 

quando foi bater a ultra.” 

Homem Aranha: “Ah, o médico dá o toque na barriga dela, com aquele gel aí depois vem o negócio 

da ultra pra ver o coração saber se tá mexendo.” 

Flash: “Não, eu fiquei do lado de fora.” 
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Capitão América: “Não.” 

Homem de Ferro: “Ah ele mede a barriga, vê o tempo da gravidez como é que está, como é que está o 

bebê, que eu me lembro só.” 

Hulk: “Ah mais ou menos, vou resumir pra você, ele vê a saúde da criança como o coração, os 

batimentos cardíacos, a pressão, sobre passagem na hora do nascimento, data, tempo.” 

Senhor Fantástico: “Ah o médico pergunta como é que ela está, como é que está o neném, se ela está 

se cuidando, essas coisas. Não exagerando nos alimentos.” 

Caçador Marciano: “Ele examina a barriga, pergunta o que ela come, o que ela bebe, e faz as receitas 

dele com os medicamentos.” 

Aquaman: “Ah ele verifica como está o estado de saúde dela, a barriga, o coração do neném, passa 

alguns medicamentos pra ela tomar, vitaminas, vê o peso dela, se está tudo bem com o neném.” 

Tocha Humana: “Pelo que ela me diz examina o corpo, medir a barriga, faz aquele exame que toca as 

partes dela lá (toque).” 

Arqueiro Verde: “Ah pelo que ela me falou eles medem a barriga dela, pesa.” 

Thor: “A médica que acompanhou ela media a barriga dela, olhava o coração do neném, olhava a 

pressão dela.” 

Coisa: “Não faço a mínima idéia.” 

Wolverine: “A consulta de pré-natal tem a aferição da pressão arterial da gestante, medição da 

barriga, peso, medidas todas da barriga, escutar o coração do bebê dependendo de determinado 

período da gestação (quando já é possível não é?), prescrição médica de alguma vitamina, exames 

complementares, acho que é isso!” 
 

 Piccini et al (2004, p.306) afirma que o acompanhamento às consultas e exames pré-

natais é relatado pelos pais como uma forma de participação na gravidez. Diria que isto está 

no ideário dos homens entrevistados. Porém, os entrevistados demonstraram desconhecer, de 

fato, a situação vivida pelas mulheres, e que não dão a devida atenção para este momento.

 Para Oliva, Nascimento e Santo (2010, p. 438) o conhecimento deles sobre a 

assistência é decorrente das experiências vivenciadas pelas companheiras gestantes. Muitas 

vezes, tal conhecimento é genérico, sem clareza das ações desenvolvidas nesse tipo de 

atendimento. A mulher não o insere no contexto devido pensar que ele não dimensiona sua 

gravidez. 

 Percebe-se que mesmo acompanhando as mulheres na consulta pré-natal, muitos não 

se interessam em participar das consultas, e os que participam não se interessam sobre o que 

está acontecendo, não questionam determinados assuntos. Eles ficam a mercê do 

conhecimento da gestante, não tendo clareza do que realmente se passa e qual pode ser sua 

participação para o bem estar da mulher e do bebê. 
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 É necessário estimular uma participação mais ativa dos pais, preparando-o para todo o 

processo gestacional. O pai tem poucas oportunidades para se preparar para o seu papel, e nós 

como enfermeiros, devemos inseri-lo nesse processo e mostrá-lo que ele é pai desde o 

momento da fecundação.  

 Brasil (2010, p.14) diz que a equipe de saúde deve estar preparada para enfrentar 

quaisquer fatores que possam afetar adversamente a gravidez, sejam eles clínicos, obstétricos, 

ou de cunho socioeconômico ou emocional. Para tanto, a gestante deverá ser sempre 

informada do andamento de sua gestação e instruída quanto aos comportamentos e atitudes 

que deve tomar para melhorar sua saúde, assim como sua família, companheiro e pessoas de 

convivência próxima, que devem ser preparados para prover um suporte adequado a esta 

gestante. 

 O modelo assistencial observado pelos pais, nas consultas de pré-natal, é ainda o 

biomédico, no qual o profissional que está assistindo esta gestante se preocupa somente com 

os aspectos fisiológicos e clínicos da mulher e do feto, como: aferição da pressão arterial, 

medidas antropométricas, ausculta dos batimentos cardiofetais e medida da altura uterina. 

Inspirado na visão mecanicista do ser humano, onde a mulher tem papel passivo no controle 

do seu bem-estar, limitando-se a cuidar tão e somente do seu corpo, como se a gestação 

englobasse apenas isso. Temos consciência de que não compete ao enfermeiro realizar pré-

natal de alto risco, porém sabemos que como membro da equipe de saúde temos o dever de 

manter ações educativas dirigidas ao problema específico detectado na gestante.  

  

 

A DESCOBERTA DO ALTO RISCO  

  

  

 Em relação à percepção de fator diferente sobre a saúde da mulher na gestação 

inquiriu-se se haviam identificado algum sinal estranho na gestação da companheira, eles 

disseram: 
SIM 

Supermam: “Às vezes ela fica com muita dor de 

cabeça só, fica chateada me dando bronca, mas 

acho que era a pressão dela que já estava alta.” 

Flash: “Só da pressão mesmo e falta de ar.” 

Lanterna Verde: “Não, percebi que ela tava 

inchando, mas como dizem é normal  na 

NÃO 

Batman: “Não.” 

Robin: “Não.” 
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Capitão América: “Ela sentia muita dor na 

barriga, pressão alta, às vezes abaixava um 

pouco aí ela passava mal.” 

Senhor Fantástico: “Alguns sintomazinhos 

como inchaço e dor de cabeça.” 

Tocha Humana: “A única coisa de diferente foi 

a pressão alta mesmo. Muita dor de cabeça, dor 

na nuca, as vezes sentia aquele mal estar, no 

mais era isso mesmo.” 

Arqueiro Verde: “Ela tava muito nervosa.” 

 

gravidez.” 

Homem Aranha: “Não.” 

Homem de Ferro: “Não.” 

Hulk: “Não.” 

Caçador Marciano: “Não.” 

Aquaman: “Não. Só a pressão mesmo alta.” 

Thor: “Não.” 

Coisa: “Não. Foi tudo muito rápido, nem 

imaginava que ela tava grávida.” 

Wolverine: “Em termo de gestação acho que foi 

tudo muito tranqüilo.” 

 

 Como afirma Silva, Stefanelli e Hoga (2002, p. 36) as gestantes, muitas das vezes, se 

mostram inibidas para revelar suas preocupações e questionamentos relativos às 

transformações físicas e emocionais que ocorrem no seu corpo, próprias do período 

gestacional.           

 Conforme Oliva, Nascimento e Santo (2010, p. 439) em sua pesquisa apontaram que 

quando questionados sobre o diálogo estabelecido com sua parceira a respeito das queixas, 

modificações corporais durante a gestação, medos, desenvolvimento do bebê, preferências 

pelo tipo de parto, a maioria dos homens afirmou que o diálogo acontecia se a parceira 

referisse alguma queixa relacionada à gravidez.     

 Observa-se que todos eles não estão preparados em nenhum momento para identificar 

qualquer sinal ou sintoma diferente de uma gestação normal. Para eles toda e qualquer 

mudança é vista como algo normal na gestação ou que não deve ser levada tão a sério, já que 

não há em geral uma manifestação da gestante.  

 Podemos nos basear na história do Coisa como exemplo. A companheira dele é obesa 

e tem ovários policísticos os quais estavam em tratamento, durante uma mudança de 

medicação ela engravidou. O mesmo me relatou que por ser obesa e ter constantemente 

atrasos na menstruação, não houve suspeita de gravidez. No final da gestação é que os dois 

observaram constantes movimentos abdominais e após uma ultrasonografia foi confirmada 

gravidez de 37 semanas, 10 dias após esta descoberta o bebê nasceu. Como não houve pré-

natal e por ser obesa ela foi considerada de alto risco. Este era o primeiro filho dos dois. 

Ressalto o fato de que em nenhum momento este companheiro percebeu qualquer sinal ou 
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sintoma de gestação. Isto nos remete a uma possível negação de uma gravidez inesperada e 

não programada por parte de ambos os pais. 

 Assim, é fundamental que o enfermeiro dê total suporte emocional a este casal, não só 

por ser uma gestação de alto risco, mas principalmente por desconhecermos os sentimentos 

que permeiam essa gravidez inesperada. Não sabemos como será a reação dos pais no 

encontro com o filho e o que isso pode acarretar. Essa nova relação pai-mãe-filho ainda está 

se estabelecendo, e não se sabe quais sentimentos irão embasar essa relação. O enfermeiro 

deve, em conjunto com a equipe multidisciplinar, orientar e apoiar esta nova família, com o 

intuito de garantir o bem-estar físico e emocional de todos. 

Para saber quais os sentimentos, na hora em que descobriram suas companheiras serem 

gestante de alto risco, revelaram: 

 
PENSOU SÓ NO BEBÊ 

Supermam: “Eu pensei que ia afetar minha 

filha, pensei que fosse uma coisa muito mais 

grave do que foi. Imaginei uma coisa muito 

grave, só que no dia do parto ali a médica falou 

que é por causa da pressão dela que sobe às 

vezes, e eu estava pensando outra coisa, estava 

pensando que a minha filha estava em risco de 

alguma coisa.” 

Batman: “Na primeira eu fiquei com medo, mas 

na segunda e na terceira (atual) eu nem liguei.” 

Robin: “Fiquei com muito medo não é?” 

Flash: “Bastante preocupado.” 

Hulk: “A gente já sabia que ela tinha Lupus e 

que ia ter que fazer acompanhamento na 

gravidez, porque era de risco. Mas foi uma 

gestação tranqüila.” 

Senhor Fantástico: “A preocupação não é?” 

Caçador Marciano: “Eu não fiquei com tanto 

medo assim não.” 

Thor: “A gente só ficou sabendo da pressão 

dela porque ela foi ao posto lá em Itaipu aí 

viram que a pressão estava muito alta, aí 

mandaram a gente para cá.” 

PENSOU NOS DOIS

Tocha Humana: “Eu fiquei muito preocupado, 

porque somos nós dois pra tudo, ela e eu, eu e 

ela então somos um corpo só. A gente não pensa 

direito, não come direito, fica preocupado o dia 

todo. Sempre ligando para perguntar se estava 

  

Lanterna Verde: “Eu fiquei muito nervoso, 

muito. Porque falaram que tinha o risco dela e o 

risco de perder o neném, aí já me desabou. Em 

uma situação dessa a expectativa é demais, aí no 

trabalho fiquei bolado demais.” 

Homem Aranha: “Eu fiquei preocupado, aí 

fiquei perguntando mais uma gestação de risco? 

Aí fiquei com medo de acontecer alguma coisa 

com a criança, com ela, gravidez de risco não 

é?” 

Capitão América: “Eu fiquei com medo, porque 

pressão alta é aquilo às vezes a gente perde às 

vezes a gente ganha. Às vezes a gente pode 

perder nossa mulher, nosso filho.” 

Homem de Ferro: “Eu fiquei com medo, porque 

pressão alta é aquilo, a gente pode perder nossa 

mulher ou nosso filho.” 

 Aquaman: “O medo de perder ela e o neném.” 
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Wolverine: “Pois é eu fiquei muito apreensivo, 

acredito que até bem mais que ela porque 

demorou um pouco para cair a ficha dela do que 

realmente podia acontecer.” 

 

 

tudo bem, se ela almoçou, se ela sentiu 

tonteira.” 

Arqueiro Verde: “Poxa eu fiquei preocupado de 

acontecer alguma coisa com ela e com o bebê.” 

Coisa: “Na hora que eu descobri que era de 

risco eu fiquei com medo de perder os dois, 

ainda mais que o médico falou que ela é “meio 

fortinha” podia dar eclampsia não é? Eu fiquei 

com medo, sei lá, às vezes vai e não volta.” 

 

 
 A maioria dos homens valorizou muito mais a saúde do seu filho e o risco que este 

poderia correr, não citando importância apenas sob o risco que sua mulher corria. Alguns 

explicitaram, em suas falas e, na entonação das respostas, indiferença a um possível 

agravamento do quadro em relação à mulher, ou que fosse impossível que isto acontecesse. 

Assim, notamos que mesmo vivenciando uma gestação de alto de risco em alguns momentos 

os homens se esquecem do cuidado que este momento requer e da importância que deve ser 

dado a ele.   

Outro grupo de pais apresentou preocupação com a saúde tanto do bebê quanto da 

mulher, enfatizando o medo da morte de ambos. A gestação de alto risco emite naqueles que 

estão vivenciando sentimentos de medo, apreensão e preocupação. Quando o profissional diz 

que há risco, os homens se vêem em uma encruzilhada de sentimentos, onde pode ter um final 

feliz ou não. E aí “doam” para a equipe o poder sobre os corpos da mulher e do feto, numa 

atitude de confiança plena, entregando-lhe seu bem maior.     

 O sentimento de medo e apreensão é o que contagia o pai no momento em que 

descobre a situação de risco gestacional e o que implica para a saúde da gestante e do bebê. 

Esses sentimentos afloram o risco da perda de um ente querido, o risco eminente da morte. 

 Como colocou Oliveira e Madeira (2011, p.195) as mulheres sentem-se desesperadas, 

revoltadas, transtornadas ao saberem que estão gerando um filho em situação de alto risco. 

Esta descoberta abala toda a estrutura familiar. Porém, os homens apenas sabem da atual 

situação de suas companheiras quando há alguma explicação por parte delas ou quando há 

informações de terceiros, mas estas, na maioria das vezes, não são bem esclarecidas. Tal 

atitude dificulta esta vivência e não lhes dá suporte para oferecer apoio a sua mulher. 
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 O MS (BRASIL, 2010, p.14) mostra que uma vez encaminhada para acompanhamento 

em um serviço especializado em pré-natal de alto risco é importante que a gestante seja 

orientada a não perder o vínculo com a equipe de atenção básica ou Saúde da Família que 

iniciou o acompanhamento. Por sua vez esta equipe deve ser mantida informada a respeito da 

evolução da gravidez e tratamentos administrados à gestante. Isto é importante porque a 

gestante tem maior facilidade de acesso aos serviços de atenção básica, até mesmo pela 

proximidade ao seu domicílio, possibilitando que o enfermeiro possa ofertá-la acolhimento e 

apoio, por meio da identificação e ativação da rede de suporte familiar e social, participação 

em atividades educativas individuais e em grupo, reforço para freqüência nas consultas 

especializadas e maior adesão aos tratamentos instituídos, além do primeiro atendimento na 

suspeita de intercorrências, nos casos em que o acesso da gestante aos serviços especializados 

seja difícil. 

 Esta também é uma forma de complementar a consulta realizada pelo médico, já que 

há exclusão do enfermeiro. Seria a pós-consulta, onde o enfermeiro pode orientar a gestante e 

seu companheiro como forma de prevenção do agravamento do seu quadro. Além de estender 

laços de confiança e respeito pelo profissional, o que ajuda na hora de seguir as orientações 

num programa de atenção singular. 

 Quando questionados sobre que medidas eles julgaram necessárias para evitar o 

agravamento do quadro de risco gestacional, obtivemos as seguintes respostas: 

 
Supermam: “Ah deixar ela calma e tranqüila dentro de casa, não saía pra rua, não perturbava muito 

ela, porque mulher quando vê o homem indo pra rua já fica pensando várias coisas. Aí eu parei, só 

ficava do lado dela dentro de casa” 

Batman: “Na primeira eu ficava tenso, cheio de delicadeza com ela, não deixava comer muita coisa 

salgada, essas coisas da pressão, ficava tentando vigiar ela fazer a comida, mas depois que eu vi que 

não tinha nada a ver, às vezes fala que tá com a pressão alta e não tá nada.” 

Robin: “Ah, tentava acalmar ela, ajudar no que eu podia.” 

Lanterna Verde: “Fazia o almoço, tentava controlar para ela tomar o remédio no horário certo 

porque ela esquecia.” 

Homem Aranha: “Ah ela fuma, aí não parou de fumar, aí eu falei com ela ou você bebe ou você pára 

de fumar, ela falava pra caramba. Daí a médica falou outro dia também, aí ela deu uma maneirada, 

porque está internada também e não tem como fumar, vamos ver quando chegar em casa. Eu ficava em 

cima dela direto por causa disso.” 

Flash: “Não poderia fazer nada, só perguntava se ela queria ir ao médico.” 
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Capitão América: “Pra ela ficar calma, manter minha tranqüilidade, o máximo possível de paciência 

com ela, porque a mulher está grávida.” 

Homem de Ferro: “Manter tranqüilidade, o máximo possível de paciência com ela.” 

Hulk: “A gente tentava evitar uma gravidez por conta da doença dela, mas como aconteceu...” 

Senhor Fantástico: “Fazia o que eu podia, eu e nosso filho ficávamos cuidando dela, e eu fazendo as 

coisas para ela não ter que fazer. Virei dona de casa.” 

Caçador Marciano: “Pouca coisa, mas fiz, muitas vezes estendia a roupa pra ela, arrumava casa, 

tomar o remédio na hora certa, não fazer tanto esforço.” 

Aquaman: “Ah fiz comida, arruma casa, não deixa lavar nada, arrumar nada.” 

Tocha Humana: “Da roupa até a comida, tudo. Ficava vigiando se ela estava se alimentando, se 

estava tomando os remédios que o doutor passava remédio de pressão, se ela estava medindo a glicose, 

tomando a insulina.” 

Arqueiro Verde: “Ah eu dou todo o apoio e toda a ajuda.” 

Thor: “Tentando fazer ela ficar o mais quieta possível, calma, para ela não ter problema no parto, 

como ela não teve graças a Deus.” 

Coisa: “Quando ela internou a gente estava se mudando, daí não deixei fazer nada, tive que preparar 

tudo pra receber ela e o bebê.” 

Wolverine: “Tentar manter ela calma o máximo possível até o final da gravidez.” 

 

 Os discursos dos entrevistados apontaram que como medidas para evitar ao 

agravamento do quadro de suas companheiras, eles se limitaram ao apoio emocional, tentando 

deixá-las calmas, tranqüilas, evitando aborrecimentos, uma vez que todos sabem que o 

estresse é um fator crucial para aumento da pressão arterial.   

 Como disseram Piccinini et al ( 2009, p.374) muitos pais não sabem como interagir 

durante a gestação, como entrar em contato com seus bebês e com a companheira e 

estabelecer com eles uma relação. Ressaltaram ainda, que, hoje por mais que homens desejem 

e possam participar mais do processo da gravidez, eles, em sua maioria, não tiveram modelos 

de pais participativos. Desconhecem como fazer e, quando desejam não recebem o 

reconhecimento social. 

 A partir do momento em que é descoberta a eminência da morte, o homem se vê como 

co-responsável para evitar o agravamento desse quadro e faz o que lhe é permitido fazer para 

ajudar, dentro do que lhe foi passado sobre a patologia gestacional. Chama-nos a atenção o 

fato dos homens associarem como forma de apoio também a realização das atividades 

domésticas.           

 Como dizem Freitas, Coelho e Silva (2007, p.141) o “novo pai” participa da gravidez, 

compartilhando as alegrias do nascimento e as tarefas diárias outrora reservadas culturalmente 
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e exclusivamente às mulheres. Muitos relataram que assim poupam esforços de suas mulheres 

e realizam todas as atividades do lar, antes comumente feitas somente por elas. Os homens 

não poupam esforços para ajudar e sentir-se útil, é importante eles saberem que também 

depende deles “salvar” a vida do seu filho. Ainda assim, ele quer continuar sendo visto como 

o “herói que faz de tudo” e consegue salvar a vida da mulher que ama e, do filho. 

 Cabe ao profissional de enfermagem que está assistindo essa gestante e observando 

essa relação, incluir o homem na assistência prestada e orientá-lo ao real quadro de sua 

companheira. Mostrá-lo que há medidas de controle, as quais ele pode ser o responsável por 

monitorar e cuidar do bem-estar da sua companheira e do seu bebê. 

 Para saber se houve alguma explicação para ele sobre o quadro de risco gestacional da 

mulher por parte da equipe que dela cuidava, informaram: 

 
SIM 

 Robin: “Passavam sempre para nós dois, porque 

nós dois estávamos sempre juntos.” 

Hulk: “No começo sim, mas depois a mãe dela foi 

quem teve mais contato.” 

Wolverine: “Sim, o médico dela mesmo, como eu 

sempre acompanhava ela, eu sempre estava atento 

as explicações do médico.” 

 

NÃO 

Supermam: “Não, só ela mesmo que passava 

para mim.” 

Batman: “Ela que me explicou que podia passar 

mal, que a médica falou que ela podia passar 

mal, que se a pressão dela aumentasse podia 

passar mal, podia prejudicar o neném, aí eu 

fiquei com medo.” 

Lanterna Verde: “Explicavam sempre para ela e 

ela passava para mim. É assim, tem que ter mais 

paciência porque ela não pode se aborrecer.” 

Homem Aranha: “Explicavam sempre para ela e 

ela passava pra mim.” 

Flash: “Eu fiquei sabendo por ela, porque o 

médico falava para ela e ela passava para mim.” 

Capitão América: “Ela que me falou.” 

Homem de Ferro: “Não.” 

Senhor Fantástico: “Não.” 

Caçador Marciano: “Não.” 

Aquaman: “Não, só ela mesmo que falou.” 

Tocha Humana: “Não, é porque eu nunca vinha, 

ela falava em casa aí eu tentava ajudar ela, com 

alimentação. Ela que me contava que não podia 

comer nada muito carregado, com muito sal, aí eu 

tentava já fazer as coisas de acordo.”  
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Arqueiro Verde: “Não, já tinham me falado (os 

amigos e parentes), mas o médico não.” 

Thor: “Não, teve uma senhora lá no Azevedo 

Lima que explicou a respeito da pressão alta, o 

que podia acontecer com o meu filho.” 

Coisa: “Explicaram sim, a assistente social 

Amanda, como eu já conheço ela há um tempo, 

toda dúvida eu perguntava pra ela.” 

 

 Em nada surpreendeu ver, através dos discursos, que nenhum profissional explicou 

diretamente para o homem sobre a atual situação de suas companheiras. O homem é excluído 

durante todo o processo gestacional e numa situação de risco não haveria de ser diferente. 

Podemos observar que eles eram informados sempre pela própria companheira ou por 

familiares.       

 Como mostram Freitas et al (2009, p. 87) em sua pesquisa com mulheres grávidas e 

puérperas, estas revelaram que o distanciamento do homem dos processos de gestação e parto 

gera nelas sentimento de solidão e vazio. Tais processos são acentuados pela falta de espaço 

para os homens participarem do processo gravídico desde o pré-natal. As autoras afirmaram, 

ainda, que iniciativas devem ser adotadas no sentido de estimular a participação masculina no 

processo gestacional, parto, puerpério, amamentação e demais eventos que envolvem a 

relação pai, mãe e filhos.   

 É vergonhoso para a equipe de saúde ver que está sendo falha na sua tarefa. Onde está 

a humanização que tanto é defendida, quando não damos ao outro sequer a informação que 

ele busca e precisa? É um direito dos usuários do sistema de saúde saber sobre tudo que 

ocorre com a sua saúde e de seus familiares. Porém, vemos nitidamente que em nenhum 

momento o profissional que estava assistindo essas mulheres ou qualquer membro da equipe 

de saúde teve o ato humano de esclarecer e informar sobre o que estava ocorrendo. Os pais 

que também são protagonistas desta história ficam a mercê da informação de terceiros. 

 Novamente, detecta-se a importância da inclusão do pai nesse processo. A gestante 

não só tem que dar conta de enfrentar seus medos e anseios, como também tem que explicar 

tudo a seu companheiro para que este possa apoiá-la. 
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O HOMEM VIVENCIANDO O PARTO E NASCIMENTO 

 

 Indagados sobre a participação no trabalho de parto e suas expectativas no momento 

do parto, relataram: 

 

Aquaman: “Estava com ela, passei a noite toda 

PRÉ- PARTO 

Supermam: “Estava ali, mas só que eu não pude 

ficar perto dela não porque a barriga dela fazia 

assim, daqui a pouco tava aqui, aí ela começava 

a chorar aí eu falei não dá não, aí não vi mais.” 

Batman: “Não, eu fiquei do lado de fora porque 

não me deixaram subir e ela queria subir com a 

mãe.” 

Robin: “Todo minuto, eu participei do parto, 

fiquei do lado dela, segurando a mão e fazendo 

força junto com ela.” 

Lanterna Verde: “Não porque eu estava no 

trabalho, quando me avisaram que estava 

nascendo eu peguei dispensa no trabalho, vim 

para cá e fiquei esperando na sala ali.” 

Homem Aranha: “Ela tava com muita dor, aí 

ele foi à sala verificar a pressão dela, aí a bolsa 

estourou, aí botaram ela na mesa lá, deram o 

toque nela aí o médico disse que estava vindo já, 

mandou ela fazer força, não demorou nada. Ele 

me deixou ficar lá dentro com ela.” 

Flash: “Não, eu estava em casa com as outras 

crianças.” 

Capitão América: “Eu estava do lado dela.” 

Homem de Ferro: “Afirmativo, eu estava do 

lado dela.” 

Hulk: “Só em alguns momentos antes dela 

entrar na sala, depois ela ficou mesmo com a 

mãe.” 

Senhor Fantástico: “Não, eu estava 

trabalhando.” 

Caçador Marciano: “Acompanhei.” 

PARTO 

 Supermam: “Fiquei meio abalado, dava vontade 

de entrar, mas aí eu voltava essas coisas assim de 

bobão mesmo. Eu estava lá, só que o médico 

falou que era melhor eu nem vê, porque é muito 

sangue e eu acho que eu também não ia gostar 

não. Ele falou que eu ia ficar meio abalado, aí eu 

falei é melhor não ficar não, mas eu queria ver.” 

Batman: “Eu nem pensava na pressão não, 

pensava logo do neném nascer e ela está do lado 

dele.” 

Robin: “A realização, uma sensação 

inexplicável, é ser pai.” 

Lanterna Verde: “Estava pensando em tudo, em 

dar alguma coisa, mas sempre com a esperança 

de dar tudo certo, orando do serviço até aqui 

porque eu estava com muito medo.” 

Homem Aranha: “Eu fiquei na sala junto com 

ela, mais na hora que começou a sair ela 

começou a chorar, eu chorei junto, aí não 

agüentei e saí da sala. Fiquei da porta olhando” 

Flash: “Doido, fiquei preocupado para 

caramba.” 

Capitão América: “De correr tudo bem, do meu 

filho nascer bem e ela também sair bem, como 

saiu tudo bem graças a Deus.” 

Homem de Ferro: “De correr tudo bem, que 

acabasse logo.” 

Hulk: “Que corresse tudo bem.” 

Senhor Fantástico: “Não, eu tava trabalhando.” 

Caçador Marciano: “Acompanhei, gravei tudo. 

Eu fiquei mais preocupado em filmar direito do 

que com o próprio parto.” 
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com ela aqui.” 

Tocha Humana: “Estive, eu estava aqui, só não 

pude entrar porque foi cesárea.” 

Arqueiro Verde: “Estava trabalhando também.” 

Thor: “Não porque foi cesárea, ela não chegou 

a entrar em trabalho de parto.” 

Coisa: “Não acompanhei também, porque como 

ela já tava internada me mandaram ir embora 

que não ia ser naquele dia, aí quando foi 

20horas da noite me ligaram dizendo que tinham 

induzido o parto normal quase o dia todo, mas 

não conseguiram porque não tinha dilatação. Aí 

levou ela pra cesárea e como eu não podia 

entrar também.” 

Wolverine: “Até o momento dela ser 

encaminhada a cesariana eu estive presente, 

depois eu não pude entrar.” 

 

 

Aquaman: “Nervoso, muito nervoso, queria que 

ela saísse logo lá de dentro para eu ver que 

estava tudo bem com ela e com o bebê.” 

Tocha Humana: “Eu estava tão nervoso que 

tomei 3 Captopril, a minha pressão estava muito 

alta, eu fiquei com mais nervoso que ela. Porque 

a bolsa estourou em casa!Fiquei desesperado 

primeiro, aí depois liguei para todo mundo para 

arrumar um carro para trazer ela.” 

Arqueiro Verde: “Eu estava doido pra ver, mas 

estava trabalhando. Eu fiquei muito nervoso, 

cheguei até a passar mal.” 

Thor: “Estava sentado ali, doido pra ver os dois, 

saber que correu tudo bem, como correu graças a 

Deus, aí fiquei ali esperando.” 

Coisa: “Quando eu cheguei já tinha nascido já.” 

Wolverine: “Na hora do parto as minhas 

expectativas eram as melhores possíveis, que não 

demorasse porque tem toda aquela situação se o 

bebê nascer fora de hora ou demorar pra nascer 

falta oxigenação no cérebro, e com todo o 

diagnóstico que ela tinha era uma preocupação a 

mais. Foi estimulado o parto normal por mais de 

1 hora e meia e quando viu que não tinha 

passagem encaminharam pra cesariana.” 

 

 Referente à presença do pai no trabalho de parto, excluindo-se aqueles que estavam 

trabalhando ou cuidando dos outros filhos, notamos que todos os pais estiveram presentes 

neste momento. É importante que haja colaboração e compreensão da instituição e da equipe 

de saúde para fazer valer o direito da mulher à presença de acompanhante durante a 

internação para o parto, garantido pela Lei no 11.108, de 07 de abril de 2005. Felizmente, o 

hospital universitário em questão assegura esse direito. Assim, os homens que desejarem pode 

acompanhar a gestante ao longo da internação, pré-parto, parto (caso não haja intervenção 

cirúrgica) e pós-parto, vivenciando junto à mulher a experiência do nascimento. 

 O MS (BRASIL, 2001, p.26) diz que é fundamental para a humanização do parto o 

adequado preparo da gestante para o momento do nascimento. Além dos aspectos técnicos, 

este preparo também envolve uma abordagem de acolhimento da mulher e seu companheiro 
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no serviço de saúde, incluindo o fornecimento de informações de onde e como o nascimento 

deverá ocorrer, o preparo físico e psíquico da mulher.     

 No entanto há mulheres que ainda preferem uma figura feminina como acompanhante 

neste momento. Isso porque ainda está enraizada a cultura de que nessa hora deve ter a 

presença de uma mulher, de preferência que já tenha vivenciado o parto, pois diferente do 

homem ela saberá o que fazer. Cabe a equipe que está assistindo enfatizar que este momento 

deve ser vivenciado por ambos, a inclusão e apoio emocional da família são importantes, mas 

a presença do pai enaltece este momento para a mulher. 

 Como apontam Oliva, Nascimento e Espírito Santo (2010, p.439) a participação dos 

pais no momento do parto, certamente, traz muitas contribuições não só para as crianças, por 

facilitar a formação do vínculo pai e filho, mas também para as mulheres, pela possibilidade 

de conferir maior segurança emocional e compartilhamento desse processo e contribuir para a 

construção da paternidade participante e afetiva. 

 Os pais que tiveram a oportunidade acompanharam o parto de suas mulheres. Os 

sentimentos por ele descritos eram de medo, preocupação e otimismo para que corresse tudo 

bem. As expectativas eram positivas, mesmo sabendo que nesse momento é que a mulher e o 

bebê corriam mais risco.  

O parto para uma gestante de alto risco é uma incógnita, nunca se sabe como pode ser 

o seu andamento. No entanto, continua sendo uma experiência especial no universo da mulher 

e do homem, o nascimento é o momento da família. Os profissionais da saúde são apenas 

coadjuvantes nesse processo, podem minimizar a dor, ficar ao lado, dar conforto, esclarecer, 

orientar, enfim, ajudar a parir e a nascer. Porém, precisam lembrar que são os primeiros que 

tocam cada ser que nasce e ter consciência dessa responsabilidade.  

 

 

A INTERVENÇÃO DA ENFERMAGEM  

 

  

 Para saber se alguém da equipe lhes deu informações sobre a saúde da sua 

companheira e do bebê, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Supermam: “Sim, só que eu não posso falar, 

SIM NÃO

Batman: “Não, só a mãe dela quando desceu 
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não foi ninguém da enfermagem não, mas foi 

alguém que trabalha aqui, aí eu fiquei felizão.” 

Robin: “Sim, falavam sim.”  

Lanterna Verde: “Me explicaram, falaram que o 

bebê estava com a respiração muito ofegante por 

isso estava indo pra UTI.” 

Homem Aranha: “Trouxe, eu vi da porta 

mesmo, aí depois eu entrei fiquei conversando 

com ela. O médico fazendo o curativo lá, o 

pediatra examinando a criança.”  

Capitão América: “Trouxe, foi a enfermagem 

mesmo.” 

Homem de Ferro: “Trouxe, só que eu não 

estava aqui na hora.”  

Aquaman: “Trouxe a enfermeira.” 

Tocha Humana: “Só quando o neném nasceu 

que a enfermeira veio aí falou que estava tudo 

bem, aí falou que ela já estava vindo, que não 

aconteceu nada, que estava tudo tranqüilo, aí 

que foi abaixando a pressão, porque antes 

estava andando de ponta a ponta.” 

Thor: “Sim, o enfermeiro que veio falar que 

estava tudo bem, aí depois ele veio trazer ela e o 

menino.” 

Wolverine: “Acho que foi uma médica que veio 

me trazer informações, que a bebê estava indo 

pra UTI, mas por conta de um cansaço, por todo 

o esforço do parto por todo aquele tempo, e que 

minha esposa estava bem, que já estavam 

terminando de dar os pontos.” 

que aí eu subi.”  

Flash: “Minha filha só, falaram para ela e 

depois ela me contou.” 

Hulk: “Somente a mãe dela.” 

Senhor Fantástico: “Somente a minha sogra.” 

Caçador Marciano: “Não, pra mim não.” 

Arqueiro Verde: “Não, quando eu cheguei aqui 

já tinha nascido.” 

Coisa: “Não, assim que acabou o parto a 

enfermeira me trouxe ele, aí me disseram que 

estava tudo bem com ela, e que ela já estava 

vindo para o leito.” 

 

 

 Percebemos em alguns casos certo descaso com o pai. Não houve respeito com o seu 

sentimento a cerca da saúde da sua mulher e do seu filho. No momento do parto são inúmeras 

as expectativas e sentimentos em relação ao que está acontecendo com a mulher e com o 

bebê, uma simples informação pode trazer tranqüilidade e alívio para a família que aguarda.

 Os discursos dos sujeitos da pesquisa mostram que a atenção e a disponibilidade 

oferecida pelos profissionais de saúde, em esclarecer dúvidas e dar orientações detalhadas, 
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dissipam o medo e a angústia apresentados pelas mulheres ao vivenciarem a gravidez de alto 

risco. 

 Como dito anteriormente, por algumas razões sociais as mulheres ainda têm o 

pensamento de que a melhor pessoa para acompanhá-las é a mãe ou outra mulher da família, 

em geral é uma mulher mais velha e que já tenha vivenciado este momento. Assim, a escolha 

do acompanhante é da mulher e deve-se respeitar sua opção. 

 Brüggemann, Osis e Parpinelli (2007, p. 45) apontam que o bem-estar da futura mãe 

deve ser assegurado por meio do livre acesso de um membro de sua família, escolhido por ela, 

durante o nascimento e em todo período pós-natal. A presença do acompanhante também 

proporciona maior abrangência ao cuidado, pois amplia a observação à parturiente e a 

comunicação das suas necessidades. 

 Cabe ao profissional sensibilizar-se para atender também a demanda do pai e não 

somente do acompanhante. É notório que quando o acompanhante é o pai, este participa do 

processo e tem toda a vivência do nascimento, mas quando o acompanhante é outro membro 

da família o pai é ignorado e só tem notícias da saúde da mulher e do bebê por terceiros. 

Poucos entrevistados citaram o enfermeiro como membro da equipe que realiza esse papel de 

informá-lo. Isso mostra que o enfermeiro está sendo falho na inclusão do pai, independente 

dele estar ou não acompanhando a gestante. 

 Quando questionados se em algum momento houve interação com a equipe de 

enfermagem obtivemos as seguintes respostas dos entrevistados: 

 

Capitão América: “Sim, me tratavam bem, me 

aconselharam ontem, como botar o meu filho para 

SIM 

Supermam: “Sim, sempre me dando apoio.” 

 Robin: “Todo o tempo.” 

Lanterna Verde: “Onde ela foi atendida antes 

não, aqui já me deram apoio já, logo no primeiro 

dia a enfermeira já me explicou tudo que estava se 

passando, falou que estavam fazendo os exames 

nela lá e qualquer coisa elas vinham me avisar.” 

Homem Aranha: “A enfermeira estava 

conversando comigo e com ela, que era gestação 

de risco, se ela tivesse qualquer dor era para vir 

para o hospital.” 

NÃO 

Batman: “Não.” 

Flash: “Não, para mim não.” 

Homem de Ferro: “Comigo não.” 

Hulk: “Mais diretamente com a mãe dela, 

comigo não.” 

Senhor Fantástico: “Não.” 

Caçador Marciano: “Só na hora do parto, me 

orientando onde ficar.” 
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mamar, essas coisas assim.” 

Aquaman: “Falou, falou que estava tudo bem.” 

Tocha Humana: “Sim, sempre me dando apoio.” 

Arqueiro Verde: “Falou, falou que estava tudo 

bem.” 

Thor: “Sim, sempre me dando apoio.” 

Coisa: “Sim, me apoiaram bastante.” 

Wolverine: “Ao longo da internação a 

enfermagem interage conosco o tempo inteiro 

praticamente. Desde a hora que a gente acorda 

até a hora da gente dormir, a gente não tem do 

que reclamar. Eu tenho certeza que nós estamos 

sendo tratados pela melhor equipe (tanto médica 

quanto de enfermagem) que nós poderíamos 

dispor.” 

 

 O MS (BRASIL, 2001, p.38) afirma que a equipe de saúde deve estar preparada para 

acolher a grávida, seu companheiro e família, respeitando todos os significados desse 

momento. Isso deve facilitar a criação de um vínculo mais profundo com a gestante, 

transmitindo-lhe confiança e tranqüilidade.       

 Os discursos dos sujeitos mostram que houve, para a maioria deles, interação com a 

equipe de enfermagem. No entanto, nas falas essa interação era muito mais com a mulher do 

que com o pai. Eles citavam como “interação” o apoio ofertado pela enfermagem, mas sabe-

se que tal apoio é dado para a mulher e por estar presente o homem se inclui no apoio 

oferecido. O pai é tratado pela equipe de enfermagem como coadjuvante nesse processo. 

Ainda temos uma formação acadêmica focada no cuidado á saúde da mulher e do bebê, e não 

à família. Essa atitude dificulta que sejam estabelecidos vínculos, nesse momento, com os 

homens. 

 Alguns pais citaram essa interação apenas como forma de direcioná-los no ambiente 

hospitalar já que são acompanhantes, lhe dizendo onde devem ficar como devem agir, o que 

podem ou não fazer. Essa posição da equipe de enfermagem enfatiza a idéia de que para o 

profissional a presença do acompanhante ainda é algo perturbador, pois há uma pessoa de fora 

avaliando a assistência prestada. E mais uma vez, o pai se sente excluído desse processo. A 

presença do pai é a principal fonte de estímulo e companheirismo para a mulher.  
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 Quando questionados sobre a inclusão do pai na assistência de enfermagem, 

obtivemos as seguintes respostas: 

 
Supermam: “Poxa foi legal, ajudaram em tudo. Tem pessoas que até falam que a enfermagem é ruim, 

mas eu gostei muito. Todo mundo gente boa, prestaram maior atenção na gente, só na gente não, em 

todo mundo.” 

Batman: “Não, nada.” 

Robin: “Eu to me surpreendendo aos poucos. No começo eu fiquei meio assim porque a galera só 

queria me deixar na cadeira, mas depois me deram um tratamento legal. A equipe foi excepcional.” 

Lanterna Verde: “Sim, eu estou  super tranqüilo sabendo que ela tá em boas mãos.” 

Homem Aranha: “Não, deram a maior atenção, eu sou muito curioso, saio perguntando tudo.” 

Flash: “Não, só falaram que estava tudo bem, que estava correndo tudo bem com ela.” 

Capitão América: “Foi tudo bem mesmo, aqui é um ótimo hospital mesmo, me deram o maior tempo do 

mundo com ela, a equipe toda é ótima.” 

Homem de Ferro: “Eu não estava presente na hora da internação.” 

Hulk: “Eu estive presente em alguns momentos, e pude ver que ela foi super bem atendida.” 

Senhor Fantástico: “Para mim não, mas para ela eu vejo dedicação das pessoas, vendo toda hora 

como está ela, como está o bebê, o que importa são eles.” 

Caçador Marciano: “Sim, cuidaram muito bem dela e do bebê.” 

Aquaman: “Estava, estava sim, não faltou nada não.” 

Tocha Humana: “Excelente! Não tenho nada a reclamar, só agradecer por tudo.” 

Arqueiro Verde: “Comigo não falaram nada não, mas não tenho o que reclamar porque eles ajudaram 

bastante ela.” 

Thor: “Pelo tempo que eu fiquei aqui, toda hora elas vinham olhar se está tudo bem. Quando eu fui 

chamar para ajudar a botar ele para mamar, elas vieram com a maior boa vontade.” 

Coisa: “Estava sim, estão cuidando muito bem da gente.” 

Wolverine: “Sim, com certeza, inclusive me senti assistido também pelo nutricionista, pelo assistente 

social, terapeuta ocupacional, nós não somos colocados de lado em nenhum momento, eu pelo menos 

não fui.” 

 
 Armellini e Luz (2003, p.307) mostram que as ações profissionais, às vezes, 

desconsideram as emoções das mulheres e de seus companheiros ignorando a significação da 

experiência que estão vivenciando. 

 Em Brasil (2006, p.15) encontra-se a afirmação que “é importante acolher o (a) 

acompanhante de escolha da mulher, não oferecendo obstáculos à sua participação no pré-

natal, no trabalho de parto, parto e pós-parto.” 
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 Os sujeitos explicitam que em nenhum momento eles foram assistidos pela 

enfermagem. Muitos deixam claro que não foram assistidos, mas suas mulheres e filhos sim, e 

isso já basta. Para eles o trabalho em prol do bem-estar da mulher e do seu filho já é o 

suficiente para elogiar a enfermagem.  

 Notamos que a imagem do enfermeiro ainda é distorcida e sem credibilidade, pois 

qualquer um que esteja de “branco” é visto como enfermeiro. Mas onde está o enfermeiro que 

não exerce a sua identidade perante essa nova família? O enfermeiro não se apresenta como 

tal e cabe, a eles, decidirem quais - daqueles que estão de “jaleco branco”- é o enfermeiro.  

 É nosso papel orientar esses pais também no puerpério imediato, mediato e tardio. 

Lembrar sempre que esta foi uma gestação de risco, mas os riscos não terminaram junto com 

o parto. A humanização da assistência de enfermagem na gestação de alto risco nada mais que 

atender as demandas da mulher, mas sem esquecer de todo o contexto social que ela traz 

consigo. Uma gestante de alto risco não deve ser vista apenas como uma patologia na 

gestação, ela continua tendo todas as características de uma gestante qualquer. No entanto ela 

e aqueles que a acompanham precisam de um suporte emocional mais do que as outras 

gestantes. É preciso englobar o pai nessa assistência, pois é ele quem vive com essa mulher, e 

ninguém melhor do que ele para observar sinais de agravamento na gestação ou no puerpério. 

 Essa nova geração de “pais” enfrenta barreiras sociais para vivenciarem a gestação e o 

nascimento. Eles são a principal rede de apoio da gestante de alto risco, mas para que isto 

ocorra também devem se sentir parte desse processo e não apenas mais um colaborador.  

 Então, na qualidade de enfermeiro, o papel social do homem precisa ser valorizado e 

os profissionais devem manter diálogo e atenção a este ser que muito embora não seja seu 

foco maior, também carece de cuidados.        

    



 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por entender que o homem no atual contexto social, vem alterando seu modo de agir e 

por acreditar que ele é um dos atores fundamentais e indispensáveis no processo de gestação, 

parto e nascimento, realizei o presente estudo. A partir dos resultados, constato que o homem 

dos dias de hoje, que poderíamos chamar de “novo pai”, quer participar ativamente da 

gestação e do parto de sua mulher; quer estar presente no nascimento de seu bebê. Enfim, o 

“novo pai” quer ser, também, protagonista no evento mais importante da vida do seu filho e 

talvez da sua própria vida. 

 Gestação, parto e nascimento são eventos que dizem respeito à família. Assim, o 

homem tem o direito de estar presente em todos os momentos que envolvem o nascimento do 

seu filho, quer tornar-se pai ao mesmo tempo em que a mulher torna-se mãe. 

 A gestação de alto risco é impactante para a gestante e para a família. Ao buscar como 

a enfermagem poderia atuar junto ao homem/companheiro no sentido de ajudá-lo a enfrentar a 

gestação de alto risco de sua mulher/companheira, descobri que esta situação gera no homem 

e na mulher sentimentos de medo, insegurança e aflição, e ambos aguardam ansiosamente 

pelo parto, pois para eles esse risco só existe até este momento. Contudo, o enfermeiro pode e 

deve disponibilizar-se para explicar a situação, traçar um plano assistencial em conjunto, 

estabelecer rede de apoio e segurança para ambos.  

As expectativas dos homens ainda são tímidas, não definem o que querem e como 

querem participar, pois ao longo do pré-natal, no trabalho de parto e parto a atenção da equipe 

de saúde centra-se na mulher, pois esta tem dificuldades e anseios em enfrentar uma gestação 

de alto risco. Dessa forma, o homem que é deixado de lado a todo o momento e sente-se 

impotente perante tal situação. A equipe o mantém afastado e não promove sua aproximação 

no cenário de atenção à saúde. 

 Ao longo do estudo questionei o porquê dessa exclusão: era o profissional, a própria 

mulher, a sociedade ou ele mesmo quem se excluía desse processo? Cheguei à conclusão que 

de tudo há um pouco. Há um pré-conceito que advém da forma como foram criados, onde o 

pai passa para o filho que o homem deve apoiar a mulher na gestação, afinal é ela quem está 
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grávida. Há também uma exclusão por parte da mulher que acha que o homem é fraco para 

isso, que ao invés de ajudar ele vai atrapalhar esse momento, então prefere outra mulher ao 

seu lado, impondo-nos ainda as questões de gênero. A sociedade também lhe diz sempre que é 

papel do homem trabalhar e sustentar a família, e da mulher parir e cuidar da casa e dos 

filhos. E há também, o medo e a insegurança que lhe fazem achar que não são capazes de 

enfrentar este momento com tanta coragem e bravura quanto uma mulher. 

No entanto, as vivências explicitadas apontam que diante de uma gestação de alto 

risco eles gostariam de ser tratados de maneira diferente. Quando se deparam com a sua 

companheira desenvolvendo um quadro de alto risco na gestação ele sente medo, anseio de 

perdê-la e encara muitas dúvidas acerca do futuro. Essas dúvidas são esclarecidas por suas 

companheiras ou por terceiros (parentes, amigos) que já vivenciaram o mesmo. O homem 

preocupa-se com a saúde da sua mulher e do seu filho, pois há o risco eminente de morte, mas 

isso não lhe impede de ser o acompanhante ideal para essa gestante. Ter o companheiro do 

seu lado no processo gestacional conforta, acalma e tranqüiliza a gestante que está tão abalada 

emocionalmente. 

Suas necessidades precisam ser percebidas e atendidas. Esse momento é único e 

pessoal, onde se cria o vínculo família. O pai quer participar deste momento, ele não quer ser 

apenas como um coadjuvante que fica sentado no banco sem notícias. Ele quer ser tratado de 

maneira diferente pela equipe, não quer ficar no canto da sala de parto ou do lado de fora da 

consulta pré-natal. Ele espera da equipe de enfermagem que sejam mais receptivos e que 

dêem mais espaço para o pai se sentir parte do processo.  

 Cabe ao enfermeiro exercer sua identidade e contribuir com esta nova família fazendo 

aquilo que ninguém faz: cuidar. A única coisa que eles querem nesse momento é saber. Saber 

o que fazer para ajudar, como evitar um agravamento do quadro, o que fazer se ela piorar, 

enfim, fica mais fácil enfrentar o que é conhecido do que o desconhecido. 

 A humanização que tanto pregamos é tratar o outro com humanidade, claramente, 

respeitando a dignidade do humano. O pai tem o direito de saber e de se informar sobre o que 

está acontecendo. Não devemos deixá-los na ignorância, a mercê do desconhecido. 

 A enfermagem pode ajudar o homem a enfrentar a gestação de alto risco de sua 

mulher com orientações a cerca da patologia gestacional, como evitar o agravamento do 

quadro, como identificar os sinais clínicos, o que fazer quando isso acontecer, o que pode 

acontecer com a mulher e com o bebê, etc. Outra maneira eficaz seria uma pós-consulta de 

pré-natal. Já que não somos habilitados a realizar o pré-natal de alto risco, 
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complementaríamos a consulta médica, como forma de explicar e acrescentar nesse pré-natal.

  Assim, espera-se com o presente trabalho, sensibilizar os profissionais que cuidam de 

famílias na gestação de alto risco para valorizarem e estimularem o exercício da paternidade 

em todos os homens que vivenciam esta experiência. Há necessidade do aparelho formador de 

incluir práticas participativas dos homens na assistência ao pré-natal. Dessa forma, estaremos 

contribuindo para o surgimento de uma nova família, onde os filhos sejam acolhidos 

amorosamente pelo pai e pela mãe ao chegarem ao mundo. 
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7. APÊNDICES  
 
 APÊNDICE 01: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E PSIQUIATRIA 
 

Roteiro para entrevista 

         A- Caracterização dos sujeitos  
Nome: _________________________________________  
Idade: _____anos             Estado civil:___________ 
Grau de escolaridade:___________________   Religião:___________________ 
Quantos filhos têm? _______Profissão: ___________________  
Qual idade foi pai pela primeira vez? 
Mora apenas com a mulher? sim (  ) não (   ) outros:______________ 
A mulher/companheira trabalha fora do lar? sim (  ) não (   ) ocupação:____________ 

 

  B- Questões 
1. Pra você o que é ser pai? 
2. Você acompanhou o pré-natal de sua mulher/companheira? Sim ( ) Não ( ) Por 

que?_______________________________ 
3. Você consegue descrever uma consulta de pré-natal? 
4. Você identificou que algo não estava indo bem na gravidez dela? Sim ( ) Não ( ) 

Explique;_______________________________ 
5. O que você sentiu quando te disseram que sua mulher/companheira era uma gestante 

de alto risco? 
6. Quais medidas você julgou serem necessárias para ela? 
7. Alguém explicou o que estava ocorrendo? Sim ( ) Não ( ) 

Explique;_______________________________ 
8. Algum momento a enfermagem interagiu com você? Explique:______________ 
9. No momento do parto, quais eram as suas expectativas? 
10. Você acompanhou a mulher no pré-parto? Sim ( ) Não ( ) 

Explique;_______________________________ 
11. Alguém trouxe notícias a você a respeito da saúde da sua mulher e do bebê? 
 Sim ( ) Não ( ) Explique;_______________________________ 
12. Ao longo da internação da sua mulher/companheira, você se sentiu assistido pela 

equipe de enfermagem? Sim ( ) Não ( ) Explique;_________________________ 



8. ANEXOS  

ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
PROJETO DE PESQUISA: “Gestação de alto risco: a enfermagem e a vivência de 
homens/companheiros.” 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Amanda Corrêa Barros. 
Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro 
  
 O Sr. está sendo convidado a participar da pesquisa “Gestação de alto risco: a 
enfermagem e a vivência de homens/companheiros.”A pesquisa tem como objetivo conhecer 
as expectativas, sentimentos e necessidades dos homens/companheiros durante o processo de 
gestação de alto risco de sua companheira/mulher. Esclarece-se que não se espera que essa 
pesquisa traga riscos a sua saúde e ela não será utilizada para qualquer outro objetivo a não 
ser aquele já mencionado. Entre os benefícios que ela poderá trazer está a melhoria dos 
serviços de enfermagem prestados à comunidade. Sua participação é voluntária, podendo a 
qualquer momento o Sr. se recusar a responder as perguntas ou desistir de participar, 
retirando o consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na relação com o 
pesquisador ou com a instituição. O Sr. não terá nenhum custo ou quaisquer compensações 
financeiras.  

Será realizada uma entrevista gravada a fim de registrarmos sua fala. Sua identidade 
será mantida em sigilo, para isso o Sr. será identificado por um número. Suas respostas serão 
confidenciais e seu nome não será divulgado em qualquer fase do estudo. Os dados coletados 
serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos 
e/ou revistas científicas.  

O Sr. receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail do pesquisador, 
podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento.  

Obrigada pela participação, 

Declaro que li o termo de consentimento, concordando com seus termos e que aceito 
participar da pesquisa.  

 Eu,__________________________________________________________________,  

Idade _____ RG no _____________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar como voluntário da pesquisa acima descrita. 

    Niterói, _________de _______________ de 2011. 

_________________________________                 __________________________________ 

Assinatura do voluntário                                                  Amanda Corrêa Barros  
               

 

                Amanda Corrêa Barros                                          Helen Campos Ferreira 
amandacbarros@ig.com.br                                      helen.campos@gmail.com 
 Telefone: (021) 8884-8934                                    Telefone: (021) 9628-0921                     
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