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RESUMO 

 

SILVEIRA, Pâmela Gioza da. O cuidado emocional em enfermagem às gestantes que 

convivem com doenças crônicas: um estudo sociopoético. Mestrado (Dissertação). 

Orientadora: Dr.ª Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense/ UFF, 2017. 

 

A abordagem aos aspectos emocionais que envolvem a mulher durante a assistência pré-natal 

tem-se mostrado essencial, principalmente, no que tange as gestantes de alto risco. Diante da 

situação de risco, emoções como medo, angústia, aflição e tristeza podem ser desencadeadas. 

Nesse contexto, a compreensão de cada momento vivenciado somado a um cuidado 

humanizado possibilita a prática do cuidado emocional a esta gestante para enfrentar os 

possíveis obstáculos da gestação. Teremos assim como objetivo geral: compreender as 

demandas de cuidado emocional das gestantes que convivem com doenças crônicas por 

ocasião do atendimento de pré-natal e o papel do enfermeiro nesse contexto. E como 

objetivos específicos: descrever o perfil sócio-demográfico e gestacional das mulheres que 

convivem com doenças crônicas e se encontram em acompanhamento no ambulatório de pré-

natal do HUAP; discutir as demandas de cuidado emocional apresentadas por gestantes que 

convivem com doenças crônicas; tecer o cuidado emocional de enfermagem em grupo com as 

gestantes que convivem com doenças crônicas. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e 

qualitativo, que utiliza como método a sociopoética. O campo de investigação foi o 

Ambulatório de Pré-Natal do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) localizado em 

Niterói/RJ. Os participantes foram 12 gestantes que convivem com problema de saúde 

crônico (hipertensão arterial, diabetes mellitus, hipotireoidismo e HIV). A produção de dados 

se deu por meio do dispositivo grupo-pesquisador. Os dados do estudo foram analisados a 

partir dos estudos transversal e filosófico, próprios da sociopoética. Foram definidas as 

seguintes categorias: os atravessamentos de uma gestação de alto risco sob o ponto de vista 

emocional; estratégias de enfrentamento de problemas emocionais utilizadas por gestantes de 

alto risco; a avaliação do grupo “As mães que superam suas emoções negativas” sob o olhar 

das gestantes; a aplicação da teoria de Hidelgard Peplau na Sociopoética com gestantes de 

alto risco; e, o cuidado do emocional em enfermagem desenvolvido através da mutualidade: o 

cuidar do outro cuidando de si. Contudo, fica evidente a necessidade de reorganização do 

serviço de pré-natal na atenção secundária, onde o cuidado emocional deve ser visto como 

elemento a ser avaliado e desenvolvido ao longo do período gestacional e a atuação do 

enfermeiro deve ser efetivada através da consulta de enfermagem e da assistência à mulher de 

forma integral, passando a ser reconhecido como parte integrante e fundamental da equipe 

multiprofissional de saúde responsável pelo cuidado a essas mulheres.   

 

 

Descritores: Gravidez de alto risco; Cuidado pré-natal; Emoções; Saúde Mental. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVEIRA, Pâmela Gioza da. The emotional care in nursing for pregnant women living 

with chronic diseases: a sociopoetic study.  Master’s Program (Dissertation). Advisor: Dr. 

Claudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Nursing School Aurora de Afonso Costa, Fluminense 

Federal University / UFF, 2017. 

 

The approach to the emotional aspects that involve the woman during the prenatal care has 

been essential, mainly, in relation to high-risk pregnant women. At risk situation, emotions 

such as fear, anguish, affliction and sadness can be unleashed. In this context, the 

understanding of each experienced moment added to a humanized care makes possible the 

practice of the emotional care to this pregnant woman to face the possible obstacles of the 

gestation. Therefore, we will have as a general objective: Understand the emotional care 

demands of pregnant women living with chronic diseases due to prenatal care and the 

participation of nurses in this context. And as specific objectives: Describe the socio-

demographic and gestational profile of women living with chronic diseases and are being 

followed up at the prenatal clinic of Antônio Pedro University Hospital; Discuss the 

emotional care demands presented by pregnant women living with chronic diseases; Develop, 

in group, the emotional nursing care with pregnant women living with chronic diseases. It is a 

descriptive, cross-sectional and qualitative study that uses the sociopoetics as a method. The 

investigation field was the prenatal clinic of Antônio Pedro University Hospital located in 

Niterói / RJ. Twelve (12) pregnant women living with a chronic health condition 

(hypertension, diabetes mellitus, hypothyroidism and HIV) took part in the study. The data 

were acquired through the group-researcher device, and were analyzed from the transversal 

and philosophical studies, typical of sociopoetics. The following categories were defined: the 

crossings of a high-risk pregnancy from the emotional point of view; strategies to deal with 

emotional problems used by high-risk pregnant women; the evaluation of the group "Mothers 

who overcome their negative emotions" under the gaze of pregnant women; the application of 

Hidelgard Peplau's theory in sociopoetics with high-risk pregnant women; and, the emotional 

care in nursing developed through the mutuality: the caring of the other taking care of itself. 

However, it is evident the need to reorganize the prenatal service in secondary health care, 

where the emotional care should be seen as an element to be evaluated and developed 

throughout the gestational period and the nurse's action must be carried out through the 

nursing consultation and the integral assistance to women, being recognized as a fundamental 

part of the multiprofessional health team responsible for the care of these women. 

 

Keywords: High-risk pregnancy; Prenatal care; Emotions; Mental Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

  

 A motivação para este estudo teve origem ainda na graduação com o desenvolvimento 

de meu trabalho de conclusão de curso (TCC), quando em meio a estágios na Maternidade do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – unidade referência em atendimento à 

gestação de alto risco – foi possível observar que tanto a assistência médica, quanto a de 

enfermagem, valorizavam a doença e suas manifestações clínicas, em detrimento de um 

cuidado holístico. Não atentavam sobre as questões que envolviam a saúde mental da mulher, 

dificultando ainda mais o período gestacional, que somado ao convívio da mulher com a 

doença crônica, pode gerar: anseios, incertezas e angústias para a vida da gestante. Aliado a 

essa experiência, no mesmo período me tornei bolsista de iniciação científica de um projeto o 

qual envolvia a temática de saúde mental e psiquiatria e, a partir disso, através de pesquisas e 

de estudos na área comecei a perceber a grande importância de o profissional estar preparado 

não só para lidar com os distúrbios apresentados por pacientes psiquiátricos, mas também 

com indivíduos que em algum momento de suas vidas passam por situações extremamente 

críticas que os levam ao desequilíbrio psíquico.  

 Dessa forma, emergiu meu TCC intitulado “Estratégias de promoção à saúde mental 

com gestantes que convivem com doenças crônicas” o qual teve como objetivo analisar a 

necessidade de promoção da saúde mental das gestantes que convivem com doenças crônicas 

no ambulatório de pré-natal de um hospital universitário. 

  Em tal estudo foi possível obter depoimentos que revelaram a necessidade de escuta 

ativa aos anseios em todo o seguimento da gestação de alto risco, pois durante a rotina de 

consultas não encontravam espaço para exporem seus medos, angústias e expectativas do que 

é ser gestante e conviver com uma doença crônica (SILVEIRA, 2016). Percebemos que é 

através da interação entre a equipe multiprofissional e a gestante durante as consultas do pré-

natal que podemos nos apropriar das reais necessidades emocionais destas mulheres. 

Certificamo-nos, assim, que se torna cada vez mais essencial uma assistência fundamentada 

na humanização, nas políticas nacionais de saúde e que traz a integralidade como ponto chave 

da qualidade da assistência prestada (SILVEIRA, 2016). 

 A estratégia do relaxamento realizado através da música e a oficina de fuxico serviram 

como refúgio para as mulheres, pois no momento em que ali compartilhavam de suas histórias 

e experiências puderam desfrutar de um relaxamento profundo, onde sentimentos como 
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tristeza, estresse, ansiedade, angústia e preocupação deram lugar a calmaria, a paz, ao prazer e 

a um momento único e especial entre mãe-feto. Demonstrando, desse modo, o benefício que 

uma técnica criativa tão simples pode trazer a vida da gestante de alto risco, transformando-a 

ao ponto de influenciar positivamente ao modo como reage aos obstáculos impostos pela 

doença (SILVEIRA, 2016). 

 Estudos que utilizam a abordagem subjetiva para investigar as emoções das gestantes 

que convivem com doenças crônicas e a sua percepção acerca da própria doença são escassos. 

Os estudos, em sua maioria, têm abordado os aspectos fisiológicos, o impacto da 

hospitalização e o apoio familiar na gestação de alto risco (SILVEIRA, 2016). 

 Diante de tais resultados emergiu a vontade de aprofundar os estudos que abordem a 

subjetividade da mulher, agora com um olhar voltado para o cuidado emocional em 

enfermagem prestado no pré-natal de alto risco às gestantes que convivem com doenças 

crônicas, visando trazer um novo olhar a conduta profissional, onde a escuta sensível e a visão 

holística se fazem fundamentais para que se tenha uma assistência humanizada e de 

qualidade. 

 

 

 

1.2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 O ciclo vital da mulher é composto por três períodos críticos de transição que 

constituem marcos do desenvolvimento da personalidade e que se assemelham em vários 

pontos: a adolescência, a gravidez e o climatério. São três períodos de transição 

biologicamente determinados, caracterizados por mudanças metabólicas complexas, estado 

temporário de equilíbrio instável devido às grandes perspectivas de mudanças envolvidas nos 

aspectos de papel social, de necessidade de novas adaptações, de reajustamentos interpessoais 

e intrapsíquicos, e de mudança de identidade (MALDONADO, 2000). 

 A gestação é um evento ímpar e marcante na vida de uma mulher, provocando 

alterações psíquicas, hormonais e físicas que preparam o organismo materno para gerar o 

novo ser. Essas transformações são complexas e singulares, variam entre as mulheres e 

podem gerar sentimentos como medo, dúvida, angústia ou simplesmente a curiosidade de 

saber o que está acontecendo com seu corpo (PICCININI et. al, 2008).  

 Além das transições que ocorrem nos aspectos físicos, emocionais e sociais, as 

características pessoais e as histórias de vida distintas entre as mulheres influenciam na 
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maneira como cada uma irá se preparar para a gestação, para o parto, para a maternidade e 

para os possíveis obstáculos impostos pela nova realidade.   

 Por ser um fenômeno fisiológico, a gestação tem o seu desenvolvimento, na maioria 

dos casos, sem intercorrências.  Entretanto, algumas mulheres por apresentarem algum tipo de 

patologia crônica, sofrerem algum dano ou desenvolverem problemas, se tornam vulneráveis 

a evoluir para uma gestação menos favorável, tanto para a mãe quanto para o feto (BRASIL, 

2012a). 

 Os fatores de risco gestacionais estão divididos em dois grupos: problemas 

preexistentes e aqueles que podem surgir durante o seguimento da gestação. Do ponto de vista 

operacional, os problemas preexistentes merecem atenção em toda mulher fértil, inclusive 

com foco na possibilidade de um dia ela engravidar e de tais problemas repercutirem nessa 

gravidez (BRASIL, 2012a). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2012a) os marcadores e fatores de risco gestacionais 

presentes anteriormente à gestação se dividem em: Características individuais e condições 

sociodemográficas desfavoráveis: neste quadro se encontram as gestantes com 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 e; exposição a riscos ocupacionais: esforço 

físico, carga horária, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e 

biológicos nocivos, estresse; História reprodutiva anterior: neste quadro se encaixam as 

gestantes com abortamento habitual; morte perinatal explicada e inexplicada; história de 

recém-nascido com 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); Condições 

clínicas preexistentes: neste quadro se encaixam as gestantes com hipertensão arterial; 

cardiopatias; pneumopatias; nefropatias; endocrinopatias (principalmente diabetes e 

tireoidopatias); hemopatias; epilepsia; doenças infecciosas (considerar a situação 

epidemiológica local); doenças autoimunes; ginecopatias. 

 Os outros grupos de fatores de risco referem-se às 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 
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atual: neste quadro se encontram as gestantes com 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: as intercorrências clínicas estão divididas em: 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). 

 Levando em consideração os agravos determinantes para a gestação de alto risco 

acompanhados em gestantes no âmbito do pré-natal do HUAP, o qual será local de realização 

desta pesquisa, este estudo abordou as condições clínicas preexistentes a gestação: 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, hiv e hipotireoidismo, todas consideradas patologias 

crônicas. 

 A hipertensão arterial crônica (HAC) é considerada uma das complicações mais 

comuns na gravidez, ocorrendo em 6 a 8% dos casos. A maior morbidade materna e perinatal 

coloca esta gestação como de alto risco, exigindo condições diferenciadas do ponto de vista 

assistencial (JUNIOR et. al, 2016). São consideradas hipertensas todas as gestantes com 

pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou 

igual a 90 mmHg, confirmada por outra medida pressórica realizada com intervalo de 4 horas. 

A HAC na gravidez refere-se a mulheres que apresentam HA anterior à gestação, assim como, 

as que têm HA identificada pela primeira vez na gestação (PA medida em duas ocasiões), em 

período anterior à 20ª semana de gestação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016).  

 A maioria das gestantes com HAC quando assistidas de forma adequada evoluem sem 

intercorrências. Entretanto, quando comparadas com gestantes normotensas, as hipertensas 

crônicas têm maior probabilidade de evoluir para transtornos gestacionais danosos não apenas 

à gravidez, mas ao próprio organismo, como cardiopatia hipertensiva e isquêmica, 

insuficiência renal, hemorragias e exsudatos retinianos (AQUINO; SOUTO, 2015).  

 Já o diabetes mellitus é a síndrome metabólica de maior prevalência mundial, pois se 

estima que 170 milhões de indivíduos sejam afetados por essa doença no mundo e, desses, 

15% são mulheres em idade reprodutiva. Na gravidez, o diabetes mellitus atinge cerca de 1 a 

15% dos indivíduos (MAGANHA; NOMURA; ZUGAIB, 2009). 
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 Quando associado à gravidez, pode ser classificado como diabetes gestacional 

(diagnosticado durante a gravidez) e diabetes pré-gestacional (diabetes prévio à gravidez, 

sendo do tipo 1 ou do tipo 2). 

 O diabetes pré-gestacional representa 10% das gestantes com diabetes na gravidez, e 

pode ser dividido em tipo 1, caracterizado por surgir em idades mais precoces e por ser um 

processo autoimune que destrói as células beta do pâncreas, levando à necessidade de 

insulinoterapia. Já o tipo 2, que representa a maioria dos casos, é caracterizado por surgir em 

idades mais tardias, com resistência periférica à insulina ou deficiência relativa de insulina 

(BRASIL, 2012a). 

 As complicações maternas e fetais classicamente associadas ao diabetes são distúrbios 

vasculares, retinopatia, nefropatia, macrossomia fetal, malformação fetal, sofrimento 

respiratório fetal, polidrâmnio e cetoacidose (MOURA; EVANGELISTA; DAMASCENO, 

2011). 

              Em relação ao HIV, no Brasil, estima-se que 0,4% das gestantes sejam soropositivas, 

o que se traduz em aproximadamente 12.635 gestantes/parturientes portadoras do 

HIV/crianças expostas ao ano (BRASIL, 2012a). As formas de transmissão vertical do HIV 

podem ocorrer da seguinte maneira: durante o trabalho de parto e o parto propriamente dito 

(65%), durante a gestação (35%), ou através da amamentação, com risco acrescido de 

transmissão entre 7% e 22% a cada exposição (mamada) (KUPEK; OLIVEIRA, 2012). 

               A patogênese da transmissão vertical do HIV está relacionada a diversos fatores, 

entre os quais podemos ressaltar os fatores virais, tais como a carga viral, o genótipo e o 

fenótipo viral; os fatores maternos, incluindo o estado clínico e o imunológico, a presença de 

IST (infecção sexualmente transmissível) e outras coinfecções, o estado nutricional e o tempo 

de uso de antirretrovirais na gestação; fatores comportamentais como uso de drogas e prática 

sexual desprotegida; fatores obstétricos, tais como a duração da rotura das membranas 

amnióticas, a via de parto e a presença de hemorragia intraparto; fatores inerentes ao recém-

nascido, como prematuridade e baixo peso ao nascer e; fatores relacionados ao aleitamento 

materno (BRASIL, 2012a). 

                  Embora a terapia antirretroviral tenha sido um grande avanço para a diminuição da 

taxa de transmissão vertical, existem alguns estudos que apresentam os possíveis efeitos 

colaterais nas gestantes e nos recém-nascidos que se submetem a essa terapia, tais como: 

resistência à insulina e o desenvolvimento de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, aumento de 

incidência de malformações congênitas, maior índice de parto pré-termo e/ou de baixo peso 

ao nascer (BARROS et al., 2011).   
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                 Em relação ao hipotireoidismo, ele é responsável pela complicação de 0,1 a 0,3% 

das gestações. De modo geral, a principal causa de hipotireoidismo é a doença autoimune 

conhecida como Tireoidite de Hashimoto. Com isso, a remoção cirúrgica da tireoide, o 

tratamento prévio com iodo radioativo e a deficiência nutricional de iodo, embora menos 

frequentes, também causam hipotireoidismo (BRASIL, 2012a).   

                   Desse modo, as complicações ocasionadas pelo hipotireoidismo não tratado ou 

inadequadamente tratado na gestação estão correlacionadas com maior risco de abortamento, 

pré-eclâmpsia, descolamento prematuro da placenta, crescimento intrauterino restrito, 

prematuridade e natimortalidade. Contudo, é essencial que o tratamento do hipotireoidismo 

seja iniciado precocemente na gravidez, devido a sua associação com a diminuição do 

coeficiente cognitivo de filhos de mães hipotireodeias (BRASIL, 2012a).   

                 As gestantes que convivem com algum tipo de patologia crônica terão sua gravidez 

classificada como “gestação de alto risco”. Diante do diagnóstico de risco, podem surgir 

situações como medo, angústia, ansiedade, tristeza, medo de abortar, medo de o bebê nascer 

com alguma anormalidade, medo de não conseguir levar a gestação até o fim, medo de não 

aguentar o trabalho de parto e medo de morrer. 

                   A cada trimestre a vivência das emoções se modifica. No primeiro trimestre, 

segundo Ricci (2015), a mulher se encontra no período de ambivalência (possuir sentimentos 

conflitantes ao mesmo tempo), nesse período a mulher sente-se confusa em relação à gravidez 

e é influenciada por fatores culturais, pessoais e sociais. Geralmente a ambivalência evolui 

para aceitação até o segundo trimestre, quando os movimentos fetais começam a serem 

sentidos. Com isso, a personalidade da mulher, a capacidade de adaptação às novas 

circunstâncias e as reações do parceiro estarão diretamente ligadas a sua adaptação à gravidez 

e a sua aceitação a maternidade.  

                    Já a introversão (concentrar-se em si mesma) é comum no primeiro e no terceiro 

semestre, a mulher nesse período tende a preocupar-se cada vez mais consigo e com seu feto, 

sendo uma adaptação psicológica normal à maternidade. O foco da mulher é voltado para os 

comportamentos que irão assegurar um desfecho seguro e saudável para a gravidez (RICCI, 

2015). 

                   Por último o período de aceitação, comum no segundo semestre, é o momento 

onde as alterações físicas do crescimento do feto como o aumento da circunferência 

abdominal, a movimentação fetal e os batimentos cardíacos fetais revelam a realidade 

propriamente dita da gestação, as mulheres começam a verbalizar sentimentos positivos em 
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relação à gravidez, aceitam sua nova imagem corporal e referem sobre a nova vida existente 

dentro de si. 

                  David et al. (2008), em seu estudo relata que as preocupações sentidas pelas 

gestantes hipertensas durante a gravide são: a presença de medo em relação ao parto; 

preocupações com os riscos que o bebê pode ter; medo do bebê nascer com deficiências; 

medo da doença afetar o bebê; medo do bebê morrer e; preocupações com a doença 

hipertensiva, sua evolução e complicações na gestação, o que acarreta em um aumento do 

estresse e um maior risco para o surgimento de transtornos depressivos. 

                  Sobre o mesmo tema, Quevedo, Lopes e Lefèvre, (2006) relatam que os aspectos 

psicológicos envolvidos no seguimento da gestação em pacientes que convivem com Diabetes 

Mellitus são estresse, medo, angústia e ansiedade, além de baixa autoestima, autoimagem 

prejudicada e tendência para desenvolver um quadro depressivo. 

  Já para as gestantes que convivem com o HIV, estão presentes sentimentos como a 

ansiedade e a culpa devido à chance de contaminação de seu filho pela transmissão vertical. 

Ainda que a terapia antirretroviral diminua a chance de transmissão da doença, o que gera 

tranquilidade para a gestante, ainda persiste uma angústia no seguimento da gestação, pois o 

risco de infecção é diminuído e não eliminado. Durante o tratamento com os antirretrovirais 

pode ser observado efeitos adversos prejudiciais para a gestante e o feto, e o diagnóstico que 

garante que o recém-nascido não foi infectado pelo vírus se estende até os 18 meses 

(CARTAXO et al., 2013). 

  Portanto no seguimento da gestação, o perfil psicológico da mulher encontra-se 

alterado, podendo trazer sintomas e quadros de natureza psíquica, ou então agravar patologias 

clínicas crônicas. A reparação psicofísica é uma forma de educação psíquica e física que tende 

a manter ou reconduzir a gestante a seu equilíbrio emocional, com manifestas vantagens para 

gestação (REZENDE, 2012). 

 O cuidado emocional em enfermagem deve ser visto como uma prática essencial que 

necessita ser tecido na captação das demandas das gestantes, em particular as de alto risco, 

pois, além de todas as alterações emocionais da gravidez, a mulher que convive com uma 

patologia crônica é submetida a situações diferenciadas se comparado a uma gestante baixo 

risco, são exames frequentes e controle de sinais e sintomas que se não mantidos a níveis 

normais podem vir a causar complicações. As mudanças nos hábitos e na rotina familiar, as 

alterações no emprego devido as frequentes consultas que, por vezes, levam a uma 

instabilidade financeira e as possíveis internações no decorrer da gestação, podem vir a causar 
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um desequilíbrio psíquico. O acolhimento, a escuta ativa e a compreensão de cada momento 

vivenciado somado a um cuidado humanizado possibilita a prática do cuidado emocional 

necessário a esta gestante para enfrentar os possíveis obstáculos da gestação. 

 Segundo Sá (2001) o cuidado emocional é definido como “perceber o imperceptível”, 

é olhar o indivíduo como um todo incluindo suas necessidades não ditas e, em muitos casos, 

expressadas por gestos, pequenas palavras ou olhares. Na rotina assistencial, segundo a 

autora, deixamos de exercer tal cuidado devido ao “medo de se envolver”, ao “medo de ser 

um ser humano que sente” e devido à blindagem anti-emoção que construímos em nosso Ego 

para nos protegermos dos embates ocasionados na vida cotidiana. 

 Os aspectos que envolvem a subjetividade da mulher, no que tange as suas emoções, 

devem ser abordados na assistência de saúde durante todo o período gestacional, haja vista 

que a gravidez é marcada por diversas transformações que alteram o equilíbrio psíquico da 

mulher ocasionando sentimentos como dúvida, angústia, insegurança e que, devido as 

complicações ou as patologias crônicas, podem estar agravadas em mulheres que vivenciam a 

gestação de alto risco. 

 Os avanços tecnológicos, sem dúvida, proporcionam maior segurança no que diz 

respeito à gestação saudável e ao parto tranquilo, entretanto, os aspectos emocionais dessas 

gestantes não devem ser esquecidos pelos profissionais da saúde envolvidos (ALMEIDA et 

al., 2016), na maioria dos atendimentos às gestantes, a consulta baseada em uma assistência 

fragmentada direciona o serviço para a avaliação dos aspectos fisiológicos que envolvem a 

gestação de alto risco, não possibilitando espaço para que a mulher expresse a dimensão 

emocional da doença em relação à gravidez, o que resulta no distanciamento do cuidado 

integral necessário nesse momento singular na vida da mulher. 

  Desse modo, se torna imprescindível que os profissionais diretamente ligados à equipe 

de pré-natal da gestação de alto risco façam com que na conduta assistencial, além dos 

aspectos relacionados à patologia crônica e como esta pode vir a influenciar de forma 

negativa na saúde do binômio, sejam abordados também os aspectos subjetivos que envolvam 

a vida desta mulher, possibilitando assim, a criação de um ambiente onde o cuidado 

emocional seja desenvolvido e a mulher tenha a garantia de um cuidado integral. 
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1.3. OBJETO DE ESTUDO 

 

 Cuidado emocional em enfermagem durante o pré-natal de gestantes que convivem 

com doenças crônicas. 

 

1.4. QUESTÃO NORTEADORA 

 

 Como propiciar o cuidado emocional de enfermagem na perspectiva sociopoética às 

gestantes que convivem com doenças crônicas durante o atendimento de pré-natal? 

 

1.5. OBJETIVO GERAL 

 Compreender as demandas de cuidado emocional das gestantes que convivem com 

doenças crônicas por ocasião do atendimento pré-natal e o papel do enfermeiro nesse 

contexto. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil sócio-demográfico e gestacional das mulheres que convivem com 

doenças crônicas e se encontram em acompanhamento no ambulatório de pré-natal do 

HUAP; 

 

 Discutir as demandas de cuidado emocional apresentadas por gestantes que convivem 

com doenças crônicas; 

 

 Tecer o cuidado emocional de enfermagem em grupo com as gestantes que convivem 

com doenças crônicas. 

 

 

1.7. JUSTIFICATIVA 

 

 Segundo Arrais, Cabral e Martins (2012), serviços de saúde que realizem abordagem 

aos aspectos emocionais durante o período gestacional são escassos, muitas vezes, por 

estarem associados de forma errônea ao tratamento específico de loucuras ou fraquezas. Os 
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mesmo autores relatam ainda que as instituições públicas e privadas que desenvolvem 

atividades voltadas para as gestantes focalizam, na grande maioria, as questões voltadas para 

o problema fisiológico, não tendo preocupação com o aspecto psicológico e social que 

envolve a situação específica de tal período. 

O oferecimento de programas de atenção à gestante que visem os aspectos subjetivos 

poderia minimizar os possíveis problemas emocionais decorrentes da gravidez, possibilitando 

o desenvolvimento de uma gestação tranquila, distante de perturbações obstétricas e 

patológicas, prejudiciais tanto para a mãe quanto para o bebê (SCHIAVO, 2011). 

 

 

1.8 RELEVÂNCIA 

 

O período gestacional é um momento singular na vida de uma mulher, sendo capaz 

de gerar grandes expectativas e transformações biológicas e psicológicas que podem 

influenciar diretamente no preparo para o parto e maternidade. É considerado também um 

período de muitas indagações, buscas pelo entendimento da nova experiência, inquietações e 

de muito aprendizado que irá refletir no bom desenvolvimento da gestação e nas práticas 

relacionadas entre mãe/feto. É neste contexto, que o enfermeiro, como profissional envolvido 

na assistência pré-natal de alto risco, deve desempenhar um papel fundamental no 

desenvolvimento do cuidado emocional as gestantes que convivem com doenças crônicas 

como extensão do processo de cuidar. Através de tal cuidado, os profissionais criam um 

ambiente favorável à exposição dos sentimentos e, através disso, fazem com que a mulher 

comece a refletir sobre suas emoções e, a partir desse autoconhecimento, inicie um processo 

de busca de meios para lidar com as situações adversas de modo inteligente e consciente.  
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2. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

  

 Neste capítulo buscou-se fazer um levantamento através das bases de dados para 

compreensão do que tem sido discutido na literatura acerca da temática investigada. Realizou-

se a busca para seleção dos artigos nas bases de dados LILACS - Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde, MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online, BDENF - Base de dados de Enfermagem, IBECS - Indice Bibliográfico 

Español de Ciencias de la Salud, Biblioteca Científica Eletrônica Online - SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e Biblioteca Virtual do Portal de Periódicos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no primeiro semestre de 

2017, com os descritores validados e disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): “Gravidez de alto risco” [and] “Cuidado pré-natal” [and] “Emoções” [and] “Saúde 

Mental” . 

 Para a construção da revisão integrativa, percorreram-se seis etapas, descritas a seguir: 

Na primeira etapa definiram-se os objetivos do estudo, as palavras-chave e levantou-se a 

questão ou hipótese da pesquisa: quais os problemas emocionais que podem ser 

desencadeados pela gestação de alto risco? Na segunda etapa foram estabelecidos os critérios 

para inclusão e exclusão de estudos, como critérios de inclusão os artigos científicos 

completos disponíveis para consulta nos idiomas português, inglês e espanhol, que 

possuíssem relação direta com o objetivo proposto. O espaço temporal delimitado foram os 

anos de 2006 a 2016 a fim de ampliar a pesquisa e, através disso, adquirir um número maior 

de estudos. Sendo excluídos artigos disponibilizados somente em fotocópia, teses, 

dissertações, monografias, notas prévias e os que se encontravam repetidos em bases de dados 

diferentes. Na terceira etapa foi feita a análise dos estudos incluídos na revisão integrativa. Na 

quarta etapa foi realizada a interpretação dos resultados e na quinta etapa buscou-se descobrir 

a essência dos 10 estudos selecionados para criação de categorias. A fim de ilustrar os 

caminhos percorridos, segue figuras (1 e 2) abaixo: 
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Figura 1: Busca e pareamento dos descritores nas bases de dados e bibliotecas virtuais. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Figura 2 - Percurso para a seleção dos artigos. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 Os estudos foram analisados quanto aos anos, periódicos, idiomas e países de origem. 

Os artigos selecionados para análise estavam distribuídos em anos distintos, sendo os anos de 

2006, 2010, 2012 e 2016 com um artigo cada, seguidos dos anos 2011, 2013 e 2015 com dois 

artigos cada, sendo os anos de maior publicação. 

 No que diz respeito aos periódicos, os artigos analisados estavam divididos da 

seguinte forma: a Revista Enfermería Global com dois dos artigos, e a Revista de 

Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, Revista da Escola de Enfermagem 
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Anna Nery, Revista Psicologia Teoria e Pesquisa, Revista Midwifery, Revista Aletheia, 

Revista Ciência e Saúde Coletiva, Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste e Revista da 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com um artigo cada. Sendo assim, 

oito periódicos são nacionais e dois internacionais. 

 Já em relação ao idioma, sete dos artigos estavam em português, dois artigos estavam 

em espanhol e um artigo estava em inglês. O país de origem dos estudos foi em oito artigos o 

Brasil, um artigo da África do Sul e um artigo da Colômbia.   

 Após leitura atenta, os artigos foram agrupados segundo a proximidade dos seus 

significados visando responder a questão em estudo, obtendo-se duas categorias, a saber: 

problemas emocionais presentes na gravidez de alto risco relacionados ao problema crônico 

de saúde e a influência da rede de apoio social na gravidez de alto risco. 

 

 

2.1 PROBLEMAS EMOCIONAIS PRESENTES NA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO 

RELACIONADOS AO PROBLEMA CRÔNICO DE SAÚDE 

  

 A gestação de alto risco condiciona qualquer alteração sociobiológica como 

problemática para a saúde materna e fetal. Com isso, a mulher transita por um período de 

tensão biologicamente demarcado, evidenciado por modificações inesperadas e complexas, 

apresentando seu equilíbrio emocional instável devido ao novo papel (SILVA et al., 2013).  

 Durante a gestação de alto risco, a mulher vivencia situações diversas, ocasionadas 

agora pela dupla jornada de estar à espera de um filho e conviver com o problema crônico de 

saúde, tais situações alteram o comportamento psíquico da mulher podendo fazer com que a 

mesma vivencie situações estressoras que desencadeiam sentimentos como medo, tristeza, 

culpa, preocupação e ansiedade. 

 O medo é o principal sentimento que permeia o período gestacional. De maneira sutil 

ou de forma marcante vai entrando em suas vidas e roubando-lhes a paz, o sossego e a 

tranquilidade (OLIVEIRA; MADEIRA; PENNA, 2011). As gestantes convivem com a 

dúvida e a incerteza de não saberem o que pode ocorrer com a própria saúde e a saúde do feto 

numa gravidez considerada de alto risco. 

 Este sentimento de aflição se intensifica diante do diagnóstico e a informação de que 

alguma coisa não vai bem na gravidez costuma trazer muito sofrimento para as mulheres e 
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para suas famílias (MORSCH; BRAGA, 2003). Dessa forma, a incerteza de o feto 

desenvolver alguma deficiência devido as possíveis complicações é comum a todas as 

mulheres, independente das circunstâncias, agravada nas gestantes alto risco. 

 Outros sentimentos que permeiam a gestação de alto risco é a tristeza e a culpa. A 

tristeza é oriunda do fato da mulher não desejar ou estar disposta a passar pelo processo de 

hospitalização com a possibilidade de perder seu filho (COSTA et al., 2010). Já a culpa está 

intimamente ligada ao fato da doença se manter instável durante a gestação e ao não 

cumprimento das recomendações médicas para controle da patologia, assim como, nos casos 

específicos de patologias onde a possibilidade de contaminação do feto pela transmissão 

vertical se faz presente (VASQUEZ, 2013). Esses sentimentos são aflorados em maior 

proporção nas mulheres classificadas com gravidez de alto risco quando comparadas as 

mulheres que passam por uma gestação sem riscos. 

 Outro problema frequente encontrado nos estudos analisados diz respeito à 

insegurança advinda da falta de conhecimento da gestante acerca da sua patologia. O 

sofrimento da mulher é maior quando ela não tem espaço, no serviço de saúde, para 

conversar, expressar-se e melhor entender o que o diagnóstico significa. A banalização, pelos 

profissionais, da necessidade de conhecimento das grávidas reforça a sua insegurança 

(OLIVEIRA; MANDÚ, 2015). 

 Em relação às demandas de conhecimento das gestantes de alto risco acerca da 

patologia crônica, percebe-se a necessidade de informar com clareza sobre o que é a doença, 

quais são os sinais e sintomas, quais medicações utilizadas, duração do tratamento, quais os 

efeitos da doença e das medicações na sua saúde e na saúde do feto e qual a melhor forma de 

controle desses sinais/sintomas. A falta de informação e compreensão sobre a patologia e o 

funcionamento do próprio corpo dificulta a continuidade no tratamento. Em consequência a 

falta de controle sobre a patologia torna a mulher vulnerável ao aparecimento de novas 

complicações, colocando em risco a sua vida e a do feto.  

 Vivenciar uma gestação de alto risco diante de tantas adversidades e particularidades 

impostas pela condição do problema crônico de saúde é um grande desafio. Além do 

conhecimento de todas as alterações que estão sendo causadas em seu corpo pela gravidez 

aliada a doença, essa mulher necessita compreender o conjunto de emoções e sentimentos que 

a permeiam em cada situação.   

 Nesse contexto, torna-se essencial o diálogo entre os profissionais envolvidos na 

assistência e a gestante, uma vez que o objetivo deste é permitir que os indivíduos expressem 

seus pensamentos, necessidades e dúvidas (SILVEIRA et al., 2014). Implementar o diálogo 
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durante a assistência às gestantes não é algo simples, depende de transformações na rotina do 

serviço de saúde e na atitude dos profissionais, onde estes, por vezes, impregnados pela 

assistência curativista e biomédica acabam ignorando que envolta a doença existe um paciente 

repleto de sentimentos e expectativas. 

 A literatura nos traz também que a hospitalização, comum e necessária na gestação de 

alto risco, consiste em um fator adicional para a desestabilidade emocional, pois conscientiza 

a grávida de sua patologia ou agravo, ocorrendo o afastamento do contexto familiar e uma 

suposta perda da autonomia sobre a gravidez e o seu corpo (SILVA et al., 2013). 

 Tal evento implica no surgimento de diversos sentimentos a gestante, tais como: 

solidão devido ao isolamento, inatividade forçada, consumação inesperada e abrupta do parto, 

medo da morte ou das possíveis sequelas em decorrência da prematuridade e culpabilidade 

por não ser capaz de ter uma gravidez normal (REZENDE, 2012). 

 Gestantes de alto risco relatam que a experiência da hospitalização é perturbadora, 

ocasiona raiva, frustação e solidão devido ao curto espaço de tempo para a realização de 

visitas (KENT et al., 2015). Além disso, ansiedade e angústia surgem devido à falta de clareza 

nas informações fornecidas pelos profissionais sobre a sua saúde e a do feto com o uso de 

termos técnicos na realização de procedimentos. 

 A nova realidade exigida pela rotina hospitalar como o constante monitoramento de 

sinais vitais, a administração de medicações, a realização de intervenções, os horários 

determinados para a realização de higiene corporal e alimentação, a restrição de atividades e a 

avaliação por diversos profissionais e em horários intercalados, ocasiona importante desgaste 

emocional as gestantes, pois as mesmas se percebem em uma rotina diferenciada de seus lares 

e restritas a realização de atividades habituais. 

 A internação ocasiona, em alguns casos, transformações no ritmo familiar. O 

distanciamento entre a mulher e a família provoca reações de insatisfação e negação à 

hospitalização, principalmente quando se tem outros filhos, o que se revela como a principal 

dificuldade para conciliar o tratamento (ARAÚJO et al., 2013). 

 Diante de tantos desconfortos e sentimentos negativos advindos da hospitalização 

torna-se essencial a prestação de assistência a mulher de forma holística, onde em meio à 

rotina do serviço o profissional encontre um espaço para que, além dos aspectos fisiológicos, 

sejam também avaliados os aspectos que envolvam as emoções dessa mulher. A abordagem 

emocional nos casos de hospitalização se torna fundamental visto o contexto em que essa 

mulher é inserida e as suas dificuldades, como o afastamento do meio familiar, do convívio 

social e do convívio profissional. O profissional deve estar preparado para perceber as 
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alterações comportamentais desta mulher e, através disso, implementar de forma organizada, 

planejada e singular uma assistência de saúde em que a mesma se sinta amparada, acolhida e 

compreendida, buscando perceber a gestação de risco numa perspectiva positiva. 

 

 

2.2 A INFLUÊNCIA DA REDE DE APOIO SOCIAL NA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO 

  

 A vivência da gestação é uma experiência única, compreendida não só pela mulher, 

mas também por sua rede social que abrange o companheiro, a família e a sociedade. Nesse 

período ocorrem intensas modificações no nível social, vivenciado de diversas formas por 

cada mulher, permeando os seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e ativando a sua 

construção ideológica de ser mulher e mãe
 
(SILVA et al., 2013). 

  As redes de apoio sociais se mostram relevantes ao passo que influenciam a 

autoimagem do indivíduo e são centrais para a experiência de identidade e competência, 

aspectos estes particulares na atenção à saúde e na adaptação em situações de crise. Tais redes 

são conceituadas como as relações que compreendem não apenas a família, mas também os 

vínculos interpessoais como os amigos, os colegas de trabalho ou de estudo, e as relações que 

são estabelecidas na comunidade (ANDREANI; CUSTÓDIO; CREPALDI, 2006).  

 Durante a gestação de alto risco a rede de apoio social traz benefícios para o 

comportamento e para as emoções da mulher, visto o momento gerador de insegurança devido 

as constantes adaptações geradas pela nova realidade. As mães com uma sólida rede de apoio 

social tendem a se mostrarem seguras e fortalecidas emocionalmente, o que reflete 

futuramente no desenvolvimento das atividades com o bebê e no cuidado mais afetivo. 

 Em um estudo realizado com gestantes adolescentes em situação de alto risco foram 

observadas as seguintes fontes de apoio social: a mãe como principal fonte de apoio social, 

seguido do parceiro. Nesse caso, o apoio materno possibilita a construção de capacidades para 

lidar com as novas relações representando também um refúgio seguro para os momentos de 

indecisão, insegurança e solidão (PICCININI et al., 2012). 

 Tais resultados apontam a contribuição do apoio social para uma experiência mais 

positiva da maternidade. A segurança advinda do apoio capacita a gestante para a aquisição de 

autonomia e ampliação da rede de apoio social com a inclusão de colegas, amigos e outras 

pessoas.  
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 O sentimento de segurança formado tende a se manter no decorrer do processo 

gestacional, propiciando um ambiente protetor e seguro para a gestante e promovendo 

condições favoráveis ao nascimento e ao cuidado materno (PICCININI et al., 2012). 

 Todo o apoio social dispensado precisa estar fundamentado na sensibilidade, sob pena 

de ser percebido como mais negativo do que positivo pela gestante. Destaca-se nessa rede de 

apoio social sua importância na transmissão de informações, conselhos e no apoio em 

momentos de instabilidade emocional da gestante (SCHWARTZ; VIEIRA; GEIB, 2011). 

 Nesse contexto, os serviços de saúde podem atuar fortalecendo a rede de apoio social 

através de ações de educação em saúde para a gestante, a família e a comunidade, 

organizando grupos de apoio e investindo na consolidação de redes específicas que auxiliem a 

mulher. Nessas ações os riscos e as vulnerabilidades podem ser expressos e compreendidos, 

tal como, as várias ações de cuidados necessários consolidados e o vínculo familiar e 

comunitário fortalecido (OLIVEIRA; MANDÚ, 2015). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA SOBRE TEMAS CORRELATOS A PESQUISA 

 

3.1.  A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA GRAVIDEZ  

 

 Compreendemos a gestação como um período de grande vulnerabilidade para a 

mulher, exposta a novas experiências e descobertas vivencia um período de reorganização 

corporal, bioquímico, hormonal, familiar e social que reflete em uma variação de sentimentos 

(FALCONE et. al, 2005).  

 O desenvolvimento da gestação ocasiona na futura mãe uma verdadeira “revolução” 

psicossomática, tanto o seu corpo quanto o seu funcionamento psíquico sofrem profundas 

modificações, todas elas necessárias para receber o bebê e promover o seu desenvolvimento. 

Estas mudanças iniciam-se logo nos primeiros meses, onde a gestante tende a centrar-se mais 

em si própria, sente mais necessidade de falar de si, e os seus sentimentos são por vezes 

ambivalentes e contraditórios: entre as expectativas positivas, a insegurança e o medo 

(PORTUGAL, 2005).  

 A incidência de sensações como as citadas acima podem gerar, em algumas mulheres, 

problemas em relação ao seu bem-estar e ter um efeito negativo na sua relação com a criança, 

parceiro e outros membros da família (GUERRA et. al, 2014). 

 Em relação à prevenção em saúde mental, o período gestacional é considerado 

benéfico para as intervenções, uma vez que a mulher está sujeita a um regime organizado de 

cuidados de saúde para os quais, na maior parte das vezes, está motivada e desperta. Dessa 

forma, a prática em grupos de grávidas pode ser um espaço privilegiado para a transmissão de 

informação e para a verbalização de ansiedades e expectativas relativas à gravidez e puerpério 

(NASCIMENTO, 2003).  

 Promover a Saúde Mental é potencializar o estado de equilíbrio que permite ao sujeito 

compreender, interpretar e adaptar-se ao meio que o cerca, estabelecer relações significativas 

com os outros e ser um membro criativo e produtivo da sociedade. Evidências tem mostrado 

que promover a saúde mental no período da gravidez e nos primeiros anos de vida da criança 

tem grande efetividade. A promoção da saúde mental necessita que sejam prestados cuidados 

que envolvam os aspectos físicos, psíquicos e sociais, nos períodos pré e pós-natal 

(PORTUGAL, 2005).  

 A gravidez precoce e a falta de apoio do companheiro são situações de risco para a 

saúde mental materna. Além destes, foram identificados como fatores de risco: mudança de 
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moradia, dificuldades financeiras, morte de algum ente querido, desemprego, separação, 

doença pré-existente e violência (GUERRA et. al, 2014). 

 Segundo Guerra et.al (2014) existem algumas intervenções que podem promover a 

saúde mental da mulher com ganhos significativos, sendo eles: identificação precoce dos 

fatores de risco, preparação para o desempenho do papel, identificação da rede de suporte 

social, incentivo ao envolvimento do pai na vigilância da gravidez e nos cuidados à criança, 

realização de cursos para preparação em grupo do papel de pai e realização de visitas 

domiciliares no puerpério. 

 Ao trabalhar a intervenção em grupo com grávidas, este funciona como cuidado, 

contendo as ansiedades e oportunizando as trocas de vivências e a reflexão sobre as mesmas. 

A sequência da fala, reflexão e recebimento de conhecimentos de cunho científico possibilita 

a diminuição dos medos e inseguranças e, consequentemente, alivia a ansiedade relacionada 

ao momento da gravidez (NASCIMENTO, 2003).  

 Os profissionais de saúde e principalmente os enfermeiros que estão diretamente 

ligados aos cuidados das gestantes, necessitam estar conscientes das condições sociais 

presentes, especialmente em situações que a mulher demonstre dificuldade em realizar um 

ajustamento saudável à maternidade. A formação e o treino da equipe objetiva melhorar a 

assistência de enfermagem às mulheres durante esta etapa da vida de particular 

vulnerabilidade. Desse modo, os enfermeiros serão capazes de avaliar as necessidades 

psicossociais das mulheres, de prestar o cuidado e de implementar as intervenções adequadas 

(GUERRA et.al, 2014). 

 O bem-estar no nível da saúde mental no processo de “gestar” requer atenção e 

profundo conhecimento tanto na identificação dos fatores de risco quanto na identificação das 

estratégias a serem utilizadas, sendo essencial a realização de um maior número de estudos 

sobre estas questões, visando uma prática baseada em evidências (GUERRA et. al, 2014). 

 Alguns instrumentos vêm sendo utilizados para avaliar a saúde mental das mulheres 

no período da gravidez e do puerpério, como por exemplo, o Questionário de Auto-

informação (Self Reporting Questionnaire - SRQ), que busca identificar distúrbios não 

psicóticos e o Inventário Beck de Depressão (Beck Depression Inventory - BDI) que visa à 

identificação de depressão (FALCONE et al., 2005). 

 Além deles, a National Institute for Health and Care Excellence (NICE) - Instituto 

Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados, criada em 1999 no Reino Unido com o 

objetivo de reduzir a variação na disponibilidade e na qualidade dos tratamentos e cuidados, 

elaborou uma diretriz com diversas orientações que visam abranger o reconhecimento, a 
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avaliação e o tratamento de problemas de saúde mental em mulheres que planejam ter filho, 

estão grávidas ou até um ano após o parto. Tais diretrizes abrangem a detecção precoce de 

depressão, de distúrbios de ansiedade, de distúrbios alimentares, de distúrbios do uso de 

drogas e álcool e de doenças mentais graves como o transtorno bipolar e a esquizofrenia. 

 Neste cenário, a maioria dos estudos nacionais e internacionais que se referem à saúde 

mental estão focalizados na depressão pós - parto, nas doenças psiquiátricas, nos tratamentos 

psquicofarmacológicos, na psicose puerperal ou nas situações de abortos, de gravidez 

indesejada, de estresse pós- traumático, entre outros. Existe uma lacuna nos estudos que 

abordem a saúde mental a nível de promoção e, principalmente, no momento em que a mulher 

encontra-se fragilizada e com grandes variações de emoções. 

 Um estudo realizado na Austrália com parteiras verificou que as mesmas reconheciam 

que estavam cuidando de mulheres com, ou em risco de desenvolver, problemas de saúde 

mental, mas que tinham recebido em sua formação pouco ou nenhum conhecimento para 

desenvolver atividades na área de saúde mental e, mais preocupante, elas não percebiam a 

necessidade de avaliação da saúde mental como sua função, mas sim como papel de outros 

profissionais (HIGGINS; CARROLL; SHAREK, 2016).  

 Dessa forma, cabe aos profissionais envolvidos com o cuidado as gestantes a 

responsabilidade de promover a saúde mental e de detectar as situações de desequilíbrio 

psíquico, visando sempre à assistência de forma integral, humanizada e com qualidade. 

 

 

 

3.2. INIDICADORES DE BEM-ESTAR NA GRAVIDEZ  

 

 A gestação é um evento fisiológico na vida da mulher, marcado por intensas 

modificações que acontecem de forma singular para cada mulher. Entretanto, essas 

transformações geram mudanças físicas e emocionais que demandam um acompanhamento 

integral e contínuo por parte dos profissionais de saúde envolvidos (REZENDE; SOUZA, 

2012).  

 O processo de desenvolvimento da mulher parece estar aliado a conflitos como a 

sobrecarga e a descontinuidade de tarefas, o que influencia diretamente na sua saúde física e 

mental, assim como, na sua vida social. Para encontrar meios de viver o momento de forma 

saudável, é essencial identificar o nível de qualidade de vida, bem-estar e satisfação das 

mulheres (VIDO, 2006).  
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 Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (2011), o conceito de bem-estar 

está associado ao conceito de saúde, sendo apresentado como: “Saúde: imagem mental de se 

sentir bem, de equilíbrio, de contentamento, de amabilidade ou de alegria e conforto, 

usualmente demonstrada por tranquilidade consigo próprio e abertura para as outras 

pessoas ou satisfação com a independência”.  

 No conceito apresentado nos padrões de qualidade dos cuidados de Enfermagem em 

Saúde Mental, “A pessoa, no decurso do seu projeto de vida e de saúde, confronta-se com 

inúmeros desafios, cujo sucesso na resolução, reside nas suas capacidades de adaptação” 

(ORDEM DOS ENFERMEIROS DE PORTUGAL, 2011). 

 Essa capacidade de adaptação pode estar relacionada com o que cada gestante pensa e 

acredita ser suficiente para sua vida, e uma forma de avaliar tais aspectos, por exemplo, se 

encontra no que chamamos  de avaliação do bem-estar subjetivo (BES). 

 O BES é um instrumento de avaliação subjetiva da qualidade de vida. Geralmente, é 

estudado com base em duas dimensões: 1. afetiva ou emocional, composta pelos afetos 

positivos e negativos; 2. cognitiva, representada pelos julgamentos globais de satisfação com 

a vida e pelas avaliações sobre a vida, tanto na forma geral quanto nos aspectos sociais 

específicos, tais como o trabalho e a família (GUEDEA et al., 2006).  

 No referido instrumento, os afetos positivos compreendem os estados de ânimo 

considerados benéficos, tais como contentamento, alegria, prazer, otimismo, serenidade, 

esperança e encantamento. Os afetos negativos englobam os sentimentos como pessimismo, 

desinteresse, apatia, raiva, desesperança, medo, repulsa, tristeza e desgosto. Ambos são 

sentimentos transitórios e representam mais um estado de ânimo do que um julgamento 

cognitivo, sendo esperado um balanço entre emoções positivas e negativas 

(ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004).  

 A dimensão cognitiva é caracterizada pelo o que a pessoa pensa sobre sua própria vida 

(presente, passado e futuro) e esse aspecto considera o quanto a pessoa acredita já ter 

alcançado ante seus objetivos pessoais, logo, pode ser compreendida como a avaliação global 

de uma pessoa sobre a própria vida (GUEDEA et al., 2006). Ainda contempla um julgamento 

cognitivo de domínios específicos da vida da pessoa, como amizades, trabalho, 

relacionamentos íntimos e familiares (ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004).  

 Com o BES, busca-se compreender o indivíduo a partir de suas potencialidades, e não 

apenas de suas fraquezas, de forma a observar os diferentes níveis de bem-estar que  as 

pessoas possam atingir nos diversos momentos da vida. (DIENER; DIENER, 1996; PARK, 

PETERSON; SELIGMAN, 2004). 
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 No percurso da gestação, principalmente na de alto risco, é fundamental que se 

formule instrumentos que possibilitem avaliar o bem-estar da gestante, a fim de conhecer as 

diversas modificações e fatores desconfortantes que possam influenciar de forma negativa na 

gestação, e a partir disso, planejar e oferecer cuidados com qualidade e de forma holística. 

 Os profissionais de saúde devem priorizar a comunicação, que é uma ferramenta 

valiosa no processo do cuidado. Ouvir suas queixas, colher informações, oferecer um simples 

olhar ou toque são elementos fundamentais para a conquista e promoção de uma relação 

saudável entre os profissionais de saúde e a gestante, fazendo surgir sentimentos como o 

afeto, o bem-estar e a confiança, primordiais para um atendimento humanizado (REZENDE; 

SOUZA, 2012). 

 

 

3.3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DA SAÚDE DA MULHER E A ATUAÇÃO 

DO ENFERMEIRO NA CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS), publicado na Constituição de 1988, foi criado com 

o objetivo de implementar um novo modelo de atenção à saúde, ancorados aos princípios da 

universalidade, equidade, integralidade, regionalização, participação e controle social e 

descentralização. O SUS disponibiliza assistência à saúde dos brasileiros em três níveis de 

atenção: atenção primária, atenção secundária e atenção terciária (Alta Complexidade) 

(BRASIL, 2000).  

 Neste contexto, as políticas públicas voltadas para a atenção à saúde da mulher, até a 

década de 80, voltavam-se prioritariamente ao grupo materno-infantil. Os programas materno-

infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, representavam uma visão restrita sobre a 

mulher, condicionada em suas características biológicas e no seu papel social de mãe e 

doméstica, sendo a principal responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a 

saúde dos seus filhos e dos demais familiares (UFMA, 2013). 

 Na década de 50, as ações de saúde eram diretamente influenciadas pelos chamados 

“Estados de Bem Estar” - (Welfare States), oriundos da Europa, que se direcionavam a grupos 

vulneráveis. No Brasil, em relação às ações voltadas para a saúde da mulher, o objetivo era 

tornar as mulheres “melhores mães”, pois seu papel na sociedade era direcionado somente à 

criação de seus filhos, sendo assim, nesse período foram criadas ações que visavam o combate 

à desnutrição e o planejamento familiar (UFMA, 2013). 
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 Na década de 70 teve início às discussões de questões relacionadas à equidade, sendo 

este tema na Conferência do Ano Internacional da Mulher (1975) e do Plano da Década da 

Mulher (1976 – 1985), o objetivo era integrar as mulheres no processo de desenvolvimento, 

em questões que envolvessem sua autonomia política e econômica, diminuindo a 

desigualdade se comparada aos homens (UFMA, 2013).  

 De acordo com isso, em 1975 foi criado o programa materno-infantil que tinha como 

principal objetivo englobar os cuidados ao período pré-concepcional, pré-natal, parto e 

puerpério. Tal programa tinha forte ação de organismos internacionais reguladores e, por ser 

um programa vertical, fragmentado, reducionista e desarticulado de outras ações e propostas 

mais amplas, apresentou baixo impacto nos indicadores de saúde da mulher (UFMA, 2013). 

 Desse modo, na década de 80, em meio aos movimentos feministas brasileiros, as 

ações já implantadas direcionadas a saúde da mulher sofreram fortes críticas, pois os cuidados 

voltados à mulher estavam restritos ao ciclo gravídico-puerperal, tornando a assistência 

incompleta no seguimento de sua vida (UFMA, 2013). 

 Nesse sentido, o Ministério da Saúde cria, em 1984, o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) onde o foco da atenção à mulher transcendia o ciclo 

gravídico-puerperal e os aspectos como a atenção clínico-ginecológica, o controle das 

infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção do câncer cervico-uterino e de mamas, a 

assistência à concepção e contracepção de grupos populacionais como adolescentes e 

mulheres na terceira idade passavam a tornarem-se relevantes, ganhando um novo espaço 

(OSIS, 1998). 

 Conforme foi sendo organizada a atenção à saúde da mulher, houve a elaboração de 

políticas públicas prioritárias e de manuais para a padronização de condutas dos profissionais 

de saúde. No ano de 2000 o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização do 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN), pois até então não havia um modelo que normatizasse a 

assistência às gestantes no Brasil (CRUZ; CAMINHA; FILHO, 2014).  

 Desse modo, buscou reverter o quadro de precariedade da atenção obstétrica e 

diminuir os altos índices de mortalidade materna através da garantia do acesso, da melhoria 

de cobertura e da qualidade da assistência pré-natal, parto e puerpério, bem como neonatal 

(SILVA et.al, 2016). O PHPN ainda estabeleceu o SisPréNatal, que é um sistema online que 

permite cadastrar a gestante, monitorar e avaliar a atenção ao pré-natal e ao puerpério 

prestadas pelos serviços de saúde a cada gestante e recém-nascido, desde o primeiro 

atendimento na unidade básica de saúde até o atendimento hospitalar de alto risco. 
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 O Ministério da Saúde, em parceria com diversos setores da sociedade, elaborou o 

documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e 

Diretrizes” (PNAISM), tal documento incorporou, num enfoque de gênero, a integralidade e a 

promoção da saúde como princípios norteadores e buscou consolidar os avanços no campo 

dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no 

planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência 

doméstica e sexual, na prevenção e no tratamento de mulheres vivendo com HIV/aids e das 

portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer ginecológico (BRASIL, 2004). 

 Dentre os objetivos específicos que constam na política, um deles merece destaque, 

pois diz respeito à atenção a saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero. A estratégia 

desse objetivo é melhorar a informação sobre as mulheres portadoras de transtornos mentais 

no SUS; qualificar a atenção à saúde mental das mulheres; incluir o enfoque de gênero e de 

raça na atenção às mulheres portadoras de transtornos mentais e promover a integração com 

setores não governamentais, fomentando sua participação nas definições da política de 

atenção às mulheres portadoras de transtornos mentais (BRASIL, 2004). 

 Embora as políticas relacionadas à saúde da mulher tenham sofrido diversas 

transformações e evoluído de forma positiva, ainda não temos políticas que enfoquem 

especificamente a saúde mental das gestantes e puérperas em nível de promoção, a criação de 

políticas com esse tipo de enfoque facilitaria o preparo e capacitação dos profissionais para 

lidarem com os aspectos subjetivos das mulheres e estabeleceria padrões para a prestação da 

assistência, buscando uma maior articulação entre os profissionais e o fornecimento de um 

cuidado integral. 

 No que diz respeito ao pré-natal, este é definido como um conjunto de procedimentos 

clínicos e educativos com o objetivo de acompanhar a evolução da gravidez e promover a 

saúde da gestante e da criança, encaminhando-os para soluções imediatas ao Sistema Único 

de Saúde (BRASIL, 2005). 

 Desse modo, tem como objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo 

a evolução de um parto e o nascimento de uma criança, ambos saudáveis, sem impacto para a 

saúde materna, inclusive abordando aspectos emocionais e sociais e as atividades educativas e 

preventivas (BRASIL, 2012b).  

 Segundo o Ministério da Saúde (2012b), para que se tenha um pré-natal considerado 

de qualidade, os profissionais de saúde devem seguir os seguintes passos: iniciar o pré-natal 

na Atenção Primária à Saúde até a 12ª semana de gestação (captação precoce); garantir os 

recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal; toda gestante 



40 

 

deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação, em termo oportuno, do resultado dos 

exames preconizados no atendimento pré-natal; promover a escuta ativa da gestante e de seus 

(suas) acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e 

não somente um cuidado biológico: "rodas de gestantes" e garantir o transporte público 

gratuito da gestante para o atendimento pré-natal, quando necessário. 

 Além disso, é direito do(a) parceiro(a) ser cuidado (realização de consultas, exames e 

ter acesso a informações antes, durante e depois da gestação: "pré-natal do(a) parceiro(a)", 

assim como, garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário; 

estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do 

"Plano de Parto"; toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de 

saúde no qual irá dar à luz (vinculação) e; as mulheres devem conhecer e exercer os direitos 

garantidos por lei no período gravídico-puerperal.  

 Por se tratar de um período envolto de ansiedades, medos e angústias se faz 

fundamental na gestação à interação entre mulher-profissional, pois é esta relação que 

determinará o sucesso do pré-natal. Para tanto, se faz necessário que o profissional se 

posicione de uma forma neutra e que guarde para si seus dogmas, conceitos e preconceitos, e 

promova o acolhimento e a escuta das necessidades da gestante, transmitindo segurança para 

que a mulher se sinta fortalecida até o momento do parto (MELO; COELHO; CREÔNCIO, 

2010). 

 Para que se estabeleça um pré-natal de qualidade e humanizado é necessário uma 

organização dos serviços de saúde, com a qualificação dos profissionais que devem estar 

atentos e sensíveis às necessidades de saúde das mulheres e a utilização da tecnologia a favor 

do bom desenvolvimento da consulta, objetivando sempre um cuidado integral e holístico 

(NETO et.al, 2008). A efetividade de toda assistência prestada no período do pré-natal é 

fundamental no desfecho do processo gravídico-puerperal e, para tanto, se faz necessária à 

identificação de fatores de risco para a saúde materna e fetal, além da intervenção no 

momento oportuno, de forma a evitá-los e a reduzi-los e, ao mesmo tempo, promover a saúde 

e a melhora na qualidade de vida (ENKIN et.al, 2005). 

 No tocante à enfermagem, segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe 

sobre a regulamentação do Exercício Profissional da Enfermagem e que é regulamentada pelo 

Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente 

acompanhado pela (o) enfermeira (o), cabendo-lhe à realização da consulta e prescrição da 

assistência de enfermagem (BRASIL, 1986). 
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 Desse modo, têm-se como responsabilidade dos profissionais no âmbito do pré-natal 

de baixo risco as seguintes atividades: orientar as mulheres e suas famílias sobre a 

importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação; realizar o cadastramento da 

gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante devidamente preenchido; realizar a 

consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do(a) médico(a); 

solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal; realizar testes 

rápidos; prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso 

e ácido fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento das ISTs, conforme 

protocolo da abordagem sindrômica) e orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e 

hepatite B) (BRASIL, 2012b). 

 Além disso, identificar as gestantes com algum sinal de alarme e/ou identificadas 

como de alto risco e encaminhá-las para consulta médica; realizar exame clínico das mamas e 

coleta para exame citopatológico do colo do útero; desenvolver atividades educativas, 

individuais e em grupos (grupos ou atividades de sala de espera); orientar as gestantes e a 

equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade; orientar as gestantes sobre a 

periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas; realizar visitas 

domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento 

e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar (BRASIL, 2012b). 

  Durante a consulta de enfermagem, além da competência técnica, o enfermeiro deve 

demonstrar interesse pela gestante e pelo seu modo de vida, ouvindo suas queixas, 

considerando suas preocupações e angústias. Desse modo, contribuirá para mudanças efetivas 

e saudáveis nas atitudes da gestante, de sua família e da comunidade, exercendo papel 

educativo (BRASIL, 2012b). 

  Nesse contexto, a gestante classificada como alto risco deverá ser encaminhada para 

um serviço de saúde de nível secundário, onde há um maior suporte de assistência com 

diversas especialidades, conforme preconizado.  Neste nível a gestante estará com sua saúde 

assegurada, com atenção especial ao seu quadro clínico, sendo garantida a referência e a 

contra referência para unidade básica de saúde, fundamentada em um acolhimento 

humanizado.  

 Segundo a portaria do ministério da saúde nº 1.020, de 29 de maio de 2013 a atenção 

ao pré-natal de alto risco será realizada de acordo com a integração à atenção básica, a qual 

cabe à coordenação do cuidado, com a garantia de atenção à saúde progressiva, continuada e 

acessível a todas as mulheres. Dessa forma, o encaminhamento ao pré-natal de alto risco será 

realizado, prioritariamente, pela atenção básica, que deverá assegurar o cuidado da gestante 
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até sua vinculação ao serviço referenciado para alto risco e realizará o monitoramento da 

efetiva realização do pré-natal de alto risco no estabelecimento referenciado (BRASIL, 2013 

a). 

 Dessa maneira, a atenção básica no pré-natal de alto risco fica responsável pela 

captação precoce da gestante de alto risco, com busca ativa das gestantes; estratificação de 

risco; visitas domiciliares às gestantes de sua população adscrita; acolhimento e 

encaminhamento responsável ao estabelecimento que realiza o pré-natal de alto risco, por 

meio da regulação; acolhimento e encaminhamento responsável de urgências e emergências 

obstétricas e neonatais; vinculação da gestante ao pré-natal de alto risco; coordenação e 

continuidade do cuidado; e acompanhamento do plano de cuidados elaborado pela equipe 

multiprofissional do estabelecimento que realiza o pré-natal de alto risco (BRASIL, 2013). 

 Com isso, uma vez encaminhada para o acompanhamento em serviço ambulatorial 

especializado em pré-natal de alto risco, a gestante será orientada a não perder o vínculo com 

a equipe de atenção básica que iniciou o seu acompanhamento, sendo realizada a 

comunicação direta para o acompanhamento da evolução da gravidez e dos cuidados 

prestados. 

 A portaria do ministério da saúde nº 1.020, de 29 de maio de 2013 ainda ressalta que o 

atendimento à gestante de alto risco deve ser constituído por uma equipe interdisciplinar 

composta por assistente social; enfermeiro, de preferência enfermeiro obstetra; médico 

anestesiologista; médico obstetra; médico pediatra; nutricionista; psicólogo; farmacêutico e; 

técnico de enfermagem. 

 Contraditoriamente ao que é estabelecido e preconizado, um estudo realizado com 

gestantes de alto risco, demonstrou que as consultas de pré-natal para determinada população 

na atenção secundária ficam concentradas em consultas médicas, com pequena ou nenhuma 

participação de outras categorias profissionais, as consultas seguem o agendamento médico e 

as intercorrências relacionadas à gestação são atendidas em outros níveis (DUQUE et al., 

2016). 

 Nesse mesmo estudo foi observado que as enfermeiras da atenção secundária não são 

distinguidas dos outros membros da equipe de saúde, sendo referenciadas pelas gestantes 

como profissionais responsáveis por executar atividades na recepção relacionadas ao 

agendamento de consultas, exames e entrega de medicamentos. A comunicação nas consultas 

é restrita e consequentemente as orientações ficam incompletas, já que apenas o médico tem 

um contato maior com as gestantes, o que constitui uma lacuna na assistência pré-natal, sendo 

este um momento crucial para sanar dúvidas, transmitir orientações e constituir o vínculo 
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essencial para reduzir a ansiedade na gestação e no preparo para o parto e nascimento do bebê 

(DUQUE et al., 2016). 

 O atendimento pré-natal realizado no serviço de atenção secundária diverge do 

atendimento realizado no nível primário, onde neste, em decorrência do trabalho 

prioritariamente comunitário, os laços são ainda mais estreitos entre profissionais e usuárias, 

favorecendo a constituição de vínculos e a participação da família (SILVA; ANDRADE; 

BOSI, 2014). 

 Tal fato revela falha no sistema e uma grande preocupação, pois as mulheres 

classificadas como gestantes de alto risco que, deveriam ser assistidas com atenção devido à 

alta probabilidade de serem acometidas por situações que coloquem em risco sua vida e a do 

feto, se comparadas a aquelas que não apresentam fatores de risco, estão suscetíveis a uma 

assistência biomédica, que se distancia de uma assistência baseada na humanização e no 

cuidado integral e de qualidade. 

 A interação pautada na humanização e no acolhimento contribui para que a gestante 

mantenha vínculo com os serviços de saúde no decorrer da gestação, o que reduz 

significativamente os riscos de intercorrências obstétricas. Além disso, a assistência pré-natal, 

quando baseada no diálogo e no respeito entre profissionais de saúde e gestantes, representa o 

primeiro passo para o parto humanizado (SILVA; ANDRADE; BOSI, 2014). 

 Revelar como se dá a assistência às gestantes em todo o seu contexto não é algo tão 

simples. Esse obstáculo se deve aos poucos estudos referentes à comunicação entre a equipe 

de saúde e as gestantes, assim como ao número limitado de locais onde a assistência à 

gestante seja desenvolvida por uma equipe multiprofissional (OLIVEIRA; MADEIRA, 2011). 
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4.   REFERENCIAIS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

4.1. HILDEGARD PEPLAU E A TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM 

ENFERMAGEM 

 Hildegard Peplau iniciou sua carreira na enfermagem em 1931 quando se formou em 

enfermagem em Pottstown – Pensilvânia, em 1943 formou-se em psicologia Interpessoal pelo 

Bennington College e nos anos de 1947 e 1953 concluía, respectivamente, pela Universidade 

de Columbia em Nova Iorque, os cursos de mestrado e doutorado. A experiência de Peplau 

inclui a enfermagem hospitalar especializada e geral, o corpo do exército dos Estados Unidos 

e a pesquisa de enfermagem, particularmente, a prática em enfermagem psiquiátrica. 

 A autora publicou inúmeros artigos em revistas profissionais sobre tópicos variando de 

conceitos interpessoais a aspectos atuais de enfermagem e em 1952 publicou o livro 

“Interpersonal relations in nursing” – “Relações interpessoais em Enfermagem”, referindo a 

obra como uma teoria parcial para a prática de enfermagem. Nesta obra, a autora analisou as 

fases do processo interpessoal, os papéis da enfermagem e os métodos para o estudo da 

enfermagem como um processo interpessoal. 

 A teoria de Hildegard Peplau foi fundamentada em conhecimentos das ciências do 

comportamento, recebendo influência de pensadores da área da psiquiatria, tais como Percival 

Simonds, Harry Sullivan, Abraham Maslow e Neal Miller (MORAES; LOPES; BRAGA, 

2006). 

 A partir de uma leitura prévia podemos constatar que a teoria das relações 

interpessoais de Peplau evidencia a importância terapêutica do relacionamento enfermeiro-

paciente e mostra que, embora o enfermeiro desempenhe com habilidade os procedimentos e 

intervenções na assistência, o principal modo com que ele influencia diretamente o paciente é 

com o uso que faz de si mesmo na comunicação individual ou em grupos.  

 Com isso, ao passo que o profissional orienta o paciente na direção das soluções, os 

métodos e os recursos empregados na prática profissional tornam-se cada vez mais eficientes. 

Tanto o paciente quanto a enfermeira trabalham em conjunto com um mesmo objetivo, que é 

o de promoção da saúde (MACÊDO et al., 2006), respeitando um ao outro como indivíduos, 

ambos aprendendo e crescendo como resultado dessa interação. 
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  Para Peplau o relacionamento interpessoal é constituído por quatro fases sequenciais, 

sendo elas: 1) orientação, (2) identificação, (3) exploração e (4) resolução. Cada uma dessas 

fases sobrepõe-se, inter-relaciona-se e varia em duração conforme o processo evolui para uma 

solução, e nesse contexto distintos papéis de enfermagem são assumidos durante as várias 

fases (GEORGE, 2000). Esses papéis são descritos como: professor - aquele que transmite 

conhecimentos relacionados a uma necessidade ou interesse; recurso - aquele que fornece as 

informações necessárias que contribuem para a compreensão do problema ou situação nova; 

conselheiro - aquele que, através do uso de habilidades específicas, auxilia outro indivíduo a 

reconhecer, enfrentar, aceitar e resolver problemas que estão interferindo na sua capacidade 

de viver efetivamente de modo feliz; líder – aquele que inicia e realiza a manutenção dos 

objetivos de um grupo através da interação; especialista técnico – aquele que proporciona o 

atendimento físico, através de habilidade clínicas e de manuseio de equipamentos; substituto 

– aquele que ocupa o lugar de outro. 

 Fase de Orientação 

 Na fase de orientação o paciente identifica uma necessidade e solicita ajuda 

profissional, em alguns casos, essa necessidade pode não ser imediatamente identificada ou 

compreendida pelo paciente, assim a enfermeira é a responsável por auxiliá-lo no 

reconhecimento, no esclarecimento e na definição do problema existente. A partir dessa 

identificação, a enfermeira em acordo com o paciente avalia os tipos de serviços necessários 

para suprir a necessidade envolvida. Essa fase é diretamente afetada pelas atitudes do paciente 

e da enfermeira no sentindo de dar ou receber ajuda de uma pessoa, essas reações são 

influenciadas pela cultura, religião, raça, antecedentes educacionais, experiências e 

expectativas tanto dela própria quanto do paciente (Figura 3).   

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fatores que influenciam no relacionamento terapêutico. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: (GEORGE, 2000 p. 48). 
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 Nessa fase a enfermeira e o paciente trabalham juntos para reconhecer, esclarecer e 

definir o problema e isto, em contrapartida, gera a redução da tensão e da ansiedade do 

paciente em relação à adversidade existente, diminuição esta que, futuramente, previne 

problemas que podem surgir da não resolução de eventos significativos. Ao final desta fase a 

enfermeira e o paciente estão prontos para avançar para a próxima fase, a identificação. 

 Fase de Identificação 

 Na fase de identificação o paciente responde às pessoas que podem preencher suas 

necessidades e essa resposta à enfermeira ocorre em três etapas: participar com a enfermeira e 

ser interdependente dela; ser autônomo e independente da enfermeira; ou ser passivo e 

dependente da enfermeira. Nessa etapa a percepção e as expectativas do paciente e da 

enfermeira são ainda mais complexas, pois o paciente responde, seletivamente, a quem o 

auxilia, o que requer um relacionamento terapêutico mais intenso. Enquanto desenvolve tal 

fase, o paciente inicia a percepção de pertencer e de ser capaz de agir com o problema, tais 

modificações reduzem o sentimento de descrença e  criam um pensamento positivo do qual 

tiram suas forças. 

 Fase de Exploração 

 Na fase de exploração o paciente faz pleno uso dos serviços que lhe são oferecidos, 

entretanto, a frequência de utilização desse atendimento depende dos interesses e das 

necessidades do paciente, pois nessa etapa o mesmo já começa a sentir-se inserido no 

ambiente de ajuda e inicia o controle da situação. Nessa etapa os pacientes oscilam entre a 

independência e a dependência e cabe à enfermeira motivá-los a reconhecer e a explorar seus 

sentimentos, pensamentos, emoções e comportamentos, de forma a criar um ambiente sem 

julgamentos e um clima emocional terapêutico. Ao longo desse período o paciente e a 

enfermeira trabalham juntos para ultrapassarem os obstáculos e alcançarem o nível máximo 

de saúde, progredindo rumo ao passo final – a fase de resolução.  

 Fase de Resolução 

 Na última fase do relacionamento interpessoal, o resultado do trabalho em conjunto 

entre enfermeiro-paciente já atingiu seu objetivo, ou seja, as necessidades do paciente já 

foram preenchidas, agora, os dois precisam concluir o relacionamento terapêutico e romper os 

laços existentes entre ambos. Em uma resolução satisfatória, o paciente afasta-se da 

identificação com a enfermeira, tornando-se ambos independentes um do outro, finalizando o 
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processo mais fortes e amadurecidos. Dessa forma, as necessidades do paciente foram 

preenchidas e um novo ciclo com novas metas a serem alcançadas pode ser realizado.   

  

 

4.2.  JUAN CASSASUS E AS EMOÇÕES 

 

 Nesse capítulo iremos abordar o percurso das emoções com o seu conceito, os seus 

tipos e sua compreensão no comportamento humano através das ideias do autor Juan 

Cassasus. Autor chileno, filósofo, sociólogo e educador, possui doutorado em filosofia e 

sociologia da educação pela Universidade René Descartes, Paris V, é autor de diversos artigos 

publicados em revistas profissionais e contribuiu para vários livros sobre o tema da educação, 

seu foco em emoções é usado no campo da saúde, educação, gestão e terapia.  

 Antes de adentrarmos aos conceitos de Cassasus, é necessário esclarecer acerca de 

algumas teorias do funcionamento neurofisiológico das emoções. 

 As emoções tem sido objeto de várias teorias aos longos dos anos, entretanto, 

nenhuma delas aborda todos os aspectos envoltos das emoções. Desse modo, elas foram 

desenvolvidas com base em um ou mais aspectos das emoções de modo com que ao nos 

depararmos com tais teorias elas nos oferecem uma ideia geral das emoções (BRANDÃO, 

2004). 

 Alguns investigadores do funcionamento fisiológico das emoções como William 

James e Carl Lange (1884), Walter Cannon e Philip Bard (1928), James Papez (1937) e Paul 

MacLean (1970), com base em dados clínicos ou testes clínicos em animais, começaram a 

elaborar teorias indicando algumas estruturas cerebrais envolvidas nos processos emocionais. 

Estas teorias tiveram como objetivo esclarecer a conexão entre as áreas cerebrais, 

determinando quais eram os sistemas neuronais capazes de produzir e controlar as respostas 

emocionais (PINTO, 2011), elencamos aqui uma breve abordagem sobre cada uma dessas 

teorias. 

 Segundo William James e Carl Lange (1884) as emoções consistiam da percepção das 

alterações fisiológicas desencadeadas pelo estímulo emocional. O ponto chave dessa teoria 

estabelecia que a resposta emocional antecede a experiência emocional, ou seja, o cérebro 

necessita primeiro ler a reação do organismo ao estímulo  antes de expressar o 

comportamento emocional. Cada emoção particular como medo, raiva e prazer deve 

corresponder diferentes respostas fisiológicas (BRANDÃO, 2004). 
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 Já a teoria de Walter Cannon e Philip Bard (1928) discordava da teoria de James, uma 

vez que, de acordo com suas observações, as alterações fisiológicas eram similares, 

independentemente do tipo de emoção que o indivíduo experimenta, seja raiva, medo ou 

comportamento agressivo. Os autores postularam a teoria talâmica das emoções, onde 

defendiam que as emoções seriam coordenadas ao nível do tálamo e se manifestariam através 

do hipotálamo (BRANDÃO, 2004). 

  Em 1937 James Papez suspeitou que as estruturas do lobo límbico constituiriam o 

substrato neural das emoções. O conceito de sistema límbico deriva de lobo límbico (do latim 

limbus “Margem”), um termo inserido por Pierre Broca para definir os giros corticais 

primitivos que compõem um anel em torno do tronco cerebral (BRANDÃO, 2004). O autor 

propôs o que se conhece como circuito de Papez. De acordo com este esquema a informação 

sensorial transmitida ao cérebro chega ao tálamo e divide-se em dois canais: o do pensamento 

e o do sentimento. Pelo canal do pensamento são transmitidos os dados sensoriais, que 

atravessam o tálamo e seguem para as zonas laterais do neocórtex. As sensações convertem-se 

em percepções, pensamentos e lembranças. Já o canal dos sentimentos leva a informação 

sensorial ao tálamo e, após, ao hipotálamo o que gera a produção das reações corporais 

características das emoções (PINTO, 2011).  

 Posteriormente o conceito de sistema límbico foi amplamente desenvolvido por Paul 

McLean (1970) para incluir outras regiões do hipotálamo, a área septal, o núcleo accumbens 

(parte do estriado) e áreas neocorticais como o córtex orbitofrontal. Ainda neste conjunto que 

formam o sistema límbico estão a amígdala e o subículo (estrutura de matéria cinzenta 

interposta entre o córtex primitivo do hipocampo e o tecido neocortical do córtex temporal) 

(BRANDÃO, 2004). 

 De acordo com McLean o sistema límbico não funciona independente das demais 

partes do cérebro, desta forma, propôs três tipos de sistemas no cérebro, sendo eles: cérebro 

protoreptílico: formado pelo eixo fundamental do sistema nervoso central, tais como, medula 

espinhal, tronco encefálico, diencéfalo e núcleos da base, sendo responsável por 

comportamentos estereotipados baseados em memória e aprendizagem ancestrais; cérebro 

paleomamífero: formado pelo sistema límbico, incluindo o hipocampo, a amígdala, o 

hipotálamo e as estruturas periventriculares, responsável pelos mecanismos básicos de 

autoconhecimento e às condições internas do corpo e; por último o cérebro neomamífero: 

formato pelo córtex cerebral (principalmente o córtex frontal), responsável pelas funções 

cognitivas e análise do meio externo (BRANDÃO, 2004). 
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 Segundo Cassasus a literatura neurofisiológica sobre o cérebro emocional é uma área 

de crescente interesse e tem com principal expoente J. Le Doux (1997), tal autor afirma que, 

além do cérebro cognitivo, temos também o cérebro denominado de cérebro emocional que se 

constitui do sistema límbico. 

 Neste sistema a amídala ocupa um papel central, ela funciona como um sistema de 

computador que avalia e julga as informações emocionais dos estímulos que lhe chegam, 

esses estímulos podem ser simples como um som ou uma visão ou mais complexos que 

dependem do reconhecimento inconsciente ou consciente para determinar seu significado. A 

partir disso, a amídala transmite um sinal elétrico para outras partes do cérebro que alteram a 

atenção e iniciam as respostas fisiológicas ao evento que disparou a reação. Tais reações irão 

variar de acordo com o lugar para onde os sinais forem enviados (CASASSUS, 2009). 

 Segundo Casassus (2009), não existe um consenso sobre o que é uma emoção. Alguns 

dizem ser a resposta a acontecimentos importantes para as pessoas, outros dizem ser uma 

experiência pessoal que é fundamentalmente de prazer ou de dor, outros ainda a consideram 

como um conjunto de significados em um acontecimento que afeta uma pessoa. Para o autor 

trata-se de um tipo de energia que une acontecimentos externos aos acontecimentos internos, 

começando em nós como uma vibração corporal. Percebemos em um primeiro momento que 

elas se caracterizam por terem um componente sensorial, seja ele a visão, a audição, o olfato, 

o tato ou o paladar.  

 Quando falamos de emoções, estamos nos referindo a estados, experiências ou 

vivências distintas como a raiva, a alegria, a inveja, o ciúme, a admiração, a nostalgia e o 

êxtase, entre outras. Podemos as sentir como próprias ou compartilhadas, grupais, coletivas. 

Elas podem estar presentes em certos espaços ou lugares ou em determinados tempos, 

enfeitando épocas pessoais ou coletivas (CASASSUS, 2009).  

 Algumas correntes da biologia nos dão suporte para entender as funções das 

emoções, e segundo o que foi colocado por C. Darwin no século XIX, elas seriam 

mecanismos de sobrevivência. Desse modo, as emoções possibilitam que nos adaptemos às 

situações em que nos encontramos, nos permitindo estar num estado de “disposição para a 

ação”, por exemplo, o medo nos faz abandonar o que estamos fazendo, nos congela, nos faz 

ficar alerta, nos induz a rastrear o ambiente a procura de sinais de perigo e nos põe em estado 

de prevenção, para fugir ou para lutar. Diante de tal fato podemos afirmar que as emoções são 

essenciais para a sobrevivência do homem, já que direcionam nossas ações baseado em dois 

princípios básicos da vida: a auto conservação e a preservação da espécie (CASASSUS, 

2009). 
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 Em relação à neurobiologia H. Maturana afirma que o ser humano é formado do 

entrelaçamento do emocional com o racional e que nossas ações tem embasamento no 

emocional. Ele nos faz refletir sobre a diferença entre emoção e sentimento e define a emoção 

como própria do reino animal: “Biologicamente as emoções são disposições corporais que 

determinam ou especificam domínios de ações” (CASSASUS, 2009).  

 A. Lowen
1
 acredita que os sentimentos são percepções de um movimento ou de um 

acontecimento corporal interno, se não há acontecimento, não há sentimento, pois não há o 

que se perceber. Nesse contexto, a emoção é vista como o movimento de si mesmo para fora e 

que se expressa por um impulso, se esse impulso dispara na musculatura uma disposição para 

a ação, estamos diante da influência de uma emoção. No entanto, também pode ocorrer o 

contrário desta ação e o sentimento ser suprimido, imobilizando ou contraindo músculos o 

que impede o movimento interno. Tal supressão, mediante contração muscular, produz uma 

rigidez corporal, produz uma morte parcial, fazendo com que entremos no estado de “meio 

mortos”. Além disso, o sentimento também pode ser negado, isto é, ignorar a percepção do 

movimento ou acontecimento interno, direcionando o foco somente para o que nos agrada e 

interessa, deixando de lado o que nos causa aborrecimentos (CASASSUS, 2009).  

 Para F. Varela
2
 sentir afeto é uma experiência humana básica anterior à cognição. Os 

afetos são primordiais no sentido em que somos afetados ou comovidos antes de surgir um eu 

que conhece (CASASSUS, 2009).  Baseado nas colocações de F. Varela, Casassus buscou 

diferenciar quatro níveis de afetos:  

- Sentimento: é o primeiro nível do afeto e significa perceber que há um movimento ou um 

acontecimento corporal interno. 

 

- Emoção: é o estar consciente de uma tonalidade emocional que é constitutiva do presente 

vivo no instante e que corresponde à mente externa. 

 

- Afeto: é uma disposição própria de uma sequência coerente de ações encarnadas mais 

amplas. 

 

- Estado de ânimo: é o nível de consciência mais interno que se expressa no relato descritivo, 

situado ao longo de um período de tempo mais extenso. 

                                                           
1
 Juan Cassasus utiliza os conceitos de tal autor para compreensão das emoções. 

2
 Juan Cassasus utiliza os conceitos de tal autor para compreensão das emoções. 
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 Segundo Casassus (2009), existem três tipos de emoções, as emoções primárias, as 

emoções secundárias e as emoções mistas. 

 

- Emoções primárias: São as emoções como a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, aparecem 

meses depois do nascimento e inclusive alguns elementos já estão programados antes mesmo 

do nascimento. Uma emoção é classificada como primária quando ela ocorre sem que 

necessariamente haja uma causa conhecida ou exista algum objeto aparente. São emoções 

similares em todos os seres humanos e apresentam componentes fisiológicos claros e 

evidentes, sendo modificados por vezes de acordo com as variações culturais.  

 

- Emoções Secundárias: Existem diversos modelos que explicam como as emoções 

secundárias derivam das primárias, mas o modelo mais aceito é que para as emoções 

secundárias possam existir é necessário desenvolvimento de si mesmo, desenvolvimento da 

imagem de si mesmo ou desenvolvimento do ego, associado ao desenvolvimento cognitivo. 

Temos como exemplo o medo e a raiva considerados emoções primárias, mas a vergonha e a 

inveja ambas consideradas emoções secundárias, pois necessitam de um nível de 

conhecimento de si mesmo (perante o outro) para que possam ser expostas. Alguns exemplos 

são citados a seguir: raiva (agressão, repugnância, ira, fúria, ódio, irritação); medo (angústia, 

horror, espanto, temor, terror, pânico, apreensão); tristeza (aflição, pesar, melancolia, 

pessimismo, abatimento, desespero, desânimo, descontentamento) e alegria (felicidade, riso, 

entusiasmo, contentamento, prazer, júbilo, diversão).  

 

- Emoções mistas: são estados emocionais mais complexos, que acontecem quando ocorre 

diversas emoções quase que simultâneas ou entrelaçadas tendo, como exemplo, o ciúme que é 

uma mistura de insegurança, raiva e tristeza e a inveja que é a combinação de admiração e 

temor. Também são consideradas emoções mistas o interesse, a vergonha, a indignação, o 

asco, a culpabilidade, a nostalgia e a cobiça.  

 Segundo Cassasus (2009), as emoções se dividem em dois ciclos, o ciclo das emoções 

vividas inconscientemente e o ciclo das emoções vividas conscientemente. 

 No que tange o primeiro ciclo, o autor revela que o princípio do processo inconsciente 

ocorre a partir de um evento sobre o qual não temos controle e tem seu fim numa reação 

inconsciente, o que nos traz um sentimento de falta de domínio sobre nossas próprias 

emoções. O autor ainda afirma que quando não conseguimos identificar nossas próprias 

emoções uma série de acontecimentos são desencadeados, tais como o afastamento de outras 
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pessoas, a falta de percepção da emoção do outro, a falta de sentimento e reconhecimento em 

relação a emoção do outro, entre outros. Dessa forma, quando não compreendemos o que nos 

acontece, vivemos na incompreensão ao que acontece com o outro, nos afastamos do mundo 

emocional e nos aprisionamos na racionalidade. 

 Entretanto, a partir do momento em que conseguimos entender o mecanismo em que 

ocorre o ciclo das emoções inconscientes, nos abrimos a uma vida mais plena em relação a 

nós mesmos e em relação aos outros, iniciando o caminho de tornar a experiência emocional 

mais consciente (CASSASUS, 2009), abaixo as etapas do ciclo são detalhadas em três planos 

ou “anéis” entre o quais a experiência emocional circula. 

 

 O Primeiro – Plano de Condicionamento: é considerado o mais exterior, sendo o 

plano do contexto do mundo em que vivemos. Neste plano está o evento que dispara a 

emoção, a cultura e a ideologia.  

 

 O Segundo – Plano da Expressão: é um plano interior, onde está incluído o lugar onde 

se realiza o fato emocional, no qual se encontram o corpo e as ações de linguagem – o 

nomear e o julgar. 

 

 O terceiro – Plano da Ação: é considerado o menor, mais intenso e importante dos 

planos, pois é onde ocorre a concretização da nossa maneira de distinguir e utilizar 

nossas emoções. É neste plano que estão presentes os atos do processo emocional, o 

de sentir uma emoção, o de conhecer pela palavra e o de reconhecê-la. 

 

 O autor refere que a experiência emocional pode ser definida através do trajeto de uma 

energia que se projeta a partir de um evento externo e que impacta o corpo na forma de um 

sentir emocional. Podemos decifrar o significado do que estamos sentindo quando nos é 

permitido acesso à cultura na sua expressão linguística, dessa forma, se temos acesso à 

linguagem podemos nomear a sensação sentida. Entretanto, ainda que, possamos sentir o que 

ocorre e nomear a emoção predominante, se nossas ações forem pautadas no sistema 

normativo do contexto onde vivemos e não de forma autêntica e autônoma, estaremos 

condicionados as reações emocionais inconscientes. 

 Já no ciclo das emoções vividas conscientemente, Cassasus (2009) afirma que quando 

uma pessoa é madura emocionalmente ela sente a emoção em si mesma e entra em sintonia 
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com ela, livre de todas as amarras que envolvem a cultura e a ideologia, não há bloqueios nas 

reações emocionais, não é necessário um evento particular, porque o mundo inteiro é o evento 

que está se expressando e a consciência disso é a emoção.  

 Dessa forma, quando alguém se conscientiza de uma emoção, não é preciso nomeá-la 

para saber do que se trata, pois ao fazer isso a emoção perde a força, entra no jogo das 

palavras e do pensamento e, como resultado, entramos no mundo das imagens e narrativas 

(CASSASUS, 2009). A pessoa consciente de suas emoções não precisa utilizar a linguagem e 

uma ideologia que lhe diga se o que está ocorrendo traz benefícios ou não para ela, ela 

simplesmente sente e as vive em sua plenitude e intensidade. 

 O autor afirma que as emoções emergem de situações, assim como, a tristeza vem da 

sensação de uma perda no plano pessoal, a alegria vem de encontros com pessoas que 

amamos e a raiva é originada de frustações. Essa é a relação de troca entre o meio interno e 

externo, na qual cada situação vivenciada extrai de nós uma determinada emoção e para 

estarmos conscientes emocionalmente precisamos agir com a nossa própria percepção, o que 

temos de particular, e não de acordo com a realidade e julgamentos imposta por outros. 

  

 

 

4.3. A COMPREENSÃO DE GRUPOS E O SEU PROCESSO DE UTILIZAÇÃO NA 

ENFERMAGEM  

 Neste capítulo iremos abordar a compreensão de grupos e o seu processo de aplicação 

na enfermagem segundo a autora Denise Bouttelet Munari, Enfermeira, Especialista em 

Enfermagem Psiquiátrica, Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo e Professora Titular Aposentada da Universidade Federal 

de Goiás, onde desenvolve, entre outros, projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados 

à temática de dinâmica de grupo aplicada ao trabalho em saúde e enfermagem, além da 

publicação de livros e artigos na temática.  

 Do ponto de vista conceitual, um grupo pode ser definido por um conjunto de 

indivíduos interagindo em tempo e espaço, articuladas pelas suas mútuas representações 

internas que se propõem, implícita ou explicitamente, a uma tarefa, não é a soma de partes e 

sim um todo estruturado que envolve pessoas singulares, sensíveis, pensantes e atuantes que 

se mobilizam absorvendo e influenciando o seu próprio destino, dando singularidade à 

experiência vivida (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 
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 Inicialmente, nos Estados Unidos, o trabalho desenvolvido por Pratt
3
 no Hospital geral 

de Massachussets, em 1905, foi o marco histórico no que tange as primeiras utilizações de 

grupos, enquanto recurso terapêutico. O grupo foi realizado com pacientes diabéticos e 

cardiopatas com o objetivo de melhorar os resultados do tratamento através da influência 

positiva de uma pessoa sobre a outra e, da criação de um espaço onde a solidão, o 

pessimismo, a depressão entre outros efeitos negativos ocasionados pela doença poderiam ser 

amenizados pelo suporte emocional existente em um grupo de pessoas que passam pelas 

mesmas preocupações e experiências (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Segundo as autoras, no Brasil, foi a partir da década de 80 que foram encontradas 

pesquisas publicadas em periódicos registrando o desenvolvimento de trabalhos em grupos 

realizados por enfermeiros para assistir pacientes com dificuldades de locomoção, hanseníase, 

obesidade, cardiopatias, grupos de mães, grupos de adolescentes e de diabéticos. 

 Ainda que as atividades em grupo estejam inseridas na rotina de muitos profissionais 

da saúde, é necessário estabelecer alguns critérios que, dependendo da forma com que são 

desempenhados, podem contribuir para o sucesso ou fracasso do grupo. Os 

critérios/condições para que ocorra o desenvolvimento do grupo estão divididos quanto: ao 

objetivo, a estrutura e aos parâmetros norteadores que efetivem o grupo como elemento 

terapêutico (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

  Dessa forma, diante da diversidade de tipos de grupos é essencial que o enfermeiro os 

conheça para que possa escolher a melhor opção quando idealizar uma atividade de acordo 

com os limites e as possibilidades que cada um oferece (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Quanto aos objetivos um grupo pode: oferecer suporte - o grupo com esse objetivo 

visa auxiliar indivíduos em períodos de mudanças, no tratamento de crises ou na manutenção 

ou adaptação às novas realidades, o grande benefício de grupos com esse objetivo é o de 

partilhar experiências de pessoas com situações similares; realizar tarefas - o exercício de 

experimentar ou re-experimentar a realização de tarefas específicas pode levar ao grupo o 

aprendizado do respeito e da valorização da contribuição de cada um, considerando as 

oposições e as igualdades entre os indivíduos; socializar - esse tipo de grupo visa auxiliar 

indivíduos que vivenciaram episódios de perda e que bloquearam seus vínculos sociais, neste 

                                                           
3
 Pratt – Autor citado por Denise Munari como sendo o marco histórico no desenvolvimento de grupos enquanto 

recurso terapêutico. 
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caso, o grupo pode oferecer novas alternativas paras as suas satisfações interpessoais; 

aprender mudanças de comportamento - nesse tipo de grupo o objetivo é a busca por 

comportamentos mais saudáveis que podem ser aprendidos. A troca de experiência e o 

compartilhamento de informações são os pontos chave na busca por atividades mais saudáveis 

no grupo; treinar relações humanas - esse tipo de grupo visa à busca de melhor capacidade 

nos relacionamentos interpessoais, o grupo é formado de maneira que seus participantes 

tenham espaço para exercitarem as relações em grupo que gerem feed-back, para que possam 

transferir suas expectativas para o seu cotidiano e oferecer psicoterapia - tratamento 

conduzido por terapeutas que busca mudança de comportamento, sendo preciso, por parte dos 

pacientes, o desenvolvimento de certo grau de entendimento de si mesmo e de seus 

problemas. 

 Outro fator importante que deve ser estabelecido para o desenvolvimento dos grupos é 

a estrutura, esta pode estar ancorada em alguns pressupostos que são essenciais na 

determinação do funcionamento da atividade, tais como: tipo de participante - a definição dos 

membros que irão compor o grupo é um ponto importante da estrutura, visto que está 

associada à capacidade dos membros de contribuírem com os objetivos do grupo; nível de 

prevenção - está diretamente associada ao tipo de cliente que fará parte do grupo, pois a partir 

do perfil dos mesmos serão traçadas as metas do que se deseja alcançar com determinado 

grupo. Nesses casos é necessário fazer uma conexão entre as necessidades dos clientes, os 

objetivos do grupo e o nível de prevenção que seja compatível com cada trabalho; grau de 

estrutura - este parâmetro dependerá do tipo de funcionamento e organização do grupo, o 

planejamento final vai definir se o grupo será muito ou pouco estruturado; a orientação 

teórica - é a orientação que o líder ou terapeuta utiliza para conduzir o grupo, ela define o 

funcionamento do grupo. Essa orientação teórica é derivada de alguma linha de abordagem 

psicológica individual adaptada ao contexto grupal; variáveis físicas - o planejamento físico 

do ambiente onde os encontros do grupo se realizam é fundamental, nesses aspectos estão 

envolvidos o tempo de duração, o local das reuniões, o número de coordenadores, de 

participantes e de encontros. É essencial que o ambiente onde o grupo se desenvolva seja 

amplo, ventilado, onde os participantes consigam realizar as atividades em formato de círculo, 

olhando uns para os outros com privacidade. 

 Quanto aos parâmetros norteadores que efetivem o grupo como elemento terapêutico 

ou também denominado “fatores curativos”, cada um desses parâmetros corresponde a 

movimentos que podem ocorrer nos grupos de cuidado em saúde concedendo-lhes 
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características mais ou menos terapêuticas, estão: a instilação de esperança - é um dos mais 

importantes movimentos no relacionamento intragrupal, pois transmite esperança na cura ou 

no que as pessoas podem ser diferentes, independente da natureza do grupo, a troca de vida e 

o encontro com pessoas com histórias similares alimentam a esperança; a universalidade - é o 

reforço do incentivo a esperança. É o movimento que se revela através das falas similares e do 

sentido de que os membros não estão sozinhos na situação vivenciada. A solidariedade pelos 

problemas alheios desperta nos participantes o sentimento de não serem os únicos com 

dificuldades e de que suas dúvidas podem ser solucionadas; o oferecimento de informações - 

se refere a todas as instruções direcionadas ao grupo, cada informação dirigida, mesmo não 

sendo específica para uma pessoa em particular, pode tornar-se positiva para os demais 

membros do grupo; o altruísmo - refere-se à partilha de uma parte de si com os outros, tais 

como informações, sentimentos e experiências concretas. Tal atividade possibilita que o 

grupo se torne mais próximo, auxiliando uns aos outros em períodos de crise ou de 

dificuldade, o que contribui para o desenvolvimento da socialização; a reedição corretiva do 

grupo primário familiar - pode ocorrer devido ao grupo ser composto por membros com 

características diversificadas, podendo se assemelhar simbolicamente a figuras parentais ou a 

indivíduos que tenham significado representativo em suas vidas. Esse fato, na maioria dos 

casos, ocorre devido aos movimentos transferenciais que trazemos de algum modo em nossos 

relacionamentos; o desenvolvimento de técnicas de socialização - ocorre como um objetivo a 

ser desenvolvido por indivíduos que carecem de auxílio para a reinserção na comunidade após 

um afastamento do contexto social. Para muitos membros o grupo é o único ambiente 

reservado onde podem refletir sobre si próprios e sobre seus relacionamentos familiares, bem 

como, treinarem sua reinserção no meio de convívio; a imitação de comportamento - no 

grupo o coordenador e os membros podem ser vistos como “modelos” de aprendizado para 

novos comportamentos e atitudes, sendo utilizado como meio para aperfeiçoar as relações; o 

aprendizado pessoal - o grupo representante do meio social em que vivemos, dispõe aos seus 

membros a oportunidade de viver fora e no seu interior situações muito similares. Nesse 

contexto, cabe ao coordenador oferecer oportunidades para a realização de mudanças, para o 

esclarecimento de dúvidas, enfrentamento de dificuldades, assim como vivenciar novos 

comportamentos; a coesão grupal - é uma condição fundamental para o desenvolvimento 

terapêutico e para a avaliação da maioria dos tipos de grupo, pois reúne o vínculo de cada 

membro com o coordenador, dos membros entre si e do grupo como um todo. Neste processo 

é fundamental a preservação das forças que mantém a singularidade do grupo, com suas 

dificuldades, facilidades, valores, crenças, compromisso, confiança e vínculo que conectam os 
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membros do grupo ao coordenador; a catarse - é um dos fenômenos mais observados em 

grupos de psicoterapia e está diretamente ligada à coesão grupal, permite a expressão de 

sentimentos de reconhecido valor terapêutico e os fatores existenciais - são todos os aspectos 

que compõem o processo grupal que auxiliam os membros a enfrentarem os sentimentos 

envoltos em sua existência, tais aspectos são mais frequentes em grupos cujo objetivo é a 

expressão de pensamentos, experiências e sentimentos se comparado aos grupos cujo objetivo 

é a realização de tarefas. 

 Os elementos discutidos acima como o objetivo, a estrutura e aos parâmetros 

norteadores que efetivem o grupo como elemento terapêutico possibilitam a base para o 

planejamento e desenvolvimento do grupo. Cabe ao profissional considerá-los na criação de 

seu plano levando em conta todas as etapas de formação e desenvolvimento dos grupos 

(MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Inicialmente, a seleção dos participantes é a etapa básica do planejamento e deve ser 

organizada de acordo com a necessidade dos pacientes, sendo uma tarefa simplificada pelo 

enfermeiro devido sua aproximação com os pacientes e seus familiares (MUNARI; 

RODRIGUES, 1997).  

 As autoras ainda trazem que estabelecido os participantes, o próximo passo é o 

contrato de trabalho onde o enfermeiro e os membros do grupo definem as regras e as normas 

de convivência e, além disso, programam o tempo de duração, o local das reuniões e o dia e o 

horário das reuniões. Todos esses detalhes organizados proporcionam um clima confiável e 

seguro entre o coordenador e os membros do grupo.  

 A primeira fase do movimento do grupo é definida de “aproximação”, sendo 

caracterizada pela incerteza do que irá acontecer, pela exposição ao novo e pela ansiedade ao 

primeiro contato. Dependendo da meta central, a abordagem nessa etapa vai apresentar 

diferenças no estilo de liderança de acordo com o propósito de cada grupo, ou seja, grupo de 

suporte, de realização de tarefas, de treinamento de relações humanas, entre outros. Nessa 

etapa, a observação quanto às expressões do grupo revela o seu modo de funcionamento, o 

seu nível de expectativas, as suas possibilidades de contribuições e o poder e a influência que 

cada um exerce (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 A segunda fase está voltada ao desenvolvimento do grupo que, na maioria dos casos, 

está fundamentado na coesão grupal, que é visto como importante fator terapêutico, 
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considerado sua contribuição como mecanismo facilitador das mudanças que ocorrem no 

grupo. Um fator que auxilia no desenvolvimento do processo de coesão grupal é o 

coordenador ter em mente os objetivos que motivaram a criação do grupo, associando-os as 

necessidades dos pacientes e a sua própria perspectiva (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Nesta etapa é comum à ocorrência de questões próprias às dinâmicas das relações 

humanas, tais como à resistência a mudança, a proximidade e as situações de conflitos. Sendo 

essencial à compreensão de como essas questões se apresentam e qual papel da coordenação 

dos grupos nos diferentes momentos. 

  A resistência à mudança pode ocorrer no grupo como um todo ou em casos 

específicos como resultado da dificuldade de desprendimento dos comportamentos e hábitos 

impregnados no cotidiano, quanto mais intensa for essa dificuldade, consequentemente, maior 

será a abertura para experimentar o novo. O papel do coordenador nesses momentos é de 

esclarecer o contrato, os objetivos e as metas do grupo, levando o grupo a refletir e a assumir 

uma nova postura em busca da coesão grupal (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Já a proximidade presente nesta etapa está relacionada com a habilidade em fazer 

contato consigo mesmo e com outras pessoas, o que requer ligação direta com nossos 

sentimentos e com nossa própria existência, esse movimento é estimulado pela partilha de 

experiências semelhantes, que desperta o aparecimento de sentimentos comuns e, 

consequentemente, resulta na formação da identidade grupal. A função do coordenador diante 

deste fato é conduzir o grupo para contatos adequados desses movimentos dentro do contexto 

do grupo, levando em consideração as diversas formas de expressão de sentimentos e afetos 

(MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 As situações de conflito também estão presentes no desenvolvimento dos grupos 

devido às diferenças de opiniões, de posicionamentos e de sentimentos nos membros do grupo 

em si, do coordenador entre os membros e do grupo como um todo. O papel do coordenador 

neste caso é de esclarecer a situação direcionando-a para um movimento construtivo, pois sua 

postura, nesses casos, é fundamental para que se tenha a resolução do conflito pelo grupo 

como um todo ou a desintegração do funcionamento do mesmo (MUNARI; RODRIGUES, 

1997). 

 O grupo ao se aproximar de seu processo final atravessa a etapa de avaliação que é 

fundamental para mensurar o potencial de efetividade do grupo, tal etapa pode ser obtida 
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através da investigação dos membros do grupo por meio de questões objetivas criadas pelo 

próprio coordenador (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Segundo as autoras, no término do grupo é essencial permitir que os participantes 

vivenciem a separação como uma etapa que faz parte do processo vital, não existem critérios 

definidos para o término de alguns tipos de grupos, o que os participantes precisam 

compreender é que pessoas chegam e se vão e, em algum momento, precisam se despedir e 

desfazer o vínculo construído. Desse modo, se o grupo puder ser entendido como um local de 

expressão de sentimentos e de trocas de experiências, consequentemente, ele poderá ser 

utilizado como agente transformador, que possibilitará mudanças (MUNARI; RODRIGUES, 

1997). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1.  TIPO DE ESTUDO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e qualitativo, que utiliza como método a 

sociopoética. 

Conforme descreve Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, de motivos, de aspirações, de crenças, de valores e de atitudes, que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Desse modo, as abordagens 

qualitativas se conformam melhor as investigações de grupos e de segmentos delimitados e 

focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores e de relações, e para análises de 

discursos e de documentos.  

A sociopoética é um método de pesquisa que visa à produção de subjetividade, 

utilizando a sensibilidade, a criatividade e a relação com o outro. Essa abordagem de pesquisa 

se concretiza através dos seguintes princípios: a importância do corpo como fonte de 

conhecimento; a importância das culturas dominadas e de resistência; das categorias e dos 

conceitos que elas produzem; o papel dos sujeitos pesquisadores como co-responsáveis pelos 

conhecimentos produzidos, os “co-pesquisadores”, o papel da criatividade de tipo artístico no 

aprender, no conhecer e no pesquisar e a importância do sentido espiritual, humano, das 

formas e dos conteúdos no processo de construção dos saberes (MORAES; BRAGA; 

SILVEIRA, 2003). 

  

 

5.2. REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO 

 

 Nesse capítulo iremos nos aprofundarmos no referencial teórico-metodológico da 

sociopoética, trazendo alguns conceitos, fundamentos, princípios e etapas do desenvolvimento 

de pesquisas que utilizam tal referencial. Tais aspectos se fazem importantes para melhor 

entendimento do percurso traçado no seguimento da produção dos dados. 
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5.2.1. O que é a Sociopoética? 

   

 A sociopoética foi criada em torno dos anos de 1993 a 1995 pelo filósofo francês e 

pedagogo Jacques Gauthier, na confluência de várias abordagens como a pedagogia e o teatro 

do oprimido, a pesquisa-ação, a análise institucional e a socioanálise, os grupos operativos, a 

pedagogia simbólica e suas vivências compartilhadas no movimento de luta dos Kanak, povo 

indígena da Nova Caledônia, que lutava por sua independência contra o colonialismo francês. 

Podemos dizer também que tal abordagem nasceu da insatisfação com as abordagens mais 

clássicas de pesquisa, muitas vezes, limitadas pelo que os entrevistados dizem, o que 

impossibilita de tocarem no que fica neles recalcado, ou seja, o inconsciente (GAUTHIER, 

2012). 

 A sociopoética é uma abordagem – ou método, no sentindo dado por Edgar Morin 

(1986) – de pesquisa em ciências do ser humano e da sociedade, em enfermagem e em 

educação, com possibilidades de aplicação no ensino e na aprendizagem (GAUTHIER, 2012).  

  

  

5.2.2. Princípios e fundamentos da Sociopoética 

  

 Podemos dizer que a sociopoética foi gerada através do encontro da pedagogia do 

oprimido, da análise institucional, da escuta mitopoética e da educação simbólica.  

 De Paulo Freire e da pedagogia do oprimido foi herdado o método do grupo-

pesquisador, o qual acredita que os grupos, objetos da pesquisa, podem e devem se tornar 

sujeitos da pesquisa, autores da pesquisa e da sua aprendizagem, eles têm o direito de não 

serem explorados e participarem do processo de criação de conhecimentos novos até o final, o 

que os torna co-pesquisadores (GAUTHIER, 1999). Da análise institucional (teorizada, entre 

outros, por René Lourau e George Lapassade), retiramos a questão do dispositivo, que é 

definido por um (ou uns) lugar (es) , um (ou uns) tempo (s), ritmos, pessoas, objetivos, tarefas 

que permitem tornar visível o que era escondido na vida ordinária. A sociopoética é uma 

prática e uma teoria da pesquisa e do ensino/aprendizagem que visa analisar de forma crítica a 

realidade social, ao revelar o inconsciente de classe, de grupo, de gênero, de cultura e sub-

cultura, de faixa etária, que atravessa as pessoas e os grupos. O dispositivo deve proporcionar 

a expressão da transversalidade dos desejos e poderes que age, de maneira inconsciente, na 

vida social (GAUTHIER, 1999). Com a escuta mito-poética, segundo René Barbier, o 

pesquisador deve aprender a escutar as falas e os silêncios que ritmam os processos de 
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criação, ritmos estes que pertencem ao processo de produção do conhecimento. A 

sociopoética pretende transformar desencadeando as potências criadoras desconhecidas das 

pessoas, e através da criação imaginária pesquisa em cada um o seu poder de devanear, de 

encontrar-criar, cada dia, a realidade. Os dados produzidos irão depender da técnica artística 

utilizada, desenvolvida sempre com conhecimento e com competência. Com a técnica da 

entrevista vamos obter dados que se caracterizam pela atenção consciente do entrevistado ao 

conteúdo da sua fala, com a técnica teatral vamos obter dados que se misturam ao elemento 

afetivo e ao elemento intelectual e com uma técnica que mexa com algum dos cinco sentidos 

vamos obter outros (GAUTHIER, 1999). E finalmente, a educação simbólica interessa para a 

sociopoética na medida em que educar e pesquisar deveria proporcionar mais prazer e mais 

harmonia, mais respeito com o outro e a si próprio, mais felicidade. Quando mexemos com o 

imaginário criativo das pessoas encontramos a sua própria resistência à criatividade. Quando 

tocamos o imaginário, muitas vezes, colocamos em crise muitas ilusões, muitos não-ditos 

(GAUTHIER, 1999). 

 Para Gauthier (2012) a sociopoética segue cinco princípios básicos: 

 1) O grupo-pesquisador como dispositivo: cada participante da pesquisa está ativo em 

todas as etapas (produção de dados, leituras analíticas e transversais desses dados e 

socialização) e pode interferir no decorrer da pesquisa.  

 2) A valorização das culturas dominadas e de resistência: na produção de dados é 

considerada a visão de mundo de cada participante como os costumes, os valores, as crenças e 

a diversidade de culturas. 

 3)  A valorização do corpo na produção de conhecimento: o corpo inteiro é 

considerado como fonte de conhecimento, seja ele composto por emoções, por sensações, por 

intuições, por gestualidade e por imaginação. Na sociopoética o corpo é visto como 

desencadeador de potências criadoras, onde através do envolvimento com oficinas é 

estimulada a sensibilidade do corpo, possibilitando uma forma de produção de conhecimento 

que não seja apenas racional (SILVEIRA et. al., 2008). 

 4) A arte como ferramenta de produção: os sociopoetas colocam em jogo  capacidades 

criadoras que mobilizam o corpo inteiro e revelam fontes não conscientes de conhecimento, 

tais fontes desconhecidas pelos participantes antes do decorrer da pesquisa. Para isso, ela se 

apropria de diversos mecanismos, como a pintura, a escultura, o teatro, a fotografia e a 

literatura, trazendo-os como dispositivos de geração de conhecimento para as oficinas 

realizadas (SILVEIRA et. al., 2008). 
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 5) A responsabilidade ética, política, noética e espiritual do grupo-pesquisador: todo o 

processo da pesquisa não é somente voltado para as vontades dos pesquisadores 

“profissionais”, ele é voltado também para os desejos do grupo que acolhe a pesquisa, 

podendo este desconstruir qualquer ideia mediante a emergência de desejos imprevisíveis. 

  

 

5.2.3. Alguns conceitos em Sociopoética 

 

 Confeto: o grupo-pesquisador é responsável pela criação de dois tipos de produção 

intelectual, os problemas e os confetos. Os problemas são resultados do processo de 

problematização, a partir de uma dificuldade no pensamento originada de uma contradição ou 

de um paradoxo. Já os confetos são misturas íntimas de conceito e afeto que o grupo-

pesquisador vai criando, eles aparecem somente no momento em que os facilitadores 

começam a estudar os dados do grupo-pesquisador, sendo necessário realizar ligações e 

oposições entre os dados para se obter um confeto original ( GAUTHIER, 2009). 

  Copesquisador, copesquisadora: membro do grupo-pesquisador que não é o 

facilitador (GAUTHIER, 2009).  

 Facilitador, facilitadora: é o (a) pesquisador (a), profissional ou acadêmico (a). Não 

interfere na produção dos pensamentos dos membros do grupo ou se interferir é de maneira 

mínima e metódica. É aquele que sabe implantar técnicas artísticas de produção de dados, 

sabe estudar os dados produzidos de forma a procurar o inconsciente do grupo-pesquisador, 

sabe organizar a análise crítica e desbloquear situações de fuga frente à exigência do 

conhecimento (GAUTHIER, 2009). 

 Tema-gerador: é o tema da pesquisa a ser elaborado coletivamente e de forma 

negociada, pode ser alterado de acordo com o desejo do grupo-pesquisador (GAUTHIER, 

2009). 

 

5.2.4.  Etapas do desenvolvimento de uma pesquisa Sociopoética 

 

 Para que se desempenhe um bom dispositivo devemos percorrer as seguintes etapas: 

(GAUTHIER, 2012; TAVARES, 2016). 
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  O relaxamento 

 O relaxamento é realizado com a finalidade de fazer com que as censuras se 

enfraqueçam e deixem passar conteúdos pré-conscientes e inconscientes. Acontecendo no 

início de todas as sessões, inclusive de análise racional, tal atividade possibilita não somente o 

trabalho do lado racional, mas também que se abram fontes mais amplas de crítica e 

criatividade (no caso a intuição). É importante que os co-pesquisadores deixem de 

racionalizar tudo, se entreguem totalmente à pesquisa e deixem surgir os conteúdos sem 

censura, sem ter tempo para refletir, avaliar e “melhorar” o que vai surgindo. A produção dos 

dados deve acontecer imediatamente após o relaxamento, quando os co-pesquisadores estão 

no melhor estado de relaxamento, com a mente mais vazia possível. É desejável que ele 

ocorra no início e no final de cada sessão, marcando o encontro ritualístico e sua 

institucionalização como grupo-pesquisador. 

 

  A autoavaliação contínua 

 Chamada também por René Barbier (2006) de diário de itinerância. É proposto para o 

grupo-pesquisador que em um grande caderno todos e todas (inclusive os facilitadores) 

registrem tudo o que desejarem (poemas, sonhos, interrogações...) em qualquer momento das 

sessões. É importante que se estimule a escrita de conteúdos críticos, desde que a crítica seja 

direcionada ao grupo-pesquisador, ao andamento da pesquisa, ao trabalho coletivo e não 

somente a uma pessoa em específico. Nos grupos em que acontece, o diário de itinerância é 

visto como um potente analisador da pesquisa e importante atividade de geração de 

conhecimentos novos, sendo lido e livremente comentado pelos co-pesquisadores no início de 

cada sessão. Tal autoavaliação contínua permite transformações e redirecionamentos da 

pesquisa que são imprevisíveis quando se começa o processo.  

 

  As técnicas de produção de dados 

 Existem várias técnicas inspiradas nas artes e nas poesias, sem contar as a serem 

criadas por novos facilitadores e facilitadoras. Os sociopoetas gostam de utilizar, pelo menos, 

duas técnicas de inspiração artística diferente e completadas pelas entrevistas individuais.  A 

seguir são citadas algumas técnicas frequentemente utilizadas: 

 

1) A técnica do teatro-imagem:  inspirada no teatro do oprimido de Augusto Boal (1988), a 

técnica consiste em um, dois, três ou quatro corpos congelados apresentem uma alegoria 
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oriunda de uma imagem mental, a imagem está diretamente ligada ao tema investigado. Cada 

participante dará a sua leitura dessa imagem e o(a) autor(a) fala por último, não como o 

representante da verdade daquilo que se deveria ver, mas sim como um dos portadores do 

significado, entre os demais participantes. Todas as interpretações são válidas, pois produzem 

sentidos novos e diferentes que enriquecem o propósito do autor. Desse modo, a sociopoética 

enfatiza as diferenças e nunca busca o consenso e a homogeneidade, pelo contrário, trabalha 

no sentido de acabar com a dominação das ideias gerais. 

 

2) A técnica dos lugares geomíticos: criada pela confluência entre a intervenção de Michel 

Serres no seminário sobre “A identidade” (1983) e a vivência de Gauthier na paisagem 

Kanaik na Nova Caledônia. Cada facilitador irá idealizar os lugares geomíticos que lhe são 

pertinentes. Foram selecionados por alguns sociopoetas a ponte, o vento, a falha, o rio, o 

labirinto, a galáxia, o caminho, a fronteira e o poço. Após um facilitador faz uma pergunta, 

por exemplo, se o tema-gerador fosse uma ponte, como seria essa ponte, imagine os detalhes, 

esperando uns 20 segundos para que as imagens comecem a surgir em cada um, outra 

pergunta surge, e se fosse um vento, como seria esse vento, imagine os detalhes. Após cada 

um expõem as visualizações que teve, sendo necessário um material onde os participantes 

possam desenhar ou escrever suas visualizações, em seguida os autores relacionam a sua 

visão com o tema e só depois fica aberto para o debate coletivo, como uma discussão geral 

sobre o conjunto das produções.  

 

3) A técnica do jogo de Tarô: Inspirada na arte-terapia, pede-se para que cada co-pesquisador 

deixe fluir uma imagem sobre o tema-gerador, depois seja imaginado um título para a imagem 

mental, em seguida um símbolo e finalmente um número. Desse modo, cada um (a) pode criar 

uma carta similar à carta de tarô. Assim como na técnica dos lugares geomíticos, cada 

participante apresenta sua produção composta pela imagem, título, símbolo e número, e 

explica seu significado. Essa técnica é interessante ser aplicada em grupos grandes, cujo 

número de participantes se aproxime do número de cartas do Tarô, ou seja, 22.  

 

4) A técnica do boneco: é considerada um técnica carnavalesca e coletiva. Entre os co-

pesquisadores são criados pequenos grupos que irão criar um boneco apresentando o tema-

gerador da pesquisa. Cada membro do grupo vai lutar, no seio do seu grupo, para que sua 

diferença seja expressa no boneco coletivo, devendo ser registrado as etapas dessa luta, os 

compromissos passados. 



66 

 

5) A técnica da história a continuar: A partir do tema-gerador da pesquisa, os facilitadores 

contam uma história, na qual os participantes se identificam, a intenção é de chegar a um 

ponto onde exista um conflito intenso, e os personagens devem fazer escolhas claras, escolhas 

essas que não podem ser sugeridas ou induzidas, mas sim deixadas abertas à imaginação 

criativa dos participantes. Assim, por escrito ou verbalmente eles inventam individualmente a 

continuação das histórias. 

 

6) A técnica do conto russo: nomeada em homenagem ao trabalho com contos russos de 

Vladimir Propp (1970). É considerada uma técnica ideal para problematizar a vida numa 

instituição, especialmente com crianças, pois elas adoram desenhar os 12 momentos do conto 

e comentar seus desenhos. Na história existe um herói (ou uma heroína), um objeto de desejo, 

um lugar onde acontece a história, um vilão (o anti-herói) que deseja o mesmo objeto que o 

herói, uma interdição, uma luta entre herói e anti-herói com derrota do herói, a intervenção de 

um doador que pode ser um ser humano ou não, um objeto (real ou simbólico) que se dá, a 

vitória do herói, um aliado imprevisto que se manifestou e ajudou na vitória, uma marca 

recebida como signo da vitória e a comemoração da vitória. Não é utilizada a análise 

psicológica dos desenhos, mas sim pela análise plástica dos dados que permite entender como 

os desenhos se aproximam entre si ou como se opõem pela forma, pelas cores ou pelos temas, 

visando perceber como o grupo pensa enquanto cérebro coletivo. 

 

7) A técnica dos sentidos: nesta técnica é necessário estar com os olhos vendados para que se 

consiga pesquisar com os nossos sentidos esquecidos. Existem pelo menos duas variantes: a 

primeira é de olhos vendados, cada co-pesquisador experimenta com o sentido corporal 

escolhido, por exemplo, cinco elementos escolhidos pelos facilitadores e após comenta o que 

sentiu e como isso ecoou com o tema-gerador da pesquisa; a segunda ainda com os olhos 

vendados, cada co-pesquisador escolhe alguns elementos que caracterizam sua relação com o 

tema-gerador da pesquisa. Vale ressaltar ao grupo que não se trata de identificar o elemento, 

mas sim associar livremente com o tema.  

 

8) A técnica da Árvore de conhecimentos:  originada do trabalho de Pierre Lévy e Michel 

Authier (1995). Após o relaxamento, é pedido para os co-pesquisadores responderem algumas 

perguntas: “Na sua vida, quais são os sete (pode ser considerado três, quatro ou cinco, 

dependendo do tempo e número de co-pesquisadores disposto) saberes que são as raízes e 

alimentam todos os outros?“ Após alguns minutos “Quais os sete galhos?” “Quais são os setes 
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saberes que constituem a copa, as frutas?” e por fim “Quais são os sete saberes do céu que 

você quer mesmo atingir?”. Depois que cada participante completar sua árvore, o grupo 

constrói uma árvore coletiva, cada qual colocando seus saberes nas devidas partes da árvore. 

  

 

  A contra-análise 

 Nesse momento da pesquisa sociopoética é devolvido para o grupo-pesquisador nossos 

estudos para este avaliá-los, sendo responsabilidade dos facilitadores a criação de hipóteses 

sobre o pensamento não-consciente do grupo-pesquisador e trazê-las para a discussão. Essas 

hipóteses são chamadas de conclusões hipotéticas e a partir disso é mantida a ética da 

sociopoética que impede situações impostas de poder no seio do grupo-pesquisador. Dessa 

forma, essas hipóteses ficam submissas à apreciação, elaboração e discussão pelo grupo 

inteiro, sendo orientadas pela busca da elaboração coletiva. Algumas vezes há necessidade de 

distribuir os principais resultados da pesquisa para estudo em pequenos grupos visando às 

críticas, as ampliações, os desdobramentos, as contestações, entre outros.  

 

 

  A socialização 

 Existem duas formas dos dados da pesquisa serem socializados: a primeira é na 

academia, onde estão inseridos os facilitadores, através de monografias, dissertações, teses, 

artigos ou livros; a segunda está relacionada ao meio social em que a pesquisa foi acolhida, 

podendo ser em forma de cartazes, teatros, bonecos, filmes, fotos, registros escritos ou ainda 

esclarecendo como o meio hóspede da pesquisa vai se beneficiar da pesquisa e dos seus 

resultados. Várias são as formas de socialização, mas a regra que deve cumprida é que nada 

pode ser dito, mostrado ou escrito sem o acordo explícito dos co-pesquisadores, atores e 

donos da pesquisa. 

 

 

5.3. CENÁRIO DO ESTUDO 

  

 O campo de investigação do estudo foi o Ambulatório de Pré-Natal de alto risco do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) localizado em Niterói/RJ.  

 O HUAP teve sua inauguração no dia 15 de janeiro de 1951 e era denominado 

Hospital Municipal Antônio Pedro, nesse período o hospital era financiado pelas verbas da 
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Prefeitura de Niterói e também pelas cobranças de serviços médicos prestados. Em 1957, a 

prefeitura determinava a proibição destes serviços e sem recursos o hospital teve seu 

fechamento. 

  Já em dezembro de 1961, quatro anos após seu fechamento, o hospital foi reaberto 

devido à emergência de atender as 400 vítimas, na maioria crianças, do incêndio do Gran 

Circus Americano, formou-se então uma equipe composta por médicos da prefeitura e da 

Faculdade de Medicina da UFF para suprir a necessidade dos pacientes do desastre. 

  Grandes esforços foram feitos em prol da manutenção e funcionamento do hospital 

que exercia grande importância para a população, entretanto, a insuficiência de fundos e a 

falta de equipamentos e de materiais de consumo fizeram com que o hospital fosse 

desativado, em pouco menos de um ano. Enfim em 1964, depois de uma forte mobilização 

dos estudantes de Medicina, o Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à Universidade 

Federal Fluminense tornando-se o Hospital Universitário Antônio Pedro. 

  Desde então o Huap veio evoluindo e, atualmente, é considerado a maior e mais 

complexa unidade de saúde da Grande Niterói como hospital de nível terciário e quaternário. 

É uma unidade de saúde referência na assistência a gestação de alto risco, sendo responsável 

pelo atendimento dessas mulheres no período do pré-natal, parto e puerpério.   

  O hospital presta atendimento à população da Região Metropolitana II que é 

composta, além do município de Niterói, pelas cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, o que compreende uma população estimada em mais de dois 

milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também 

parte da população desse município. 

 Devido às obras de reformulação e construção de novos espaços iniciadas no hospital, 

o ambulatório de pré-natal onde ocorre a assistência as gestantes classificadas como alto risco 

foi realocado para um espaço provisório localizado no térreo da instituição e tem seu 

funcionamento em conjunto com o ambulatório de ginecologia. 

 A estrutura física do ambiente é composta por uma sala de recepção onde as gestantes 

e as pacientes da ginecologia aguardam atendimento, uma sala onde a secretária organiza as 

fichas, os prontuários e a ordem de atendimento, uma sala que é utilizada como copa, um 

banheiro, cinco salas pequenas onde ocorrem as consultas, sendo elas, sala 1 – destinada para 

a realização de histeroscopia e consultas de endocrinologia, sala 2 – destinada para a 

realização do pré-natal com a médica obstetra, sala 3 – destinada para a consulta com a 

endocrinologista e tratamento da infertilidade, sala 4 – destinada a mastologia e a 

uroginecologia, e sala 5 – destinada a patologia cervical e vulvar, e mais um espaço entre uma 



69 

 

sala e outra onde ocorre o atendimento da nutricionista, não existindo uma sala para a 

consulta de enfermagem. 

 A equipe multiprofissional é composta por médicos de diversas especialidades, tais 

como: obstetra, ginecologista, endocrinologista e mastologista, uma enfermeira e uma 

nutricionista, e em algumas ocasiões, uma auxiliar de enfermagem. Além desses profissionais, 

devido ao hospital ser considerado um hospital-escola é constante a presença no local de 

residentes de algumas especialidades e de professores. 

 Os atendimentos as gestantes ocorrem pela parte da manhã e da tarde em horários 

distintos de acordo com cada especialidade, com pouca interação entre os profissionais 

durante as consultas ou ao final do período de trabalho. Ocorre em dias de semana específicos 

um grupo de gestantes coordenado pela enfermeira onde são abordados temas como 

orientação e preparo para o momento da amamentação e preparo dos materiais e documentos 

que devem ser levados a maternidade no momento do parto, mas não são realizadas consultas 

de enfermagem. 

 Dessa forma, iniciamos em agosto de 2016 a submissão do projeto ao comitê de ética 

em pesquisa do HUAP, sendo devolvido dias após devido a falta de envio, em documentos 

distintos, da autorização do hospital e, especificamente, da autorização do ambulatório de pré-

natal para a realização do estudo. Logo após, no mês de setembro de 2016, com a ajuda da 

enfermeira do pré-natal, realizamos contato com o médico Luciano Antônio Marcolino - chefe 

do serviço de obstetrícia do HUAP e responsável pelo ambulatório de pré-natal, a fim de 

recebermos autorização. Após um período de análise do projeto e da proposta que seria 

realizada com o grupo de gestantes, tivemos a autorização concedida. Então, o projeto foi 

entregue ao gabinete do Prof. Rubens Antunes da Cruz Filho – Diretor Acadêmico do Huap, a 

fim de obtermos a autorização da instituição. Assim, uma semana após o encaminhamento, o 

projeto estava autorizado pela instituição.  

 Então já com as devidas autorizações, tanto do ambulatório de pré-natal quanto do 

hospital, enquanto os trâmites junto ao comitê de ética prosseguiam, iniciamos ainda no mês 

de setembro, o primeiro contato com o grupo de gestantes.  

 Devido à experiência, em estudo anterior realizado no mesmo ambulatório, da 

ocorrência de situações desnecessárias e estressantes devido à conduta de alguns profissionais 

e resistência diante da organização das consultas nos dias em que ocorreriam as oficinas, 

buscamos nos aproximar para compreender, naquele momento, como se dava a rotina de 

atendimentos e qual era a melhor forma de conseguirmos separar um momento para a 

produção dos dados naquele funcionamento. 
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 Nesse contexto, com o auxílio da enfermeira do setor, que sempre se mostrou disposta 

a inserção no espaço, foi realizada uma aproximação com os profissionais que estariam 

realizando atendimentos nos dias das oficinas, visando transmitir a proposta da pesquisa e 

sensibilizá-los sobre a importância da abordagem dos aspectos que envolviam as emoções das 

gestantes naquele contexto em que estavam inseridas. A partir desse momento, que julgamos 

o crucial para que se tivesse tranquilidade em desenvolver as oficinas posteriormente, os 

profissionais se mostraram dispostos a contribuir permitindo que, naqueles dias específicos de 

produção dos dados, as consultas iniciassem 30 minutos após o horário habitual. Acredito que 

o consenso dos profissionais do ambulatório em ajustarem seus horários para que se tivesse o 

tempo, mesmo que relativamente curto, para realizar a produção dos dados foi importante 

para o bom funcionamento do grupo. 

 Nesse período também fomos nos aproximando das gestantes para verificarmos como 

se daria a composição do grupo-pesquisador e para nos organizarmos em relação ao 

planejamento de cada oficina e como elas seriam desenvolvidas naquele cenário, sendo assim, 

no mês de Novembro de 2016 tivemos a aprovação do comitê de ética em pesquisa e 

caminhamos rumo a mais um passo na construção deste estudo. 

 

 

5.4.  PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes do estudo foram as gestantes que se encontravam em atendimento 

ambulatorial de pré-natal de alto risco no HUAP, dessa forma, como critérios de inclusão 

tivemos as gestantes portadoras de problemas crônicos de saúde. Não determinamos aqui as 

doenças específicas que teriam foco no estudo e sim esperamos descobrir com o grupo 

pesquisador o que iria emergir. Estabelecemos como critérios de exclusão as gestantes 

menores de 18 anos, as que estivessem acompanhadas de crianças e as que apresentassem 

algum tipo de intercorrência.  

De acordo com a secretária do setor nas terças-feiras, pela manhã, ocorriam os 

atendimentos às gestantes portadoras de problema crônico de saúde, a partir disso, todas as 

terças-feiras dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro passei a frequentar o 

ambulatório, visando uma aproximação com as mulheres e um melhor entendimento do 

serviço e da singularidade de cada uma. 

Em novembro, quando o estudo teve sua aprovação junto ao Comitê de Ética 

iniciamos o levantamento de quais gestantes estariam interessadas em compor o grupo-
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pesquisador e como se desenvolveriam as oficinas. O convite foi realizado individualmente a 

cada gestante enquanto aguardavam atendimento na sala de espera, como também explicado o 

passo a passo de cada etapa de desenvolvimento da produção dos dados. No momento em que 

eram negociados os temas a serem abordados na produção dos dados, as gestantes 

mostravam-se entusiasmadas e muito participativas, pois relatavam que sentiam falta de 

grupos durante o período gestacional que se referissem aos aspectos envoltos às emoções, 

assim foi firmado os tema-geradores que seriam abordados. 

As mulheres que se mostravam dispostas a participar da pesquisa estavam no último 

trimestre gestacional e isso facilitou a frequência ao grupo, pois devido as consultas em datas 

intercaladas das diferentes especialidades as mesmas estariam presentes no ambulatório nas 

semanas em que se realizariam as atividades do estudo. Para as gestantes em que não 

coincidiram as datas da realização do grupo com as consultas, foram financiados os valores 

das despesas com transporte público para as mesmas terem oportunidade de participação. 

Então, em 17/01/2017, demos início ao GP, no qual participaram 12 gestantes, sendo 

que na segunda oficina 03 gestantes pariram e 03 tiveram problemas familiares, resultando 

num total de 06 participantes, já na terceira e última oficina tivemos um total de 09 

participantes, pois 03 se encontravam no período de puerpério. Com isso, ficamos com o 

seguinte quantitativo em cada encontro: 

 

 Primeira Oficina/Encontro: 17/01/2017 – 12 gestantes 

 Segunda Oficina/Encontro: 24/01/2017 – 06 gestantes  

 Terceira Oficina/Encontro: 31/01/2017 – 09 gestantes 

 

Desse modo, com a formação do grupo pesquisador, os problemas crônicos de saúde 

apresentados pelas mesmas foram: Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Hiv e 

Hipotireoidismo.  

Segundo Gauthier (2015) um grupo-pesquisador é formado por 6 a 16 pessoas, 

(sendo desejável um grupo de 8 a 12 pessoas), devido à necessidade de se ouvir cada co-

pesquisador e haver diferenças o suficiente, pois o importante em uma pesquisa sóciopóetica é 

a singularidade de cada membro do grupo-pesquisador e não a busca de constantes ou 

tendências gerais. 
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5.5.  DISPOSITIVO DE PRODUÇÃO DE DADOS 

 

5.5.1. Grupo - pesquisador 

 

O grupo-pesquisador é uma forma inovadora de realização de pesquisa científica, 

pois transforma os sujeitos em co-pesquisadores, mobilizando-os a participarem de todas as 

etapas requeridas para a realização de um estudo desta natureza (TORRES; SANTOS; 

VARGENS, 2008). 

O grupo é construído a partir de um convite para a discussão de um determinado 

tema gerador, que pode ser apresentado pelo pesquisador-oficial, por meio de uma demanda 

do próprio grupo, ou ainda a partir de uma negociação entre os interesses de ambos. Após a 

formação do grupo, o pesquisador-oficial formula as oficinas nas quais será trabalhado o tema 

escolhido, e a partir daí, o grupo-pesquisador é parte ativa de todo o processo, participando da 

produção de dados, além da análise e da socialização dos mesmos (SILVEIRA et al., 2008). 

Dessa forma, o conhecimento construído pelo grupo-pesquisador tem significado 

tanto para o (a) pesquisador (a) quanto para os demais participantes, representando vozes, 

sentimentos e percepções destes, traduzindo-se em uma linguagem que pode ser entendida 

dentro e fora do âmbito da academia (MORAES; BRAGA; SILVEIRA, 2003). 

 Segundo Silveira et al. (2008), tratar os dados da pesquisa como uma produção de 

sentido efetuada entre o pesquisador e o pesquisado permite uma maior implicação dos 

sujeitos da pesquisa com o conhecimento construído e uma valorização deste conhecimento, o 

que gera ao pesquisador o desafio de pesquisar sem utilizar a interpretação como verdade que 

se sobrepõe ao saber dos sujeitos da pesquisa. 

 A proposta do grupo-pesquisador valoriza a produção do conhecimento em saúde ao 

promover uma nova relação de forças e ao reverter o modelo baseado na verticalidade de um 

pesquisador que interpreta a fala dos sujeitos, impondo sua palavra como final. Dessa forma, 

aquele que antes era dependente do saber médico, passa a ser protagonista na produção de 

conhecimento acerca do processo saúde-doença, sendo valorizado em sua autonomia 

(SILVEIRA et al., 2008). 

 Nesse contexto, demos início a nossa produção de dados no mês de janeiro de 2017, 

onde em contato anterior com as gestantes e já tendo negociado o tema-gerador de cada 

oficina, foi firmado que as oficinas aconteceriam às terças-feiras antes do início das consultas, 

formando um total de 3 oficinas. Para que conseguíssemos ter o tempo necessário para 

desenvolver cada etapa que a sociopoética propõe, acordamos com a equipe da recepção que 
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as gestantes participantes da oficina e devidamente identificadas chegariam ao hospital às 

07hs da manhã e, para evitar a demora na longa fila que se forma todos os dias pela manhã na 

porta principal do hospital, entrariam por uma porta ao lado, o que nos trouxe transtorno no 

primeiro encontro, pois os funcionários bloquearam a entrada das mesmas, alegando que elas 

deveriam entrar na fila como todos os pacientes, assim a situação só foi solucionada quando, 

pelo atraso, fomos até a recepção e através de contato com os funcionários conseguimos 

liberação para entrada das gestantes.  

 Dessa maneira, a descrição de tal fato se faz necessária para analisarmos quantos são 

os aspectos que os pesquisadores devem levar em consideração para a realização de um bom 

grupo-pesquisador, não somente na sociopoética como também em outros tipos de abordagem 

metodológica quanto aos obstáculos, estruturais ou profissionais, que enfrentamos para que de 

fato as intervenções sensíveis almejadas cheguem ao paciente, mesmo diante de um hospital-

escola onde os estudos deveriam ser compreendidos e facilitados, pensando-se no bem-estar e 

nos benefícios que diversas pesquisas trazem aos pacientes. 

 Com a situação solucionada e com a chegada de todas as gestantes prosseguimos para 

a sala onde foram realizadas nossas oficinas, dando-se início ao primeiro encontro realizado 

no dia 17/01/2017 às 07h20min, com término às 08h50min, tal ambiente era utilizado como 

sala de espera para as pacientes da ginecologia atendidas em outros horários. A sala era 

situada no térreo do hospital ao lado do ambulatório de pré-natal, assim, naqueles dias a sala 

estava destinada para o desenvolvimento de nossas atividades. Antes da chegada das gestantes 

já havíamos deixado o ambiente preparado com uma decoração que remetesse à maternidade, 

as cadeiras estavam dispostas em círculos, e em uma mesa principal ficava o material 

utilizado na oficina (papel, canetas coloridas, lápis de colorir, crachás e computador) e as 

lembrancinhas que seriam entregues às gestantes ao final das atividades. A sala contava com 

mesas, cadeiras, tomadas, ventilador e ar-condicionado, o que nos facilitou devido aos dias 

ensolarados que faziam na época. 
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   Figura 4 – Sala destinada para a realização das oficinas com as gestantes. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 5 – Sala preparada para a recepção das gestantes. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Oficina “História a Continuar...” 

 

 Iniciamos a oficina acomodando as gestantes nas cadeiras em círculo de modo que 

elas ficassem confortáveis. Foram relembrados os objetivos das oficinas, reafirmado o 

compromisso para os próximos encontros e assinados os Termos de Livre Consentimento 

(APÊNDICE 9.1) e de Cessão de Direitos de Imagens (APÊNDICE 9.2), sendo 

disponibilizado uma cópia às gestantes e uma outra para a pesquisadora. Com o propósito de 

conhecer os aspectos sociodemográficos e gestacionais do grupo foram aplicados os 

questionários do perfil sociodemográfico (APÊNDICE 9.3) e do perfil gestacional 

(APÊNDICE 9.4), tão logo preenchidos os instrumentos demos início ao relaxamento.  

 Segundo Gauthier (2015), o relaxamento permite as energias fluírem mais livremente 

no corpo de cada um em particular e no grupo em geral, dessa forma, as pessoas se sentem à 

vontade para expor aspectos íntimos e vivenciar, até, conflitos, porque vivenciam o grupo 

como acolhedor e capaz de não emitir julgamentos. Foi utilizado o relaxamento 1 – “As ondas 

do mar” (APÊNDICE 9.5) e uma música ao fundo com sons de águas em movimento, 

entretanto, em relação às músicas utilizadas nos relaxamentos Gauthier (2012) se opõe 

quando diz que “muitos facilitadores e facilitadoras gostam de apoiar-se em músicas para 

favorecer o relaxamento, mas pessoalmente prefiro evitar tudo que poderia, de maneira 

aberta ou mais sutil, induzir certos dados e impedir outros”.  

 No entanto, a inserção da música em atividades com pacientes permite o acesso a 

diversas funções cerebrais, podendo ser considerada um caminho capaz de estabelecer contato 

com a memória, evocar lembranças, resgatar e reconstruir histórias individuais e ou grupais 

(ALBUQUERQUE et. al., 2012).  

 Após o relaxamento demos início à dinâmica das apresentações, onde, sobre uma mesa 

foram disponibilizados crachás, papéis e canetas pelas facilitadoras, sendo proposto às 

gestantes que escrevessem uma palavra poética ou uma palavra que representasse o que elas 

estavam sentindo no momento, as palavras escolhidas serviram como “nome fictício” para, 

posterior, identificação das falas das gestantes no estudo. 

 Desse modo, baseados na dinâmica “história a continuar”, já citada anteriormente, 

foram apresentados pelas facilitadoras um vídeo e alguns depoimentos (APÊNDICE 9.6), no 

vídeo gestantes apresentam-se narrando suas emoções durante a gravidez, relatando apenas os 

aspectos positivos, ou seja, uma gravidez repleta de satisfação e sem problema algum, já os 

depoimentos extraídos de estudo realizado com gestantes de alto risco por Silveira (2016) 

revelam uma outra visão da gravidez que são os problemas emocionais enfrentados em 
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diversos âmbitos. Diante das situações distintas foi apresentado o seguinte tema gerador: 

quais as demandas emocionais apresentadas por você no período gestacional? Como você se 

sente estando grávida? A partir desse ponto as gestantes continuaram a história, mas com suas 

próprias impressões da gravidez atual, onde as diversas experiências foram expostas. Ao final 

da oficina foi firmado o compromisso para o próximo encontro e entregue a cada uma das 

gestantes um “carinho” em forma de presente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Figura 6 – Oficina “História a Continuar”. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

    Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – “Carinho” em forma de presente. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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  Oficina “A Boneca Gestante” 

 

 A oficina foi iniciada no dia 24/01/2017, terça-feira, na sala de espera destinada às 

pacientes da ginecologia. Nosso encontro ocorreu das 07h20min às 08h50min; acomodamos 

as gestantes de forma confortável nas cadeiras dispostas em círculo na sala; negociamos o 

tema gerador da oficina; e, por fim, iniciamos o relaxamento.  

 Para que tal atividade fosse desenvolvida utilizamos o relaxamento 2 - “De volta ao 

útero materno” (APÊNDICE 9.7) - aliado a uma música ao fundo a fim de proporcionar um 

momento de profunda concentração, sendo observado ao longo das oficinas o quanto as 

gestantes se entregavam e o quanto aquela etapa se fazia necessária no contexto de vida de 

cada uma delas. Antes que se concluísse o relaxamento, foi colocado nas mãos de cada 

gestante um espelho e ao término a facilitadora pediu que aos poucos as gestantes abrissem os 

olhos e observassem a imagem que ali refletia naquele objeto. 

 Desse modo, foram colocados em uma mesa central os seguintes materiais: canetas de 

tecido de diversas cores, colas de tecido, duas pistolas de cola quente, tecidos de diversos 

tamanhos e estampas, fitas de tecido coloridas, lã em diversas cores e uma “mini boneca 

gestante” idealizada pela pesquisadora e confeccionada pela Mestre e Artista Plástica Mónica 

Montuano Gonçalves Ramos Mattos.  Com esses materiais, baseado na oficina do boneco 

citada anteriormente, foi proposto para as gestantes que pegassem as bonecas e projetassem 

nestas a imagem que tinham observado no espelho, ou seja, a boneca seria uma representação 

delas mesmas no momento atual da gestação, mediante o seguinte tema-gerador: quais as 

demandas emocionais apresentadas por você/pela boneca no período gestacional? Como 

você/boneca se sente estando grávida?  

 Dessa forma, a imagem corporal além de incluir a consciência cognitiva do próprio 

corpo, a consciência das sensações corporais e do senso de controle sobre as funções 

corporais também revela uma reflexão de desejos, de atitudes emocionais e de interações com 

outras pessoas (VERAS, 2010).  

 Após a confecção das bonecas, cada gestante apresentou a explicação da sua 

construção e características ali impregnadas, os relatos geraram discussões distintas e a 

construção de novos conhecimentos. Ao término foram validados alguns aspectos relatados 

no grupo anterior e firmado nossos pactos para a semana seguinte.  
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     Figura 8 – Momento do relaxamento e entrega dos espelhos as gestantes. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

     Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figura 9- Confecção das bonecas e o produto final. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.     
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Oficina “Força Estranha” a Contra-Análise 

  

 A oficina foi iniciada no dia 31/01/2017, terça-feira, no mesmo local dos encontros 

anteriores. Nosso encontro ocorreu das 07h:20min até às 09h:00min. Nessa oficina 

trabalhamos a contra-análise, que segundo Gauthier (2012) “é o momento em que o grupo-

pesquisador estuda criticamente as hipóteses dos facilitadores sobre seu pensamento”, diante 

dos dados gerados nas discussões com o grupo-pesquisador realizamos a validação dos 

mesmos com as gestantes.  

 Frente às demandas que foram expostas ao longo das oficinas buscávamos entender, 

de uma melhor forma, qual era o elemento que sustentava aquelas mulheres em momentos de 

dificuldade. Então, a fim de identificar a fonte de força existente no interior de cada mulher 

para enfrentar as situações de adversidade durante o período gestacional, iniciamos nesse 

último encontro a oficina intitulada “Força Estranha”.  

 Neste encontro utilizamos o relaxamento 3 – “O sol como fonte de energia” 

(APÊNDICE 9.8) - e ao fundo a música “Força Estranha” de Caetano Veloso (APÊNDICE 

9.9), a fim de propiciar um ambiente em que de fato as mulheres se entregassem ao 

relaxamento e tivessem acesso ao inconsciente de maneira livre.  Segundo Tavares (1999) 

“Pelo uso da imaginação seria possível desencadear as potências criadoras desconhecidas 

das pessoas, adormecidas, esterilizadas na vida ordinária”. 

 Ao final do relaxamento disponibilizamos em uma mesa central papel A4, canetas 

coloridas, pincéis, tinta guache e lápis coloridos e fizemos o seguinte pedido: desenhe a 

primeira imagem que lhes vem à mente quanto à força que move vocês. A partir da 

apresentação de cada desenho foi realizada uma discussão sobre os temas que surgiram. 

 Em um segundo momento do dia, levando em consideração todos os acontecimentos 

vivenciados naquelas três semanas, realizou-se uma atividade de avaliação do grupo, onde as 

gestantes intitularam o grupo com o nome “As mães que superam as suas emoções 

negativas”, e, logo em seguida, em um painel colocado pela pesquisadora e facilitadoras, 

avaliaram alguns itens que caracterizavam as atividades ali desenvolvidas, tais como: 

relaxamento, ambiente preparado/sala destinada ao grupo, troca de experiências, 

acolhimento/escuta ativa, criação da boneca, vídeo x relatos e carinho em forma de presente. 

Os itens foram avaliados de 1 a 5, onde 1 – insuficiente, 2 – regular, 3 – bom, 4 – muito bom 

e 5 – excelente. Ao final foram entregues às gestantes as bonecas que elas confeccionaram 

junto ao espelho decorado como forma de recordação do grupo.  
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      Figura 10 - Confecção dos desenhos. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

      Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

 

       Figura 11 – Bonecas e espelhos que foram entregue e mural de avaliação do grupo. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

       Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.  
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5.6.  PROCEDIMENTOS E PARÂMETROS DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Dentre as características da sociopoética estão os estudos analíticos baseados a partir 

das falas, expressões verbais ou artísticas do grupo pesquisador (GP). Desse modo, quando a 

sociopoética foi criada, esses estudos eram classificados como viril, mulheril, filosófico e 

infantil (SANTOS, 2005), na atualidade essa nomenclatura mudou, conforme listado abaixo: 

 - Estudo viril/ Classificatório: Com todos os dados produzidos a partir de determinada 

técnica, os mesmos são organizados a partir de semelhanças e oposições, confluências e 

divergências, é assim que os sociopoetas pretendem revelar algo do inconsciente desse grande 

cérebro coletivo que é o grupo-pesquisador: apontando relações invisíveis entre os conteúdos 

dos dados. Nesse momento de escolha das oposições não se deve temer o uso da intuição, pois 

esse é o decorrer da pesquisa, da vida, diferentemente de um mundo objetivo como o de um 

linguista frente a uma língua. 

- Estudo mulheril/Estudo transversal: nesse tipo de estudo é destacado as 

continuidades, as ambiguidade e as convergências na estrutura do pensamento. 

- Estudo Filosófico: esse estudo é bastante conhecido entre os pesquisadores 

acadêmicos, nele os dados são colocados em diálogo com teóricos cujas obras são 

consideradas referências intelectuais.  

- Estudo infantil/ Estudo Surrealista: nesse estudo os facilitadores após terem estudado 

a diferença de cada copesquisador (a) propõem aos mesmos a criação de uma composição 

original enfatizando essa diferença. 

Desse modo, os dados do estudo foram analisados a partir dos estudos transversal e 

filosófico. 

 

 

5.7.  PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, foi aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 9.1), respeitando os preceitos da 

resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Como todos os 

estudos que envolvem seres humanos, esta pesquisa ofereceu riscos diretos ou indiretos que 
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poderiam envolver a exposição dos sentimentos, ocasionando angústia e tristeza. Porém, para 

que os mesmos fossem amenizados, nos casos em que fosse observada alguma dificuldade na 

gestante em lidar com suas próprias emoções, o serviço de psicologia do próprio hospital foi 

informado previamente a respeito das atividades para que, caso necessário, estas gestantes 

fossem acolhidas, escutadas e encaminhadas para estes profissionais. Além disso, o local 

destinado à produção de dados foi apropriado e agendado, as gestantes tomaram 

conhecimento que, a qualquer momento, poderiam deixar de participar da pesquisa e foram 

respeitadas quando não quiseram responder alguma questão proposta. O trabalho foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), cumprindo o que preceitua a Resolução nº 466/12 (CNS), e 

aprovado segundo protocolo CAAE nº:61213616.9.0000.5243. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Neste capítulo iremos apresentar os resultados e discussões obtidos a partir do 

questionário referente ao perfil sócio-demográfico das gestantes, do questionário referente ao 

perfil gestacional das mulheres e das categorias originadas a partir das falas dos co-

pesquisadores produzidas ao longo do desenvolvimento do grupo-pesquisador. 

  

 

6.1. PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Para conhecermos os aspectos que envolviam os elementos sócio-demográficos dos 

co-pesquisadores, foram abordados os seguintes dados: idade, nacionalidade, naturalidade, 

cidade atual em que reside, grau de instrução, profissão, estado civil, raça e renda mensal 

familiar. 

 

Nome Fictício  Nacionalidade Naturalidade Cidade Atual Renda 

Familiar  

Paz de Espírito Brasileira Niterói – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Mais leve Brasileira Niterói – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Saudade Brasileira Rio de Janeiro – RJ Maricá – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Felicidade I Brasileira Niterói – RJ Silva Jardim – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Felicidade II Brasileira Rio de Janeiro – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Fé e esperança Brasileira Niterói – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Paz Brasileira Rio de Janeiro – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Harmonia Brasileira Niterói – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Amor Brasileira Rio de Janeiro – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Felicidade III Brasileira Rio de Janeiro – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Confiante que tudo vai 

dar certo 

Brasileira Niterói – RJ Niterói – RJ 1 a2 Sal. Min. 

Sensível e Ansiedade Brasileira Paraíba – PB Rio de Janeiro – 

RJ 

1 a2 Sal. Min. 

Quadro 1 – Perfil sócio-demográfico dos participantes do estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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 As gestantes do estudo são em sua totalidade brasileiras, residem nas cidades de 

abrangência de atendimento do HUAP (Niterói, Silva Jardim, Maricá e Rio de Janeiro) e  

possuem renda mensal no valor de R$ 937,00 a R$ 1.874,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Variação de idade das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Grau de instrução das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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 A maioria das gestantes tem entre 33 - 42 anos. Em relação ao grau de instrução, 

metade das gestantes possui ensino fundamental incompleto, seguido de (02) gestantes com 

ensino superior completo, (02) com ensino médio completo, (01) com o ensino médio 

incompleto e (01) com ensino superior incompleto.  

 A gravidez tardia nos últimos tempos vem crescendo e ganhando destaque. A idade 

materna a partir dos 35 anos de idade está associada a aumento dos riscos gestacionais, tanto 

pela elevação do risco de problemas genéticos no feto como pela presença de doenças 

maternas prévias, como o diabetes e a hipertensão arterial (ZUGAIB, 2008). 

 Em diversos países tem sido observado aumento significativo na frequência de 

gravidez entre mulheres com mais de 34 anos e redução em mulheres com menos de 20 anos, 

entretanto, os resultados apontam que mulheres com idade superior a 35 anos apresentam 

maior frequência de resultados perinatais desfavoráveis quando comparadas as mulheres com 

idade entre 20 a 34 anos (GONÇALVES; MONTEIRO, 2012).  

 Em um estudo realizado por Parreira e Santos (2013), os principais riscos perinatais 

encontrados em uma gestação tardia são: prematuridade, baixo peso ao nascer, óbito fetal, 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e ruptura prematura de membrana. A 

vulnerabilidade das gestantes a tais situações de risco tornam o cuidado emocional em 

enfermagem essencial durante o período gestacional.  

 Uma das causas, na sociedade contemporânea, para o aumento do número de gestantes 

em idade tardia é a busca por realização profissional, onde as mulheres em seu processo de 

formação, qualificação e procura de melhores oportunidades de salário tendem adiar os planos 

pessoais, os planos de matrimônio e consequentemente a maternidade (REZENDE; SOUZA, 

2012). Tal realidade se reflete nas pacientes deste estudo, onde das (04) mulheres que se 

encontram em gestação tardia (02) delas possuem o ensino superior completo e são 

primíparas, o que confirma a associação da gravidez em idade tardia em consequência da 

qualificação profissional. 

 Em relação ao grau de instrução, Aumann e Baird (1996) apud Rezende e Souza 

(2012) apontam que a baixa condição educacional é a causa de problemas relacionados a 

péssimas condições de habitação, de higiene, de alimentação, estando diretamente associados 

a altas taxas de morbidade e mortalidade infantis, influenciando, consequentemente, na 

qualidade de vida do ser humano.  

 Diante de tal constatação, o fato de metade das gestantes do estudo possuírem ensino 

fundamental incompleto gera grande preocupação, pois essas mulheres devido ao baixo nível 

de escolaridade podem apresentar dificuldades em seguir criteriosamente as orientações e 
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cuidados com a gravidez, tais como: a compreensão da importância na assiduidade de 

consultas, alerta para o monitoramento de sinais e sintomas relacionados ao problema de 

saúde crônico, administração de medicamentos prescritos de maneira correta, persistência na 

continuidade do tratamento, assim como, na prática de atividades que estejam voltadas para a 

preservação e promoção da saúde mental, visto o momento complexo e repleto de 

circunstâncias imprevisíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 3 – Estado civil das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

  

 

 Quanto ao estado civil, a grande maioria (11) das gestantes do estudo revelam ser 

solteiras e apenas (01) relata ser casada. Entretanto, dentre as solteiras pode ocorrer casos em 

que a gestante tenha se declarado solteira, mas apresente algum tipo de relação estável, pois 

algumas se referem ao pai de seus filhos como “companheiro”. 

 A realidade de ser mãe solteira contribui de forma negativa para a gravidez, no que diz 

respeito ao aumento da insegurança emocional no período do pré-natal e também a sobrecarga 

da mulher nas atividades que serão desenvolvidas após o nascimento da criança, e se tratando 

de gravidez de alto risco, tais aspectos podem estar intensificados devido à instabilidade 

emocional vivenciada por algumas mulheres. 

 Dessa forma, a situação conjugal instável é vista como um fator de risco na gravidez e 

um agravante para as complicações obstétricas, como o parto pré-termo, o baixo peso da 

criança ao nascer e o aumento da mortalidade perinatal, tendo em vista a impossibilidade de 
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compartilhamento da responsabilidade pela vida do filho com seu parceiro (REZENDE; 

SOUZA, 2012). 

 A participação e o envolvimento paterno na gestação vão além do acompanhamento 

pré-natal em consultas e exames, eles abrangem o apoio nos preparativos para a chegada do 

novo membro da família, bem como lidar com as preocupações e ansiedades vivenciadas pelo 

casal (PICCININI et al., 2004), o que consequentemente acarreta um maior conforto e bem 

estar para a mulher. 

 Nesse cenário, a rede de apoio social é vista como elemento fundamental na vida 

dessas mulheres, pois tem a função de amenizar o impacto dos acontecimentos que as afetam 

de forma negativa, uma vez que a transmissão de confiança e segurança é essencial para que 

possam atingir certo nível de bem-estar e equilíbrio emocional (MOREIRA; SARRIERA, 

2008). Além da rede de apoio social, os enfermeiros durante a assistência pré-natal podem 

propiciar, através da consulta de enfermagem, um espaço em que a mulher se sinta a vontade 

para expor suas dificuldades e, com isso, passe a considerar o serviço de saúde um ambiente 

que encontre, além de cuidados clínicos, o acolhimento e o cuidado emocional necessário 

para atravessar as situações negativas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Raça declarada pelas gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Gráfico 5 – Ocupação das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

  

 No que diz respeito à raça, metade das gestantes (06) se declaram pardas, seguido de 

(03) gestantes declaradas brancas e (03) declaradas negras. Quanto às ocupações, a grande 

maioria se caracteriza por ocupações femininas, sendo (04) gestantes do lar, (02) técnicas de 

enfermagem, seguidos de (01) gestante em cada uma das profissões: vigia (babá), auxiliar 

administrativo, manicure, autônoma, faxineira e atendente de açougue, sendo estas últimas 

profissões desgastantes para as mulheres e que, na maioria das vezes, tem um baixo retorno 

financeiro.  

 

 

6.2. PERFIL GESTACIONAL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

 Para conhecermos os aspectos que envolvem os elementos gestacionais das mulheres, 

foram abordados os seguintes dados: problema de saúde crônico, número de partos, número 

de abortos, número de filhos vivos, gemelaridade, complicações na gravidez, uso de 

medicações, gestação planejada, hábitos tabágicos e alcoólicos e realização de atividades de 

lazer. 
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Nome Fictício Nº de partos Nº de abortos Nº de filhos 

vivos  

Gemelaridade Hábitos 

Tabágicos 

Hábitos 

Alcoólicos 

Paz de espírito 00 01 00 Sim Não Não 

Mais leve 04 01 aborto 

01 (neomorto) 

03 Não Não Não 

Saudade 00 00 00 Não Não Não 

Felicidade I 0 01 00 Não Não Não 

Felicidade II 02 01 (neomorto) 01 Não Não Não 

Fé e Esperança 01 01 01 Não Não Não 

Paz 02 01 02 Não Não Não 

Harmonia 07 00 07 Não Sim Não 

Amor 00 00 00 Não Sim Não 

Felicidade III 01 00 01 Não Não Não 

Confiante que 

tudo vai dar 

certo 

05 02 05 Não Não Não 

Sensível e 

Ansiedade 

00 00 00 Não Não Não 

Quadro 2 – Perfil gestacional dos participantes do estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

  

  

 Em relação ao número de partos (05) gestantes não tinham realizado nenhum parto, 

seguidas de (02) com um parto, (02) com dois partos, (01) com quatro partos, (01) com cinco 

partos e (01) com sete partos. No que diz respeito ao aborto, (05) gestantes negam aborto, 

(04) relatam terem sofrido um aborto, (01) relatou ter sofrido dois abortos, (01) gestante um 

aborto e um neomorto e (01) uma gestante com um neomorto. Em relação ao número de 

filhos vivos (05) gestantes não tem filhos, seguidas de (03) gestantes com um filho, (01) 

gestantes com dois filhos, (01) gestante com três filhos, (01) com cinco filhos e (01) gestante 

com sete filhos. No que tange a gemelaridade somente (01) gestante relatou histórico de 

gemelaridade em gravidez anterior. Em relação ao consumo de cigarros e álcool, somente (02) 

gestantes relatam fazer uso de tabaco e nenhuma das gestantes do estudo relata fazer uso de 

álcool. 

 O hábito de fumar na gravidez não traz prejuízos somente à mãe, mas também ao feto. 

O tabagismo na gestação está diretamente associado ao aumento nos casos de baixo peso ao 

nascer, partos prematuros e mortes perinatais. Além disso, estudos associam tal vício na 

gestação com alterações no desenvolvimento do sistema nervoso central e com a síndrome da 
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morte súbita (MACHADO; LOPES, 2009). Dessa forma, as consultas realizadas no período 

do pré-natal tornam-se um espaço privilegiado para o esclarecimento de dúvidas e a exposição 

dos efeitos negativos que o fumo gera na saúde do binômio mãe-feto, além de ser um período 

propício para a cessação do tabagismo, visto a diversidade de profissionais que estarão 

envolvidos com a assistência da mulher nesse período. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Problema de saúde crônico das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 7 – Complicação na gravidez, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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 Em relação ao problema de saúde crônico presente nas gestantes do estudo, a metade 

das mulheres (06) apresenta Diabetes Mellitus, seguido de (02) gestantes que apresentam 

Hipertensão Arterial Crônica, (02) gestantes apresentam ambas as patologias, (01) gestante 

apresenta somente hipotireoidismo e (01) apresenta hipotireoidismo e HIV. As gestantes são 

assistidas pelas especialidades médicas de acordo com cada patologia, entretanto, a 

assistência de enfermagem é restrita a orientações na sala de espera e, em alguns dias da 

semana, a realização de grupos sobre amamentação, não ocorrendo no espaço do ambulatório 

consulta de enfermagem concomitante ao atendimento médico. 

 No que diz respeito às complicações presentes na gravidez atual, a maioria das 

gestantes (09) não apresentam complicações na gravidez, seguidas de (03) que apresentam 

episódio de complicação. Tal fato representa uma melhora nos indicadores de saúde, visto 

que, devido à complexidade das condições clínicas características de uma gestação de alto 

risco, diminuir a mortalidade materna e infantil em decorrência de complicações durante a 

gestação se apresenta como um desafio (MELO et. al, 2016).  

 Nesse contexto, a diminuição de complicações nas gestações de alto risco pode estar 

associada ao início precoce do pré-natal, a identificação precoce na atenção básica das 

gestantes classificadas como alto risco e a sua referência aos níveis de atenção especializados 

com suporte para tal tratamento, ao monitoramento tanto da atenção básica quanto da atenção 

secundária em relação à saúde materna e fetal e também a eficiência da equipe 

multiprofissional que atua na prestação da assistência com qualidade e especializada a essas 

mulheres, o que contribui para o maior êxito no pré-natal e a redução de agravos futuros tanto 

para a mãe quanto para o feto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8 – Uso de medicação na gravidez das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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 Em relação ao uso de medicação na gravidez, a maioria (11) das gestantes do estudo 

faz uso de algum tipo de medicamento associado ao problema de saúde crônico e somente 

uma gestante não o faz.  

 Quando questionadas quanto ao incômodo que a administração da medicação 

ocasiona, as gestantes informam que o principal desconforto está relacionado à patologia do 

Diabetes Mellitus devido a aplicação de insulina e verificação da glicemia capilar 

diariamente, as mesmas declaram que a aplicação diária gera desconforto e dor na região 

utilizada para administração.   

 Tal fato se não acompanhado com atenção pela equipe de saúde do pré- natal de alto 

risco pode gerar falhas na rigorosidade do tratamento e consequentemente prejuízos à saúde 

materna e fetal, para que isso não ocorra é essencial que a gestante entenda o funcionamento 

do seu corpo, conheça a sua patologia, as consequências do não tratamento para a sua vida e 

para a vida do feto e busque junto ao profissional encontrar uma melhor forma para minimizar 

os efeitos da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Planejamento da gravidez das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

  

 No que diz respeito ao planejamento, a maioria (11) das gestantes relatam não ter 

planejado a gravidez, seguido de somente (01) gestante que informa ter feito planejamento. 

 A prevalência de gravidez não planejada vem crescendo e em alguns estudos 

publicados aponta um predomínio de 75% entre as gestantes investigadas (CONCEIÇÃO; 
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FERNANDES, 2015), o que corrobora com os resultados encontrados neste estudo com as 

gestantes de alto risco que convivem com problema de saúde crônico. 

 A gravidez não planejada pode ser definida como aquela que não foi programada pelo 

casal ou pela mulher e pode ser classificada em indesejada e inoportuna. A indesejada ocorre 

contra o desejo do casal, já a inoportuna ocorre quando acontece em um momento 

desfavorável da vida dos pais (CONCEIÇÃO; FERNANDES, 2015). Independente da 

classificação, ambas podem ocasionar agravos à saúde da mãe ou do bebê, seja no que tange 

ao preparo para os cuidados ao recém-nascido ou no preparo emocional da mulher para 

vivenciar a nova realidade materna e tudo o que nela está inserido.  

 Dessa forma, nos casos de baixa renda associado ao baixo nível de escolaridade, como 

os observados neste estudo, a gravidez não planejada decorre da falta de informações e 

dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos, do uso inadequado dos mesmos, 

descontinuidade na oferta do contraceptivo pelo serviço, oferta limitada na variedade dos 

métodos e efeitos colaterais adversos que levam ao abandono e ao limite de eficácia (MELO 

et. al, 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 – Atividade de lazer durante a gravidez das gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP, Niterói, RJ, 

Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 Quando questionadas quanto à realização de atividade de lazer a maioria (11) das 

gestantes responde que durante suas rotinas não existe espaço algum de tempo em que realize 

atividades que envolvam o lazer, seguida somente de (01) gestante que informa realizar 

atividade de lazer. 
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 As mulheres que não participaram de atividades regulares de lazer apresentam maior 

prevalência de transtornos mentais (40,9%) do que aquelas que participaram regularmente de 

alguma atividade de lazer (31,6%), apontando que, a impossibilidade ou a restrição do tempo 

livre pode comprometer a saúde mental (MOURA et. al, 2015). 

 Os dados revelam uma situação grave no que tange a manutenção da saúde mental 

dessas mulheres, pois a prática da atividade de lazer é essencial para que a mulher em meio às 

transformações ocasionadas pela gestação e intensificadas na gestação de alto risco encontre 

um momento em que realize atividades que lhe proporcionem prazer, tranquilidade e reflexão, 

sejam elas desempenhadas das diversas formas que permitam a mulher atingir um nível de 

bem-estar, o que refletirá de forma positiva no estado emocional. 

 O lazer é uma necessidade social, cujo objetivo é promover um relaxamento 

compensador do estresse da sociedade e do desgaste físico e mental, também compreendido 

como ocupação, na qual o indivíduo pode entregar-se de livre e espontânea vontade, seja para 

repousar, divertir-se, recrear-se ou, ainda, para cultivar o convívio social com amigos e, 

principalmente, familiar. (MOURA et. al, 2015). 

 

 

6.3. DESENVOLVIMENTO DO GRUPO-PESQUISADOR 

 

 Nosso grupo-pesquisador se desenvolveu durante o mês de Janeiro, onde os fortes dias 

ensolarados se mantinham intensos, a sala que nos foi disponibilizada contava com ar-

condicionado e ventiladores, o que proporcionou conforto na acomodação das gestantes 

durantes as oficinas. No primeiro encontro, quando as gestantes chegaram ao local onde 

nossas atividades seriam desenvolvidas, o ambiente já estava preparado para elas (Figura 5), a 

sala foi decorada e aromatizada com elementos que remetessem à maternidade, tentamos 

dessa forma minimizar a frieza que o ambiente hospitalar carrega e, através daqueles 

pequenos detalhes, proporcionar um ambiente acolhedor e preparado especialmente para elas. 

 Ao entrarem na sala percebemos que o olhar daquelas mulheres havia se modificado. 

Antes mesmo de iniciar o grupo, o fato de ter uma sala preparada para recebê-las lhes fez 

ressoar em seus fortes rostos como um mimo, um carinho as fazendo se sentirem especiais. 

Dessa maneira, ajudaram-se no preenchimento dos questionários e ali começou o 

entrosamento do grupo. 

 Ao iniciarmos o relaxamento as gestantes mostraram-se extremamente sensibilizadas, 

emocionadas e, ao mesmo tempo, tranquilizadas por estarem conseguindo espaço em meio às 



95 

 

consultas rotineiras para dividirem suas experiências. Logo que os relatos começaram, em 

meio aos choros e desabafos, percebemos que o grupo ali já tinha se estabelecido, o apoio 

entre si apresentado pelas gestantes e a troca de experiência foi algo que nos marcou em 

conjunto. 

 Com o passar das semanas vimos o grupo crescer em acolhimento, em troca de 

carinho, em troca de experiência, em amadurecimento pessoal, em ressignificados para as 

emoções, em compreensão dos acontecimentos vivenciados naquele período e em apoio pela 

semelhança dos fatos experienciados.  

 Vimos ali aquelas mulheres chorosas do primeiro encontro se tornarem mulheres mais 

conscientes, fortes, seguras e estabilizadas. No encontro final tínhamos a clareza de que 

havíamos saído transformadas daquele lugar, com uma nova perspectiva de vida e que o 

cuidado emocional tinha sido construído, desenvolvido e impregnado de forma singular em 

cada uma daquelas mulheres. 

 Dessa forma, apresentaremos a seguir as palavras poéticas originadas a partir da 

dinâmica de apresentação e as categorias originadas a partir das falas dos co-pesquisadores 

produzidas ao longo do desenvolvimento do grupo-pesquisador. 

 

 

6.3.1. A criação de palavras poéticas como identificador 

 

 Ao iniciarmos o primeiro dia do grupo-pesquisador realizamos a dinâmica do crachá e 

pedimos às gestantes que escrevessem uma palavra poética ou uma palavra que representasse 

o que elas estavam sentindo no momento da gravidez. As palavras escolhidas serviram como 

“nome fictício” para identificação das falas das gestantes no decorrer dos resultados, a seguir 

ilustramos com o quadro as palavras selecionadas. 

 

Palavra poética/ 

Nome fictício 

 

Significado para a gestante 

 

 

Paz de espírito 

Eu escolhi “paz de espirito” porque estou tendo problemas na família..Eu espero que 

depois do nascimento da minha filha eles consigam entender, entender a escolha que 

eu fiz na minha vida... Enfim, acho que procuro nessa hora ter paz de espirito para 

entender o que tá acontecendo e eu não passar nada pra minha filha, pois ela não tem 

culpa de nada. 

 

Mais leve 

Eu escolhi essa palavra porque quando eu cheguei aqui eu estava me sentindo um 

pouco... Muito carregada, e parecia que eu estava carregando o mundo nas minhas 

costas, e agora depois do relaxamento parece que saiu.  

 Eu escolhi saudade porque perdi meu pai meado do ano passado, ele era muito meu 
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Saudade companheiro, coisa que minha mãe não é... Em um mês eu perdi meu pai, no outro eu 

descobri que estava grávida... Então isso é muito difícil pra mim, e eu estou sofrendo 

muito, porque eu acho que se ele estivesse aqui ele estaria acompanhando muito... 

Até porque eu sou filha caçula e é minha primeira gestação... Ele era doido pra ter um 

neto, e graças a deus, que deus me deu um menino, e eu vou botar o nome dele. 

 

Felicidade 

Felicidade porque eu sempre sonhei em ser mãe, e graças a Deus eu consegui ter uma 

gravidez muito tranquila. 

 

Felicidade II 

Eu escolhi felicidade porque minha primeira gravidez foi muito complicada, era um 

menino, e eu estava muito feliz, mesmo tendo muitas complicações só que perdi, mas 

graças a Deus, Deus me deu outro menino que eu vou botar o nome dele de...  

 

 

Fé e esperança 

Eu escolhi essa palavra porque tem que ter fé em deus sempre, e esperança que coisas 

melhores vão acontecer, coisas boas vão acontecer. Ano passado... Nossa... Foi o pior 

ano da minha vida, perdi a minha mãe... Não foi fácil perder uma pessoa que você 

ama tanto, depois eu descobri essa gravidez estou em conflito com meu 

companheiro... Então, esperança que eu vou conseguir criar meu filho... E fé que a 

gente tem que ter isso dentro da gente, ter a fé que vai acontecer coisas melhores, que 

a gente vai conseguir. 

Paz Eu escolhi paz porque essa gravidez está bem difícil, porque eu tenho um casal, uma 

de quinze e um de treze anos, eu não esperava, descobri a gravidez com quatro meses. 

Então foi aquele susto que eu tomei... Está difícil a minha gravidez em relação a 

minha família... Então escolhi a palavra paz, tanto para mim quanto para minha 

gravidez, quanto para minha família. 

Harmonia Eu escolhi essa palavra porque eu estou de bem com a vida, harmonia pra todo 

mundo, com a saúde boa, graças a deus...  

Felicidade III Escolhi porque estou bem e acredito que tudo vai dar certo no final da gestação. 

Confiante Eu escolhi essa palavra porque apesar de todos os problemas que eu enfrento eu tenho 

confiança que tudo vai dar certo. 

Sensível e Ansiedade Eu escolhi essas duas palavras porque elas me representam...No início eu chorei 

muito e agora choro no final a gente está na reta final né, ai eu já fico imaginando a 

carinha dela e ansiosa para tê-la  comigo. 

Amor Eu escolhi porque apesar das dificuldades e problemas com meu companheiro eu 

tenho acima de tudo muito amor pela minha filha, então eu acredito que tudo vai dar 

certo. 

Quadro 3 – Palavras poéticas/Nome fictício escolhido pelas gestantes do pré-natal de alto risco do HUAP. 

Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

  

 No desenvolvimento da dinâmica de apresentação das palavras poéticas, observamos 

que as gestantes após mergulharem na profundidade do relaxamento buscaram representar 

através do significado de cada palavra as dificuldades envoltas ao período gestacional e 

também o estado de equilíbrio que desejavam alcançar e que, através do momento de 

concentração e relaxamento foi possível ter acesso. 

 “O relaxamento é o que se opõe ao estresse, o que reforça a homeostase, o que 

diminui a angústia, o que proporciona a unificação dos elementos do organismo” (FILHO, 

2009). 

 Dessa forma, tal atividade é vista como dispositivo que encontra utilidade não só no 

ambiente da clínica ou do hospital, mas em qualquer campo da vivência humana podendo ser 



97 

 

praticado em qualquer lugar ou situação, bem como pelas gestantes em seus ambientes 

familiares. Para os profissionais da área da saúde, o relaxamento é visto como uma ferramenta 

riquíssima tendo em vista seus resultados significativos e seu baixo custo (FILHO, 2009). 

 

 

 

6. 4.  Os atravessamentos de uma gestação de alto risco sob o ponto de vista emocional 

 

 

 A categoria de análise citada acima foi constituída através da composição dos 

seguintes temas: “A vivência de abortos anteriores”, “A ausência de apoio do 

companheiro”, “A ausência de apoio dos familiares”, “A ambiguidade de sentimentos e 

emoções”, e “A distorção no papel da mulher na sociedade e o seu reflexo na gestação” 

conforme (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12 - Os atravessamentos de uma gestação de alto risco sob o ponto de vista emocional. Niterói, RJ, Brasil, 

2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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6.4.1 A vivência de abortos anteriores 

 

 Nesse tema, as gestantes evidenciaram as suas experiências dolorosas com a 

ocorrência de abortos anteriores, onde a ansiedade, a expectativa e alegria para a chegada do 

novo membro à família foram devastadas pela perda espontânea no início da gestação e em 

semanas mais avançadas do período gestacional. A vivência de cada etapa desse processo 

aliada ao impacto negativo que essas lembranças de perda geram na vida dessas mulheres 

acabam repercutindo diretamente em seus estados emocionais, diante da possibilidade de 

gerar um novo filho. 

 Em nossa cultura, a maternidade é considerada uma das experiências mais marcantes 

no desenvolvimento da mulher, sendo compreendida como um processo de transformações 

que permeia pelos aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Dessa forma, ao passo que a 

mulher se estrutura diante a essas mudanças, sua identidade, relações interpessoais e visão de 

si também são ressignificadas, o que não limita a gestação somente a um período prévio à 

maternidade, mas sim como um período onde acontecem as primeiras vivências efetivas nesse 

papel (PICCININI et. al, 2008). 

 As expectativas relacionadas à gestação e ao tão sonhado momento do parto tendem a 

elevar mais os aspectos positivos que permeiam a gestação do que os negativos, desviando o 

foco da mulher para possíveis complicações e desfechos dolorosos. Tal situação é vista com 

frequência nos casos de mulheres classificadas com gestação de alto risco, principalmente 

quando essa gestação está associada a problemas crônicos de saúde, onde, em muitos casos, 

devido às complicações originadas pelas patologias as mulheres acabam evoluindo para uma 

gestação desfavorável que culmina no óbito fetal.  

 Segundo Brasil (2011), o óbito fetal é definido como a morte do produto da 

concepção, ocorrida antes da sua completa expulsão ou extração do organismo materno, 

independentemente do tempo de gestação. A morte é indicada pelo fato de que, depois da 

separação, o feto não respira nem mostra qualquer outro sinal de vida, como batimentos 

cardíacos, pulsações do cordão umbilical ou movimentos de músculos voluntários. A 

mortalidade fetal se divide em precoce, intermediária e tardia. A mortalidade fetal precoce 

refere-se aos abortos e está compreendida no período entre a concepção e a vigésima semana 

de gestação, no qual o feto tem um peso aproximado de 500 gramas. Já a morte fetal 

intermediária ocorre entre a 20ª e a 28ª semana de gestação (com pesos fetais entre 500 e 1000 

gramas) e, por fim, a fetal tardia entre a 28ª (1000 gramas) e o parto. 
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 No processo de perda e luto, algumas fases podem ser identificadas a partir do 

momento em que acontecem os fatos, segundo Taverna e Souza (2014), elas se dividem da 

seguinte forma: A fase do choque e entorpecimento: tem duração de algumas horas ou 

semanas podendo vir acompanhada de manifestações de desejo ou de raiva, sendo importante 

que o indivíduo que sofrera a perda esteja sempre em companhia de alguém, pois estas 

pessoas podem desenvolver momentos de desespero, ataques de pânico e indignação; A fase 

de desejo e busca da figura perdida: pode permanecer por longo período. A raiva é frequente 

nas pessoas enlutadas, a qual se dá quando há percepção de que houve efetivamente a perda. 

O desespero, a insônia e a preocupação também estão presentes nessa fase na forma da 

constante procura em algum sinal de ruído e ilusão da volta; A fase da desorganização e 

desespero: nesta fase, as pessoas podem se desfazer de todos os pertences ligados a perda, 

mas podem também manter aqueles que possam trazer recordações felizes e, desta maneira, 

acreditarem que a permanência destes pertences mantenha a presença da pessoa amada ali; e, 

A fase de maior ou menor grau de organização: nessa fase, inicia-se o processo de aceitação 

da perda e necessidade de retomar a atividade da vida. Há a busca de novas atividades e 

habilidades a fim de dissipar a tristeza. 

 

“E para eu esquecer um pouco a morte dele, pra me aliviar, eu tive que sair 

começando a dar tudo dele, eu não fiquei com nada” (Mais leve) 

 

“Eu também doei tudo que eu tinha da minha” (Felicidade I) 

 

 Muitos estudos vêm sendo realizados no campo da gestação e das perdas fetais, 

entretanto, a maioria tem seu foco voltado para as instituições como hospitais e universidades, 

sendo poucas as pesquisas realizadas na perspectiva da mãe sobre sua gravidez e seus 

sentimentos em relação à gravidez e às perdas fetais (FREIRE; CHATELARD, 2009). Tal 

fato tem gerado uma grande preocupação, fazendo-nos refletir sobre o tipo de assistência de 

saúde que vem sendo prestada a essas mulheres, onde o cuidado com enfoque nos aspectos 

emocionais se faz necessário às mesmas classificadas com gestação de alto risco, susceptíveis 

a esse tipo de desfecho, desde os primeiros atendimentos em grupos de planejamento familiar 

prosseguindo até o momento do pré-natal e puerpério, pois são inúmeros os aspectos 

emocionais desencadeados pelo abortamento. 

 O aborto espontâneo produz na gestante tanto perda física quanto emocional, pois 

além do feto ela vê seus sonhos e esperanças desaparecerem. A mulher é envolta por um 
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misto de emoções que misturam a culpa, a raiva, o desespero, a frustração e, em alguns casos, 

há o surgimento de depressão que se agrava ao ver outras mulheres com seus bebês nos 

braços (NERY et. al, 2006). O que se confirma nas falas carregadas de emoção e de profunda 

tristeza das seguintes gestantes: 

 

“Sair do hospital sem a minha filha no colo, é difícil você sair da maternidade sem 

nada nos seus braços olhando um monte de mãe com criança no colo e você sem 

nada...” (Paz de espírito) 

É difícil, é horrível... Eu via todo dia criança nascendo, era todo mundo carregando 

seus filhos, eu chorava... Porque eu não tinha nenhum filho do meu lado, eu não tinha 

ninguém ali pra mim, então eu via todo mundo nascer, todo mundo ir embora e eu 

fica ali... É muito ruim, é muito ruim...” (Felicidade I) 

“Meu deus, eu sofri tanto com o aborto que eu tive, eu senti, aquilo me doeu por 

dentro, de ter perdido um criança”. (Fé e esperança) 

 

 A ocorrência do aborto por si só interrompe um percurso biológico natural e esperado 

socialmente, pois independente do desejo pela gestação e pelo feto, o “estar grávida” faz com 

que a mulher se depare com a possibilidade da maternidade, despertando diferentes 

sentimentos e fantasias (NOMURA et. al, 2011). 

 Durante os relatos, percebemos que uma nova gravidez após a experiência do aborto 

traz uma fala carregada pela presença do medo. As mulheres buscam a todo o momento 

trazerem elementos que reafirmem o bom desenvolvimento da nova gestação e a expectativa 

para logo estarem com seus filhos nos braços, porém o medo continua frequente nos relatos 

das gestantes que vivenciaram o aborto e nos mostra a necessidade de compreensão desse 

momento por parte dos profissionais envolvidos com o pré-natal e de intervenções que visem 

à melhora do estado emocional dessas mulheres. 

 

“Eu tinha maior vontade de engravidar de novo, mas eu tinha medo... Eu tinha medo 

de perder igualmente eu perdi a outra... A outra já tinha o enxoval todo montadinho, 

todo bonitinho, o pré-natal estava direito, ai chegou um dia que eu fui para o hospital 

e o médico só deu um toque e mandou eu ir pra casa dizendo que estava tudo bem ... 

Ai cheguei em casa, tomei um banho, na hora do banho, que eu sai pra fora, pra sala, 

o sangue foi embora... Aí deu hemorragia e quando eu acordei: “Cadê minha filha?”, 

minha filha tinha morrido” (Mais leve) 

“Eu tinha bastante medo... De muita coisa... de perder... de ter um aborto 

espontâneo... Mas graças a deus eu estou chegando mais próximo do final e tudo vai 

dar certo”. (Paz) 
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 As mulheres que nunca abortaram interagem com o feto de forma diferente das 

mulheres que já tiveram a experiência da dor do aborto espontâneo. A possibilidade de ter a 

gravidez interrompida novamente estabelece uma nova interação entre a mãe e o feto, uma 

relação objetal, baseada em insegurança, medo e defesa, distinta da relação de mães que não 

sofreram perdas fetais (FREIRE; CHATELARD, 2009). 

 Desse modo, após essas vivências as mulheres tendem a se tornar mais sensíveis e 

buscam falar sobre suas emoções com quem queira compartilhar com elas estes momentos de 

dor, solidão e medo de engravidar novamente (NERY, 2006). 

 Diante deste contexto, o planejamento e a implementação de medidas que envolvam 

ações de cuidado emocional por parte dos profissionais de saúde diretamente em contato com 

essas gestantes, especialmente o enfermeiro, se fazem essenciais para a (re) estruturação 

emocional dessas mulheres. A criação de espaços onde a mulher consiga expor seus receios, 

medos e ansiedades diante da ocorrência do aborto anterior inicia, na mulher, um processo de 

reconhecimento e compreensão da situação vivida, tornando-a mais consciente e preparada 

para não carregar os elementos que a remetem à tristeza para a nova gestação.  

 A assistência prestada pelos profissionais de enfermagem não deve se limitar apenas 

aos cuidados técnicos, mas visar um atendimento integral e humanizado, através de uma 

assistência com orientações e palestras educativas à mulher que vivencia o aborto espontâneo, 

o que gera a redução de suas tensões e a busca do seu reequilíbrio biopsicossocial (NERY, 

2006). 

 

6.4.2. A ausência de apoio do companheiro 

  

 Nesse tema, as gestantes relataram como a ausência de apoio por parte do 

companheiro durante o período gestacional reflete sobre o seu estado emocional. O fato de 

não conseguirem compartilhar o momento tão especial que é a gravidez traz para a mulher o 

compromisso de sustentar uma gestação sem o amparo nos momentos de alegrias, medo e 

angústia. A participação do pai, nos relatos, mostrou-se necessária diante da sensação de 

segurança que a figura paterna e sua presença ativa no pré-natal trazem ao decorrer da 

gravidez.  
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 A gestação é um momento de grande aprendizado e transformação na vida do casal, 

refletindo assim, em todo o contexto familiar. O pai em meio a esse processo tem papel 

fundamental, pois é visto como um facilitador do vínculo estabelecido entre a mãe e o bebê 

muito antes do nascimento, onde a qualidade de sua presença será essencial nesta relação que, 

inicialmente, será dual e, posteriormente, estabelecida também pela presença paterna 

(HASLINGER; KRUEL, 2012). 

 A participação e o envolvimento paterno na gestação não estão apenas limitados ao 

acompanhamento na rotina de consulta do pré-natal, mas também no envolvimento emocional 

que o período gestacional requer: como ajudar nos preparativos para a chegada do novo 

membro, dar apoio emocional e instrumental à mãe, bem como lidar com as preocupações e 

ansiedades vivenciadas pelo casal (PICCININI et al., 2004). 

 O apoio por parte do companheiro tem sido considerado o mais importante durante a 

gestação e os primeiros meses de vida do bebê, pois o pai é visto como fonte de ajuda e 

segurança à mãe, auxiliando-a na visualização do bebê como um ser separado de si mesma, 

bem como no desenvolvimento da competência materna em amamentar e realizar outras 

atividades com o bebê. Desse modo, a presença do pai e o reconhecimento de que o bebê é 

também fruto do seu desejo tendem a minimizar seus sentimentos de ansiedade e 

incapacidade frente a esse novo papel (MARIN et. al, 2011). 

 Entretanto, embora se tenha conhecimento do quanto é fundamental e benéfico a 

presença e participação ativa e precoce do pai no que diz respeito ao período gravídico-

puerperal, ainda assim alguns se mantém ausentes por todo o período, assumem papel de 

rejeição ao feto, se mostram indiferentes ao apoio dispensado a gestante e, em alguns casos, 

se opõem até mesmo a ajuda financeira. Desse modo, demonstram dificuldade em 

desenvolver o sentimento e o papel de pai, o que, na maioria das vezes, reflete em desgaste 

emocional para a mulher e a convivência intensa de conflitos.   

“No começo foi meio complicado porque o pai do meu filho também rejeitou ele, 

falou assim: “ah, o filho não é meu!...Eu vou realmente saber se o filho é meu mesmo, 

só quando nascer, quando nascer vamos ver se vai parecer comigo, se vai parecer 

comigo é meu, se não parecer comigo não é meu”. (Felicidade III) 

 

“O pai do meu filho está comigo, mas o pai não quer nada com nada, está a minha 

gestação inteira parado dentro de casa, fala que vai trabalhar e não trabalha, que vai 

correr atrás, mas até agora nada, não tenho apoio por parte dele.” (Confiante) 
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“O problema é o pai do meu filho, não soube escolher pai né... Porque ele é ele 

simplesmente... Ele num, ele aceita, né, mas não faz por onde. Ele é pai pra mim, diz 

que é pra mim, mas ele não faz nada, não age, não apoia sabe.” (Felicidade I) 

 

“Meu companheiro mora na casa dele e eu moro na minha, entendeu? Eu não tenho 

apoio por parte dele.” (Paz) 

  

 É preciso lembrar que a condição de pai e mãe não se restringe apenas a realizar 

tarefas práticas nem acompanhar modificações anatômicas sofridas pela mulher. A 

paternidade e a maternidade, como etapas importantes do processo de viver humano, precisam 

proceder de um planejamento, transcorrerem de forma partilhada, responsável e com 

afetividade, possibilitando condições favoráveis para o crescimento e desenvolvimento do 

bebê (PESAMOSCA; FONSECA; GOMES, 2008). 

 A participação do homem na gestação, parto e puerpério possui importância não só 

para a construção da identidade paterna, como também para o estabelecimento dos vínculos 

entre pai e feto, promoção da saúde mental e bem-estar do binômio mãe/feto (RIBEIRO et.al, 

2015). 

 Sendo assim, a mulher que não recebe apoio do companheiro apresenta 

desestabilidade emocional relacionada à tristeza, a solidão, ao desamparo, a preocupação com 

o futuro do bebê, ao estigma de ser mãe solteira e ao fato de não estar vivenciando da melhor 

forma um momento que é considerado “mágico” pela maioria das mulheres, o que aponta 

para uma experiência negativa da maternidade. 

 

“O apoio do nosso companheiro, ou digamos também, não é só o companheiro, o pai 

do filho... Isso mexe muito com a nossa cabeça, mexeu muito com a minha cabeça 

porque eu tinha apoio da família, tinha apoio dos amigos, mas eu não tinha o apoio 

dele, então aquilo mexeu muito e eu ficava muito sensível. Talvez essa minha 

sensibilidade aflorou mais no primeiro semestre por isso, porque eu... Por não 

perceber essa interação dele”. (Sensível e Ansiedade) 

 

“Ele falou que ele não iria estar do meu lado na gestação... Foi embora, então é 

complicado, eu não tenho o apoio dele e isso mexe muito comigo.” (Amor) 

 

 Em contraponto, observamos nas falas de três gestantes o quanto a gestação aliada ao 

apoio do companheiro traz benefícios e equilíbrio emocional para a mulher. O ato de 

compartilhar todas as vivências, as alegrias, as tristezas, as expectativas e os medos com o pai 
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de seus filhos modifica suas vidas de forma positiva e faz com que elas cheguem ao final da 

gestação tranquilas e seguras, pois sabem que diante das adversidades encontram no 

companheiro o seu amparo e proteção. 

 

“Nesse período todo meu marido me apoiava muito e isso também é super importante 

ajuda muito a gente a passar pela dificuldade.” (Paz de espírito). 

 

 “Então, meu companheiro atual também sempre bate nessa tecla: amor vai dar tudo 

certo! Deu! Vai dar! Já deu certo!... Estamos juntos e então eu me tranquilizo.” 

(Felicidade II) 

“Ele é um homem que está me apoiando muito e me surpreendeu demais... Ele está 

cuidando muito de mim, ele só não pode vir assim às consultas sempre comigo por 

causa do trabalho dele né, o trabalho não deixa.” (Saudade) 

  

 Dessa forma, as gestantes que mantém uma relação conjugal estabilizada com o pai de 

seus filhos, mesmo em meio às adversidades ocasionadas pelas complicações gestacionais, 

conseguem referir felicidade, pois encontram no companheiro uma fonte de ajuda e equilíbrio 

nos momentos difíceis, mostrando-se mais alegres, confiantes, tranquilas e com domínio de 

suas emoções, diferentemente das que não possuem um bom relacionamento estabelecido.  

 A estreita relação existente entre a gestante e o pai do seu filho contribui de maneira 

favorável na evolução da gestação e em relação aos futuros cuidados com o bebê, diminuindo 

riscos à saúde da criança. Nesse sentido, a participação do pai desde o início da gravidez é 

crucial para o exercício da paternidade, além de proporcionar maior segurança e equilíbrio 

emocional ao casal (BORDIGNON et. al, 2013).  

 Nesse sentido, os profissionais da equipe de saúde, em especial os enfermeiros, 

precisam estar sensibilizados para a importância da participação do pai no período 

gestacional, reconhecendo seu impacto benéfico no estado emocional da mulher. A consulta 

de enfermagem deve ser vista como uma oportunidade para inserir o homem na gestação e 

prepará-lo para as especificidades da paternidade. A oferta de orientações e informações sobre 

os cuidados com a mãe/feto no período gravídico-puerperal é fundamental para que o homem 

assuma uma postura mais ativa na gestação (RIBEIRO et.al., 2015), o que minimiza a 

insegurança, ansiedade, medo e tristeza sentidas pelas mulheres e as fortalece nesse período 

de grandes mudanças na vida do casal. 
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 6.4.3. A ausência de apoio dos familiares 

 

 Nesse tema as mulheres relataram as dificuldades enfrentadas diante da ausência de 

apoio por parte de seus pais, mães e filhos. O período gestacional é visto pela mulher como 

um momento onde ela encontrará no seio familiar o apoio necessário para vivenciar uma 

gestação com tranquilidade e, em alguns casos, idealiza encontrar na figura de sua mãe a fonte 

de conhecimento e referência para os ensinamentos no que tange ao preparo e desempenho do 

novo papel. A figura da mãe é vista pelas mulheres como apoio em meio às dúvidas referentes 

aos cuidados com o recém- nascido e, a quebra desse vínculo traz o sentimento de frustação 

para as gestantes. 

 A experiência de gerar um filho é um momento de grande relevância no ciclo vital da 

mulher e do homem, com consequências importantes em seus meios familiares. A gestação é 

considerada um período de intensas mudanças no corpo e na psique da mulher, além das 

expectativas, planos e projetos desenvolvidos pela família. Tal processo de significação está 

intimamente associado ao envolvimento psicoafetivo da unidade familiar (SILVA; SILVA, 

2009).  

 A forma como a mulher e sua gestação são acolhidas pela estrutura familiar, 

ocasionará diversas respostas e sintomas neste período de transformações e fragilidade. O 

apoio e orientação por parte da estrutura familiar será um diferencial para o relacionamento 

mãe-feto. O nascimento de uma criança gera alterações em toda estrutura familiar e, com isso, 

cada membro desta unidade sofrerá transformações significativas sob o impacto da gestação 

(MALDONADO, 1985 APUD PEREIRA et. al, 2016). 

 O apoio familiar é definido pela realização de tarefas e papéis destinados à família, 

tais como: oferecer apoio emocional, transmitir a cultura familiar e valores morais, orientar 

em direção ao amadurecimento, dar suporte e intermediar conflitos, cuidar dos seus membros 

e possuir características de uma família afetuosa e com boa comunicação (ALMEIDA, 2015). 

 Dessa forma, é no seio familiar que o suporte se estrutura e se mostra de forma mais 

firme e necessária, tendo a possibilidade dos vínculos se aprofundarem e solidificarem à 

medida que o apoio familiar é transmitido de forma coesa. Desse modo, possibilita e facilita o 

desenvolvimento de capacidades em oferecer funções as quais se espera da família, tais como: 

cuidado, carinho, atenção, empatia e afetividade (ALMEIDA, 2015). 

 Ainda que tal suporte seja esperado e dispensado de forma natural, na maioria das 

famílias, algumas gestantes encontram dificuldades de acolhimento e compreensão de suas 

necessidades no período gestacional em seus núcleos familiares. Essa quebra de vínculo 
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reflete de forma negativa na vida dessas mulheres e pode vir a intensificar ainda mais o estado 

emocional dessas gestantes, principalmente as de alto risco, já abaladas substancialmente 

devido às circunstâncias adversas que são expostas diante do problema de saúde crônico. 

 

Eu estou brigada com a minha mãe, e isso está sendo difícil pra mim, está sendo 

complicado, ela não acompanha minha gravidez, é a primeira neta dela mulher... Ela 

não aceita meu marido, não gosta dele, mas meu marido é a pessoa que eu escolhi 

pra mim, é o homem que eu amo.” (Paz de espírito) 

 

“Meus filhos param de falar comigo porque eu tenho aceitado meu companheiro 

dentro de casa desse jeito, sem ele fazer alguma coisa, então tudo é eu, tudo é eu, 

remédio, tudo, tudo, eu não tenho apoio de ninguém.” (Confiante) 

“A minha família me mandou tirar o meu filho... Mandaram eu tirar dizendo que eu 

acabei com minha vida, queriam que eu tirasse de todo jeito, mas eu não tirei, então 

não tenho o apoio deles.” (Paz) 

 

 Diante de tais relatos vimos o quanto à figura materna, o posicionamento de alguns 

filhos e a atitude não pensada de alguns familiares no decorrer do período gestacional tornam 

a mulher pressionada e desestimulada a prosseguir com a gravidez. Tais situações 

comprometem o desenvolvimento de uma gestação saudável e levam a gestante a questionar 

sua escolha em dar continuidade com gestação, o que gera na mulher um desequilíbrio 

psíquico e coloca em risco sua saúde mental. 

 Costa (2002) afirma que gestantes que não dispõem do apoio de familiares expressam 

a necessidade de poder contar com a presença destes e, principalmente, com a figura materna 

por se encontrarem em um período de extrema insegurança e angústia e, com isso, 

demandarem maior afeto. 

 Em oposição ao exposto, encontramos no relato de algumas gestantes, mesmo que a 

minoria, a realização por encontrarem em suas famílias o apoio necessário para se manterem 

firmes diante a gestação.  

 

“Gente é bom estar grávida pra mim está sendo bom porque eu tenho o apoio da 

minha família, está todo mundo comigo, então pra mim está sendo tudo bem.” 

(Harmonia) 

 

“Minha mãe está toda boba, meu pai também, eles me apoiam graças a Deus” 

(Felicidade I) 
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“Há um tempo a minha mãe era viva ainda e eu tive muito apoio dela... Por mais que 

a gente não tivesse muito contato físico pessoalmente, ela telefonava todo dia, 

conversava comigo... Então isso me aliviava por dentro.” (Fé e esperança) 

 

 A gestante com um suporte familiar ativo e eficiente se adapta ao momento de 

mudança ocasionada pela maternidade e se sente mais confiante e confortável, necessitando, 

consequentemente, de menos intervenções médicas, prosseguindo para uma gestação mais 

tranquila e saudável. Além disso, as famílias que oferecem apoio aos seus integrantes são 

flexíveis às modificações no seu funcionamento, fornecem condições ao indivíduo num 

processo de doença na manutenção de seu tratamento, possibilitando uma efetiva e rápida 

recuperação (ALMEIDA, 2015). 

  

 

6.4.4. A ambiguidade de sentimentos e emoções 

 

 

 Nesse tema foi discutida a ambivalência de sentimentos e emoções vividas durante o 

período gestacional, onde ao passo que algumas mulheres encontram-se felizes, realizadas e 

encantadas com as novas descobertas e com os movimentos fetais, outras relatam a 

insatisfação devido aos sintomas próprios da gravidez, a desmotivação em relação ao feto e 

também a oscilação de comportamento.  

 A vivência dos sentimentos pela gestante varia a cada trimestre. No primeiro trimestre, 

surgem manifestações de ambivalência, como dúvidas sobre estar grávida ou não, além de 

sentimentos de alegria, apreensão, irrealidade e, em alguns casos, rejeição do bebê. No 

segundo trimestre a mulher começa a incorporar a gravidez por meio dos movimentos fetais, 

refletindo certa estabilidade emocional, pois ela começa a sentir o feto como realidade 

completa dentro de si. Já no terceiro trimestre o nível de ansiedade tende a aumentar com a 

aproximação do parto e a mudança de rotina que vai acontecer com a chegada do bebê, 

refletida em questões como a sexualidade da mulher, os cuidados com o recém-nascido e suas 

relações sociais (LEITE et. al, 2014).  

 Sabemos que independente do que está estabelecido acontecer comumente em cada 

trimestre, essas emoções podem permearem os trimestres e se encontrarem em diferentes 

fases do período gestacional. As gestantes pertencentes aos segundo e terceiro trimestres 
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gestacionais podem apresentar manifestações de emoções características do primeiro 

trimestre, como podemos observar nas seguintes falas:  

 

“Para mim está sendo a melhor coisa da minha vida e eu falo pra todas as mulheres 

com quem eu converso... Poxa, se você puder ficar grávida, fica, porque é a coisa 

mais gostosa do mundo, é você sentir uma pessoinha dentro de você que não deixa 

você dormir, te chutando, te batendo, te pedindo pra comer, mas é uma coisa 

maravilhosa.” (Paz de espírito) 

 

“Eu estou muito feliz, a gente vai se aproximando do final e eu já fico imaginando a 

carinha dela... Vamos torcer que tudo vai dar certo.” (Sensível e Ansiedade) 

 

“Gente é um saco... Esse negócio de ficar enjoada no começo, eu emagreci oito 

quilos, aí você começa a sentir cólica, às vezes é um saco também estar grávida.” (Fé 

e esperança) 

 

“No começo entrei em desespero não aceitava estar grávida.” (Harmonia) 

“Nessa gestação eu não vou ser hipócrita de falar que eu não pensei em aborto, é 

mentira... Eu pensei sim...” (Fé e esperança) 

 

“O meu filho está sendo uma fase de aceitação... é muito bom quando a gente sente 

mexendo... fica toda boba com o sorriso lá trás... pra mim está sendo uma fase de 

aceitação, cada dia... um dia eu estou bem, outro dia não.” (Amor) 

 

 Nesse contexto, visando à compreensão desse misto de emoções que atravessam a 

gestação e a composição do cuidado emocional é essencial que o enfermeiro, na condição de 

profissional ligado diretamente às gestantes no período do pré-natal, estimule a 

implementação de grupos que favoreçam a exposição dessas emoções/sentimentos, de forma 

com que a mulher através da troca de informações e experiências venha adquirir 

conhecimento sobre si e sobre a forma com que reage a cada nova situação advinda do papel 

materno.  

 Segundo Munari e Rodrigues (1997) a convivência com um grupo que é composto por 

pessoas com problemas semelhantes proporciona uma experiência que pode desenvolver um 

clima de muito valor terapêutico. Essa situação ajuda os participantes a quebrarem barreiras 

criadas por sentimentos de solidão e isolamento, especialmente pela possibilidade de 

receberem feed-back e sugestões construtivas de outras pessoas que vivenciam os mesmo 

problemas (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 



109 

 

 Cassasus (2009) afirma que o acesso à própria experiência emocional e à experiência 

do outro permite compartilhar emoções e visões, ocorrendo nesse espaço a criação de um 

contato humano verdadeiro. São nesses encontros entre pessoas que são gerados vínculos que 

permitem interações com efeitos reais, onde podemos aprender uns com os outros. 

 O autor ainda afirma que o conhecimento de si pode se dar de duas formas: “posto que 

a pessoa é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito da própria experiência, ela pode voltar o olhar 

de forma reflexiva para o próprio ser e observar a si mesma como um objeto de observação e 

análise, ou então ter acesso, de forma mais direta, a experiência emocional pessoal e ser a 

própria vivência.” 

 A oportunidade do indivíduo de além de receber suporte do grupo ser capaz também 

de exercer sua posição, expondo suas experiências e fornecendo feed-back às outras pessoas, 

demonstra o quanto essa convivência pode contribuir para o crescimento das pessoas, bem 

como pode qualificar o caráter transformador do grupo (MUNARI; RODRIGUES, 1997). 

 Segundo Cassasus (2009) nós, como seres humanos, crescemos com o outro e por 

meio dos outros, nossa natureza é viver em interação, em conexão, com os outros, e é nesse 

co-existir que começamos a construir o subjetivo, o singular. Assim, o sentido de si mesmo 

surge da interação com os outros.  

 

 

6.4.5 A distorção no papel da mulher na sociedade e o seu reflexo na gestação 

 

 

 Nesse tema foi relatada pelas gestantes, e com intensa repulsa, a distorção da função 

da mulher na sociedade que tem efeito direto sobre a gravidez na forma da idealização da 

gestação como compromisso exclusivo da mulher, eximindo o homem da responsabilidade 

perante seus deveres como pai.  

 Historicamente, a criação dos filhos era o objetivo da vida das mulheres ao serem 

mães, onde a educação dos meninos era voltada para se tornarem independentes e bem 

sucedidos, enquanto a educação das meninas era voltada a se tornarem dependentes, com 

qualidades morais, habilidades para organizar a casa e aptas a serem boas mães. Os homens, 

como provedores do lar, participavam pouco da educação dos filhos e os tratavam como se 
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fossem propriedades suas, educando de forma autoritária, rígida e quase sem demonstrações 

afetivas (SANTOS; KREUTZ, 2014). 

 Diante disso, a sociedade evoluiu nas últimas décadas, no que tange a paternidade, 

havendo mudanças intensas entre os séculos XIX e XX. Com a revolução industrial, muitos 

pais passaram a dedicar-se mais ao trabalho fora de casa e a se envolverem menos com os 

cuidados dos filhos e da família, consequentemente, os cuidados com as tarefas do lar e da 

família continuavam sob a responsabilidade das mulheres. No entanto, posteriormente à 

Segunda Guerra Mundial, uma nova necessidade levou um número maior de mulheres a 

ingressar no mercado de trabalho para ajudar no sustento da família e, com isso, o papel do 

pai que estava ligado ao de provedor, começava a se modificar, pois foi preciso novamente se 

envolver com as tarefas referentes ao lar e aos filhos (SANTOS; KREUTZ, 2014). 

 Entretanto, mesmo com a transformação do papel da mulher, suas responsabilidades 

no que se refere ao cuidado domiciliar, têm se mantido, pois, mesmo exercendo uma atividade 

profissional remunerada, não deixaram suas funções de dona de casa, principalmente as 

relacionadas ao cuidado com as crianças. Com o ingresso ao mercado de trabalho suas 

funções redobraram, pois as atividades domésticas somaram-se às públicas (PESAMOSCA; 

FONSECA; GOMES, 2008). 

 A dificuldade na divisão de funções entre homens e mulheres, possivelmente, esteja 

associada a questões culturais onde todos os cuidados envoltos com o lar e com o bebê são 

atribuídos a figura feminina, o que demonstra que apesar do papel da mulher ter evoluído ao 

longo dos anos, a mesma ainda é vista, perante a sociedade, com desigualdade no que tange 

ao desenvolvimento de tarefas familiares quando comparadas aos homens. 

 

“Como que a gente também está criando esses homens? Esses homens estão com um 

perfil horroroso e a gente está aceitando... Como é que eles esses homens veem nós 

mulheres? A sociedade diz que o filho é da mãe e isso está errado... O filho não é só 

da mãe não, é do pai também” (Sensível e Ansiedade) 

 

“A sociedade faz com que o filho seja só da mãe... A sociedade que faz isso, impõem 

isso.” (Paz de espírito) 

 

“A sociedade é muito machista em relação às obrigações de homens e mulheres como 

pais” (Felicidade III) 
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 Nesse sentido compreendemos que o modo como o pai é educado em seu leito familiar 

será refletido no seu tratamento futuro com a esposa e também com os seus filhos. O 

posicionamento dos pais e a educação transmitida influencia diretamente na forma com que 

essas crianças se tornarão adultos e agirão perante seus relacionamentos. 

  

“A mãe do meu primeiro companheiro achava que eu era qualquer uma, porque eu 

engravidei, mas podia ter sido dele ou de qualquer um, então ela falava que eu era 

assim porque eu conheci ele no samba que eu era uma qualquer... Então ela falava 

isso pra ele e ele achava isso certo e me tratava mal” (Felicidade II) 

 

“Meu filho me falou assim esses dias: - mamãe, quando eu crescer, eu ficar grande, 

eu que vou mandar em você, né?Ah e louça é coisa de mulher, né.... Eu falei da onde 

que você está tirando isso, garoto? Aí ele me falou que escutou do pai e o pai disse 

que isso era o certo.” (Fé e esperança)  

  

 O que corrobora quando Crepaldi et. al (2006) ressalta que a experiência do pai com a 

família de origem influencia o seu envolvimento com a criança, o que significa que ele 

precisa de apoio da sua rede familiar para aprender a cuidar.  

 É essencial, desse modo, que a educação dos homens seja revista e modificada, pois é 

na infância que a personalidade começa a ser formada e os ensinamentos ali impregnados, de 

forma sensata ou não, serão manifestados na fase adulta.  

 

 

 

6. 5.  Estratégias de enfrentamento de problemas emocionais utilizadas por gestantes de 

alto risco  

 

 A categoria de análise citada acima foi constituída através do que as gestantes 

aplicavam como estratégias de enfrentamentos de seus problemas emocionais. Esses 

mecanismos foram focados em torno de dois eixos: a espiritualidade (existência de uma força 

superior em que retiram suas forças para enfrentarem as situações problemáticas) e o filho 

“bem precioso” (considerado o bebê como força nos momentos de dificuldade emocional). 
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Figura 13 - Estratégias de enfrentamento de problemas emocionais utilizadas por gestantes de alto risco. Niterói, RJ, 

Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 

 

6.5.1. A Espiritualidade 

 

 Nesse tema as gestantes revelaram a utilização da fé como forma de enfrentamento das 

situações problemáticas. As mulheres manifestaram a crença em um elemento superior 

“Deus”, responsável pela regência do universo e pela condução de suas vidas. Atribuíram a 

Ele a fonte de força e a esperança de um bom desfecho gestacional tanto para elas quanto para 

seus bebês, proporcionando segurança e proteção para superarem as adversidades. 

 A espiritualidade é vista como a crença na existência de um poder sobrenatural, 

criador e controlador do universo, que deu ao homem uma natureza que se perpetua depois da 

morte de seu corpo. Nessa perspectiva, a espiritualidade está diretamente ligada à crença, 

podendo interferir em comportamentos e respostas de cada indivíduo nos processos de saúde-

doença. No que tange a gestação de alto risco, a espiritualidade está ligada a fé em Deus e é 

vista como a fonte para diminuir as preocupações, combater o sofrimento e atingir a 

felicidade (WILHELM, 2014). 

“Eu sei que religião cada um tem a sua, mas eu tenho muita fé em Deus, eu sou 

devota, sou católica... Então entreguei a minha vida, entreguei tudo na mão dele e 

falei: o senhor vai decidir o que acha melhor pra mim, se o senhor achar que eu deva 

novamente tentar ter um filho, vou ter um filho” (Paz de Espírito) 

 

“Então eu também pensei em Deus... porque a gente pode ter tudo, podemos até não 

acreditar em Deus, mas ele é o gerador do universo... do planeta e é ele que rege a 

nossa vida e nos dá força para enfrentar tudo isso” (Sensível e Ansiedade) 
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“Ai eu confio muito em Deus... Ele sabe que quando chegar a hora eu vou ter meu 

filho, vou sair bem e tudo vai dar certo” (Paz) 

 

“No momento em que eu parei de ficar pedindo a Deus para ter um filho, quando eu 

parei de pedir ele veio e me abençoou, por isso que eu falo que minha filha é uma 

benção de Deus, porque desde o momento que eu parei de ficar pedindo... tem que ter, 

tem que ter... Não, deixa que Deus vai mandar a hora que ele tem que mandar... Aí 

Ele me deu essa benção, então pra mim a minha fé me fez perseverar” (Paz de 

Espírito) 

  

 Percebemos através das falas que as gestantes que mantém suas vidas ancoradas na fé 

lidam de forma diferente diante de acontecimentos negativos, pois buscam explicação na sua 

crença para compreensão dos problemas e acreditam que estão sob um comando divino que é 

capaz de fortalecê-las diante da dificuldade. Tal prática promove o equilíbrio emocional, pois 

os pensamentos das mulheres se voltam para reflexões otimistas e para o desenvolvimento de 

práticas que contribuem para o bem-estar mental, o que traz conforto e tranquilidade para 

superar a atribulação.  

 A busca de apoio na espiritualidade auxilia as mulheres que vivenciam a gravidez de 

alto risco a ganharem equilíbrio emocional, minimizando complicações obstétricas e 

promovendo a qualidade de vida materno-infantil (WILHELM, 2014). 

 A atenção a elementos como a espiritualidade se torna cada vez mais essencial no 

contexto da assistência à saúde. A ciência tem se curvado diante da amplitude desses aspectos 

na dimensão do ser humano, tendo em vista, o indivíduo como ser inacabado por natureza, na 

busca por completar-se (ALVES et. al., 2016). Para além dos cuidados fisiológicos, a gestante 

deve ser vista como um ser espiritual que se utiliza da busca pela fé para diminuir suas 

fraquezas e transformá-las em mecanismo de suporte para o enfrentamento de problemas de 

origem emocional.  

 Entretanto, alguns profissionais no serviço de saúde, infelizmente, empenham-se 

apenas com o diagnóstico clínico da patologia e sua terapêutica, não valorizando as crenças 

espirituais praticadas pelos pacientes. Além disso, quando se trata de questões que envolvam 

a espiritualidade os profissionais apresentam diversas dificuldades para abordarem tal 

questão, dentre as razões apontadas destacam-se a ausência de conhecimento e de habilidade 

para poder lidar com esses aspectos (ALVES et. al, 2016). 

 Com vista aos estudos, a espiritualidade exercida pelas gestantes de alto risco pode ser 

considerada pelos profissionais de saúde, em particular o enfermeiro, como elemento 

significativo que representa o sentido à vida e aos acontecimentos que atravessam a existência 



114 

 

de cada mulher, possibilitando através de uma prática já impregnada na rotina dessas 

mulheres, a conquista de estratégias de enfrentamento que visem amenizar os conflitos de 

natureza emocional que surgem de forma inesperada.  

 A crença em Deus originada do enfrentamento com foco na espiritualidade é forte 

influência no desenvolvimento de respostas adaptativas às situações difíceis. Quando o 

paciente faz o uso do enfrentamento espiritual, como orar e participar de grupos ou reuniões 

em instituições, o problema presente pode ser entendido como parte de um plano maior, ao 

invés de um simples evento aleatório, o que ajuda a moldar o senso de significado na vida 

desses pacientes e na adaptação à nova situação que enfrentam (SILVA et. al., 2016). Assim, 

a espiritualidade presente na mulher durante o pré-natal de alto risco deve ser vista, de modo 

singular, como meio de busca ao equilíbrio emocional, podendo ser articulada como elemento 

de apoio a assistência gestacional. 

  

 

 

6.5.2 O filho “Bem precioso” 

 

  

 Nesse tema as gestantes evidenciaram que diante de conflitos encontram na figura do 

filho a força necessária para ultrapassarem os problemas emocionais presentes na gestação de 

alto risco. Tendo em vista a preciosidade que o bebê representa para essas mulheres, 

empenham-se para que as adversidades sejam superadas e que tais acontecimentos não sejam 

refletidos de forma negativa na gestação, redobrando os cuidados de si em vista de um bem 

maior, a saúde e o bem-estar do bebê.  

 São escassos na literatura estudos que tragam o filho como a principal fonte de 

enfrentamento de situações emocionais difíceis. A maioria dos estudos relatam que a mulher 

diante da adversidade emocional busca fortalecimento na família, na rede de apoio social e 

nos profissionais de saúde, não sendo comum a representação do filho como fonte de 

encorajamento. Em um estudo realizado por Araújo et.al., (2008), as gestantes alto risco 

portadoras de problema de saúde crônico relataram encontrar no apoio familiar e no suporte 

oferecido pelos profissionais de saúde a força necessária para o enfrentamento de problemas, 

não aparecendo o filho como força significativa.  

 Em contrapartida aos achados na literatura, as gestantes alto risco no decorrer deste 

estudo relataram, em grande maioria, terem o filho como principal motivador da resolução de 
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problemas. As mulheres vêem no bebê a energia fortalecedora capaz de superar as 

atribulações emocionais e as fazerem seguir em frente de forma segura e otimista, como 

podemos ver a seguir: 

 

“A minha força também vem da minha própria filha... Ela é minha força de viver, 

minha força de seguir em frente...” (Paz de Espírito) 

 

“Eu sempre achava que eu nunca poderia ser mãe por causa da minha doença, e 

quando eu engravidei, eu vi que poderia ser tudo diferente, e eu tenho tirado dele a 

vontade de seguir em frente cada dia” (Felicidade I) 

 

“Meu filho é minha força, é o que está me fazendo seguir em frente, enfrentar tudo de 

cabeça erguida” (Amor) 

 

 

 O que corrobora quando Pio e Capel (2015) enfatizam que a preocupação com o bem 

estar do filho mobiliza nas gestantes a disposição para o enfrentamento de obstáculos nesse 

período, tendo como fonte de motivação o filho. Os autores enfatizam ainda que nos discursos 

de gestantes alto risco que convivem com patologia crônica, em sua maioria diabetes e 

hipertensão, é possível observar que tal preocupação acarreta na intensificação da busca de 

cuidados e de exigência maior da assistência recebida pelos serviços de saúde.  

  O amor e a afeição pelo filho o tornam um objeto de contínuo interesse para a mãe 

(BORSA, 2007), o que pode ser visto como ganho diante eventos estressores. O apego da 

gestante em relação ao bebê e a busca por sua proteção contribuem para que, diante da 

ocorrência de circunstâncias adversas, a mulher tendo em vista a sua saúde e a do concepto, 

seja orientada pelo enfermeiro a agir de forma inteligente, criando mecanismos internos de 

resolução, que irão lhe assegurar: a manutenção de seu equilíbrio emocional e do seu bem-

estar, a preservação de sua saúde mental e o desenvolvimento de uma gestação saudável e 

tranquila, benéfica para o binômio mãe/feto. 
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6. 6.  A avaliação do grupo “As mães que superam suas emoções negativas” sob o olhar 

das gestantes 

 

 

 Nesse tema as gestantes avaliaram as atividades desenvolvidas durante o grupo-

pesquisador e se intitularam “As mães que superam suas emoções negativas”. Os itens foram 

elencados individualmente e, para melhor compreensão, as notas atribuídas variavam de um a 

cinco, onde um “insuficiente”, dois “regular”, três “bom”, quatro “muito bom” e cinco “ 

excelente”. Os itens avaliados foram 1) O relaxamento “abertura para o inconsciente”, 2) 

Ambiente preparado/sala destinada ao grupo, 3) Troca de Experiência, 4) Acolhimento/Escuta 

ativa, 5) Criação da boneca/momento lúdico, 6) Apresentação do vídeo X Apresentação dos 

relatos e 7) Carinho em forma de presente. 

 Segundo Munari e Rodrigues (1997), a avaliação do grupo é uma estratégia que pode 

ser utilizada para facilitar o momento doloroso de afastamento dos componentes dos grupos, 

uma vez que permite: a revisão do significado dos eventos vividos pelo grupo, a troca de 

experiência entre enfermeiro e os membros do grupo e ainda um bom momento para o 

planejamento do futuro. 

 A avaliação pode ser feita, verbalmente, entre os participantes do grupo, por meio de 

um instrumento ou de atividades e jogos e, também, principalmente, entre os profissionais que 

realizam a análise crítica do desempenho do grupo, dos recursos utilizados, da forma de 

abordagem, do alcance dos objetivos e do impacto esperado (MUNARI; RODRIGUES, 2003; 

BASTABLE, 2010). 

 

 Relaxamento 

 

“A técnica do relaxamento é uma técnica que você esquece realmente o que está 

acontecendo lá fora, você se desliga... Você dá uma concentrada, você fica somente 

aqui e tem seu momento de reflexão” (Paz de Espírito) 

 

“É bom acho que é o momento também da gente se conecta mais com o nosso bebê 

porque eu, pelo menos pra mim, quando eu comecei a relaxar aqui ela mexe bastante. 

É um momento assim... De eu estar sentindo mais ela... Claro que a gente sente em 

outros momentos, mas acho que o relaxamento faz com que a gente tenha interação 

maior com o nosso bebê” (Saudade) 
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 Para as gestantes ao decorrer do grupo-pesquisador, antes de iniciarmos cada oficina, o 

relaxamento era visto como um elemento importante para o desenvolvimento das atividades. 

Era através do relaxamento que as mesmas se desconectavam de seus problemas familiares, 

de seus medos e angústias vivenciadas ao longo da gestação e de tudo aquilo que de alguma 

forma as impedia de mergulhar profundamente na dinâmica. Relatavam que durante a 

dinâmica já percebiam seus corpos e mentes leves e livres de todo empecilho. Naquele 

momento, a única conexão existente era entre mãe/feto. Com as falas das mulheres podemos 

perceber o quanto uma prática tão simples de ser realizada traz benefícios significativos e 

singulares no período gestacional, o que reforça a necessidade do desenvolvimento dessas 

práticas dentro do serviço de saúde, em especial, para as gestantes de alto risco que convivem 

com algum tipo de patologia crônica. 

 

 

 Ambiente preparado/Sala destinada ao grupo 

 

 

“Sem contar que é um ambiente que a gente se sente bem porque parece que é nosso, 

né? A gente já se inseriu no ambiente, o ambiente é só do grupo”(Felicidade I) 

 

“Isso também não é só a questão do ambiente, mas quem nos recebe nesse ambiente 

também é muito prazeroso né, ver o ambiente decorado para nós, onde sabemos que 

naquele momento ele é nosso espaço, é muito bom... Nos faz bem ” (Paz) 

 

 Durante a realização das oficinas, na sala que nos foi destinada pelo hospital, 

percebíamos o semblante de alegria das mulheres ao chegarem à sala, deparando-se com um 

ambiente projetado para elas e para as atividades que seriam desenvolvidas durante aquelas 

horas que eram ali dispensadas a nós. Observamos também que o ambiente destinado ao 

grupo fazia com que as mulheres se sentissem “pacientes especiais” e com uma assistência 

diferenciada, pois nas falas expressavam a todo o instante que ali no grupo elas se sentiam 

“notadas”, “percebidas”, o que não ocorria na sala de espera do ambulatório. Relataram que a 

sala de espera de consultas as fazia terem a sensação de serem apenas mais uma paciente a 

espera de ser chamada para uma consulta de rotina. O que demonstra o quanto o tratamento de 

forma singular dentro do serviço de saúde faz a diferença, o tempo de espera para consulta 

daquelas mulheres, durante as semanas em que as oficinas eram desenvolvidas, foi 
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transformado em um tempo produtivo, onde o cuidado emocional foi planejado e 

desenvolvido em cada detalhe. 

 

 Troca de Experiência 

 

“Pra mim foi um momento muito importante também... Eu sou mãe de primeira 

viagem, eu tive meus outros problemas com a perda dos meus filhos, aí eu vi aqui que 

existem pessoas com problemas iguais aos meus e também bem mais sérios do que eu 

já tive, do que eu já passei, e isso faz a gente refletir...”  (Paz de Espírito) 

“Então, assim, é interessante pela experiência porque tem muita gente aqui que tem 

mais filhos, então tem muita coisa pra contar pra gente... Uma tem um, uma tem dois, 

eu acho legal essa questão do contato, essa busca da gente se integrar, de trocar 

experiência, é muito produtivo.” (Amor) 

 

 

 Segundo Munari e Rodrigues (1997), um aspecto presente na fase de trabalho dos 

grupos é a proximidade que pode ser definida como a habilidade dos integrantes em fazer 

contato com eles mesmos e com os outros. Esse movimento requer uma ativa participação do 

grupo que precisa estar atento em seu funcionamento para que cada um possa se entender e 

ser entendido pelos outros.  

 As autoras ainda afirmam que a proximidade é desencadeada pelo surgimento de 

sentimentos e experiências comuns que são compartilhados e, consequentemente estimulam a 

formação da identidade do grupo.  

 Nas falas das gestantes, durante o desenvolvimento do grupo-pesquisador, podemos 

perceber a identidade que o grupo criou e como foi importante a exposição de cada relato. 

Através das experiências trocadas, as gestantes conseguiram dimensionar seus problemas, 

percebendo não estarem sozinhas na vivência das dificuldades e, a partir dessa compreensão, 

conseguiram construir alternativas para lidar com cada circunstância. Desse modo, 

observamos o quanto é fundamental a formação, dentro do serviço de saúde, de grupos com 

indivíduos que passem pelas mesmas situações, em especial, as gestantes alto risco que 

convivem com problema de saúde crônico e o quanto é possível a realização de tais atividades 

dentro das instituições. Tal prática deve ser revista dentro das instituições de saúde, tornando-

se parte da assistência prestada aos pacientes, principalmente, no que tange às gestantes. 
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 Acolhimento/escuta ativa  +  Apresentação do vídeo  x  Apresentação dos relatos 

 

  

 Segundo Munari e Rodrigues (1997), os enfermeiros devem apresentar características 

sobre a forma com que lidam com o grupo, a primeira é o estimulo emocional que é a 

capacidade de encorajar os membros para expressar os seus sentimentos, sendo o seu primeiro 

objetivo gerar sentimentos com que os membros do grupo possam trabalhar e a segunda é 

definida como a capacidade de aconchegar, aceitar o cliente proporcionando um clima de 

suporte para que ele se sinta seguro para colocar seus problemas e dificuldades. 

“Eu acredito que o mais importante do encontro pra mim foi a parte da experiência 

das pessoas e a parte da gente ouvir as pessoas, porque, a partir das histórias que a 

gente ouviu, a gente já fica assim... Eu sai aqui do primeiro encontro assim: “eu não 

tenho nada, minha vida está ótima, está maravilhosa”, e tem pessoas que estão com 

problemas mais sérios... Então essa escuta da história das pessoas faz a gente 

refletir...” (Harmonia) 

 

“A gente ver o que cada uma passa vai criando uma força maior pra poder lutar por 

esse pequeno/pequena que não está na vida ainda, a gente vai compreendendo e as 

coisas vão se encaixando” (Felicidade II) 

 

 

 As gestantes relataram através dos depoimentos que o acolhimento e a escuta sensível, 

presentes dentro do grupo, foram fundamentais para a busca ao equilíbrio emocional. O fato 

de terem um espaço destinado à troca, ao apoio mútuo e ao cuidado emocional, fez com que 

as gestantes sentissem liberdade para compartilhar suas histórias e exporem seus sentimentos, 

até então desconhecidos por não terem espaço dentro da consulta médica para a abordagem de 

tais aspectos. O grupo representou a possibilidade de se desenvolver dentro de um serviço de 

pré-natal, na atenção secundária, o cuidado humanizado à mulher, onde, para além dos 

aspectos clínicos relacionados ao problema de saúde crônico, foram abordados os aspectos 

emocionais, subjetivos, íntimos e singulares de cada gestante. Naquele espaço foi 

desenvolvido de forma significativa o que entendemos por cuidado emocional em 

enfermagem, onde o ser humano é visto como um ser repleto de inquietações e 

questionamentos e que os aspectos tanto fisiológicos quanto emocionais devem ser assistidos 

de forma igualitária, compreendendo a mulher de forma integral. 
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 Criação da boneca + Carinho em forma de presente 

 

 

“Eu costurava com minha avó e eu gostava porque eu relaxava, então o momento da 

construção da boneca foi bacana” (Sensível e Ansiedade) 

 

“Então, eu achei legal porque eu pude me representar na boneca toda de rosa, 

porque eu adoro rosa, então pra mim foi legal por isso” (Confiante) 

 

“Eu, sinceramente, quando eu recebi e vi que era rosinha eu pensei o seguinte: “elas 

lembraram de nós” porque quando a gente compra um presente pro outro a gente 

lembra, visualiza a pessoa, “ah, ela vai ficar bonita”, “a pessoa vai gostar daquele 

presente”, e uma das coisas que está dentro do saquinho que eu gostei, que eu nunca 

ganhei, foi um babador e eu disse “eu não ganhei nenhum babador, esse é o meu 

primeiro babador”, então... O babador está guardado com bastante carinho” 

(Saudade) 

 

“Eu também... Eu fiquei surpresa! Eu não esperava ganhar lembrancinha nenhuma 

não, eu também não tinha ganhado babador não, foi o primeiro, está ate lá já, 

entendeu? Nas roupinhas... Eu adorei” (Felicidade II) 

 

“Ah, eu gostei, como ela falou, a gente vai lembrar de vocês  quando a gente botar no 

neném, a gente vai lembrar, e eu gostei muito”(Confiante) 

 

  

 Nesses últimos dois itens, as gestantes avaliaram o que representou a dinâmica 

envolvendo a confecção da boneca e o recebimento de um “mimo” destinado aos bebês. 

Destacaram que a dinâmica envolvendo tecidos, linhas, botões, fitas e adereços de decoração 

representou o contato com o lúdico, com a criatividade, pouco utilizada dentro de instituições 

hospitalares. A atividade representou a possibilidade de expressão das gestantes de forma 

indireta, o que nos trouxe a exteriorização de elementos até então não explorados através da 

fala. 

 A distribuição dos presentes ao grupo nos trouxe grande surpresa e alegria, pois não 

esperávamos que a simples confecção de alguns itens utilizados pelos bebês nos primeiros 

meses de vida fosse trazer tanto valor para as gestantes. Temos a certeza que o pouco de nós 

que ficou impregnado nelas está materializado, e poderá ser lembrado com carinho como um 

momento importante na gestação de cada uma. 
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6. 7.  A aplicação da teoria de Hidelgard Peplau na Sociopoética com gestantes de alto 

risco 

 

 Ao longo dos anos a Enfermagem vem se constituindo como ciência e arte na área da 

saúde visando à produção de conhecimentos próprios que atendam aos interesses, 

necessidades e peculiaridades da profissão e do contexto social. O cuidado de enfermagem, 

para suprir a complexidade das questões que envolvem o estar saudável e o estar doente de 

indivíduos e/ou grupos populacionais, precisa abranger, além dos aspectos técnico-científicos, 

os preceitos éticos, estéticos, filosóficos, humanísticos e culturais (SCHAURICH; 

CROSSETTI, 2010). Entende-se que a Enfermagem só vem conseguindo se consolidar como 

ciência e arte porque tem produzido uma linguagem específica que atribui significado aos 

elementos constitutivos do seu ser, saber e fazer, desse modo, esta linguagem específica é 

representada, dentre outros elementos, pelas teorias de enfermagem (SCHAURICH; 

CROSSETTI, 2010). 

 A construção das teorias de enfermagem está baseada nas histórias e nos fundamentos 

filosóficos da profissão, que envolvem os conceitos mais significativos, influenciadores e 

determinantes da sua prática. Esses conceitos são: enfermagem, saúde, sociedade (ou 

ambiente), indivíduo (ou pessoa), que são definidos por cada teorista a partir do foco central 

de sua teoria, acrescidos dos específicos relacionados ao foco central da teoria, geralmente 

extraídos de outras ciências (SANTOS; OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2004). 

 Desse modo, as teorias podem ser consideradas aportes epistemológicos fundamentais 

à construção do saber e à prática profissional, pois têm auxiliado na orientação dos modelos 

clínicos da enfermagem e têm possibilitado que os profissionais descrevam e expliquem 

aspectos da realidade assistencial, auxiliando no desenvolvimento da tríade teoria, pesquisa e 

prática na área (SCHAURICH; CROSSETTI, 2010). 

 Dentre as várias teorias presentes na enfermagem, a teoria do relacionamento 

interpessoal de Hidelgard Peplau, utilizada nesse estudo, revela a importância e a valorização 

do estabelecimento de uma interação efetiva entre enfermeiro e cliente no contexto do 

cuidado de enfermagem (SANTOS; OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2004). Através do seu 

processo compreendido no desenvolvimento de quatro fases, a teoria nos mostra que os 

ganhos na sua aplicação assistencial abarcam, além do crescimento da profissão enquanto 

ciência, um cuidado fundamentado na compreensão do individuo como ser humano composto 

por emoções, anseios, singularidades e expectativas. 
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 Nesse mesmo sentido a sociopoética, enquanto teoria aplicada na enfermagem, vem 

contribuindo para o crescimento de algumas práticas assistenciais, tanto no âmbito hospitalar 

quanto no âmbito ambulatorial. Segundo Moraes, Braga e Silveira (2003) a sociopoética pode 

significar uma das possibi1idades de superação da dicotomização entre a arte e a ciência, 

tão presente na enfermagem.  

 A inserção de metodo1ogias na enfermagem que estimu1em a criatividade, a aná1ise 

das imp1icações e a abordagem da subjetividade enquanto processo é fundamental, pois 

traba1hamos a todo o momento com corpos, não só corpos físicos, mas também afetivos 

(SILVEIRA, 2001). 

 O papel da enfermagem, tanto na pesquisa quanto na assistência, é de comprometer-se 

com a produção de vida daque1es a quem assiste, despertando potências e promovendo a 

criação de territórios habitáveis (MORAES; BRAGA; SILVEIRA, 2003), sendo 

concretizados através do dispositivo da sociopoética. 

 Diante da relevância da teoria de Hidelgard peplau e da teoria da Sóciopoética para a 

enfermagem, e em especial para as gestantes de alto risco, foi criado um quadro comparativo 

entre os elementos que compõem ambas teorias e sua aproximação ao contexto do estudo. 

 

 

FASES DA TEORIA DE PEPLAU ELEMENTOS DA TEORIA 

SOCIOPOÉTICA 

APROXIMAÇÃO DAS TEORIAS 

AO CONTEXTO DO ESTUDO 

Orientação 

A enfermeira e o paciente 

encontram-se como estranhos; 

encontro iniciado pelo paciente que 

expressa uma “necessidade 

sentida”; trabalham juntos para 

reconhecer, esclarecer e definir os 

fatos relacionados com a 

necessidade. 

Da pedagogia do oprimido de 

Paulo Freire foi herdado o 

método do grupo-pesquisador, 

onde: não dizer ou impor ao 

povo nossa visão de mundo, mas 

sim, adotar uma postura de 

respeito mútuo e intercâmbio 

entre conhecimentos intelectuais 

e populares. 

As gestantes que convivem com o 

problema de saúde crônico 

(consideradas alto risco) indicam a 

necessidade de ajuda da enfermeira 

para expressarem suas angústias 

vivenciadas nesta fase, o encontro é 

iniciado com receio por parte das 

gestantes, aos poucos ocorre 

aproximação e enfermeira e gestante 

caminham juntas para a resolução do 

problema, a partir da necessidade e 

da troca com o paciente e não da 

imposição de cuidado. 

Identificação 

Estabelecimento interdependente de 

metas. Paciente tem a sensação de 

pertencer e reage, seletivamente, a 

quem pode preencher as suas 

necessidades. 

Na corrente de pensamento da 

Análise Institucional na 

tendência de René Lourau foi 

fundamentada a noção de 

dispositivo analítico e o conceito 

operativo de analisador, os quais 

inspiraram a instituição do Grupo 

Pesquisador no contexto da 

pesquisa sociopoética e da 

Esquizo – análise de Deleuze e 

Guatarri afirmando que toda 

Com as atividades desenvolvidas no 

grupo-pesquisador, as gestantes 

passam a reconhecer suas histórias 

nas falas de outras integrantes, 

sentem-se inseridas ao grupo e, a 

partir disso, com a ajuda da 

enfermeira e da sua própria reflexão 

buscam compreender suas 

dificuldades emocionais. 
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subjetividade é fabricada, 

produzida socialmente. Propõe a 

inversão da noção redutora de 

identidade para o conceito de 

devir, que sugere a reflexão 

sobre a multiplicidade 

heterogênea das pessoas. 

Exploração 

Paciente procura ativamente e 

obtém conhecimento e 

especialização de quem pode 

ajudar. 

A fundamentação no Teatro do 

Oprimido de Augusto Boal 

revela importante contribuição 

para o cuidar em enfermagem, 

pois o autor o define como a arte 

de nos vermos a nós mesmos, a 

arte de nos vermos vendo. 

Nessa fase já com a identificação e 

compreensão do problema, as 

gestantes com o auxílio da 

enfermeira buscam, através da 

realização de oficinas, desenvolver 

mecanismos próprios para atingir o 

controle da situação. 

Resolução 

Ocorre após as outras fases serem 

completadas com sucesso. 

A Escuta Sensível, teorizada por 

René Barbier facilita a expressão 

de subjetividade que ajuda na 

reconstituição do equilíbrio 

físico, mental e espiritual do 

cliente, sendo reconhecida na 

enfermagem como Escuta 

Terapêutica. 

 

 

 

Resolvida às questões de dificuldade 

através do desenvolvimento do grupo 

pesquisador e da escuta sensível, as 

gestantes conseguem atingir o 

equilíbrio emocional e, com isso, é 

encerrado o tratamento terapêutico. 

Tanto a enfermeira quanto a gestante 

podem encontrar, em um primeiro 

momento, dificuldades com o 

desligamento de vínculo, mas estão 

fortes o suficiente para iniciarem um 

novo ciclo com uma perspectiva 

positiva. 

Quadro 4 – Fases de Peplau, elementos da teoria Sociopoética e a aproximação de ambas  ao contexto do estudo. 
Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: (GEORGE, 2000; SANTOS et.al., 2010). 

 

  

 A partir dos dados adquiridos através do desenvolvimento do grupo pesquisador foi 

possível observar que teoria de Hidelgard Peplau e a teoria da Sociopóetica se assemelham 

em suas várias fases e elementos de composição, o que gera impacto positivo quando 

trabalhadas em conjunto e aplicadas ao grupo de gestantes de alto risco. Para melhor 

esclarecer em quais aspectos as teorias se complementam, traçamos a seguinte descrição de 

acordo com cada etapa.  

 A fase de orientação e a ideia de grupo-pesquisador herdado de Paulo Freire: tanto 

nessa fase da teoria de Peplau quanto na sociopoética o desenvolvimento das atividades está 

centrado no desejo da gestante, na necessidade que ela apresenta ao profissional e não ao que 

o enfermeiro julga ser necessário para ela no momento, sendo amplamente discutido dentro da 

ideia do grupo-pesquisador. Através dessa abertura que é estabelecida dentro do 

relacionamento enfermeiro-paciente, ocorre a troca de conhecimento e de informações 

necessárias e fundamentais para a busca da resolução do problema. Este é um fator 
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determinante dentro da enfermagem, onde, na maioria das vezes, pelos profissionais estarem 

voltados somente para os aspectos clínicos que envolvem o paciente, esquecem de 

reconhecerem nele a essência do cuidado. É através do reconhecimento do paciente como ser 

humano, repleto de emoções e desejos, que o profissional irá conseguir de fato desenvolver 

um cuidado que vai além da doença e que atinge os aspectos emocionais do indivíduo. 

 A fase de identificação e a corrente de pensamento da análise institucional e da 

esquizo-análise: ambas as teorias levam o paciente a um estado de reflexão. Dentro do grupo-

pesquisador já instituído, as gestantes buscam elevar seus pensamentos e analisar o modo com 

que estão sendo afetadas com o problema identificado e, a partir dos vários depoimentos 

distintos ali expostos por gestantes acometidas pela mesma situação, buscam formas para 

entendimento das dificuldades emocionais. 

 A fase de exploração e a fundamentação no Teatro do Oprimido de Augusto Boal: é 

através da arte aplicada dentro das oficinas do grupo-pesquisador que as gestantes atingem a 

fase de exploração, pois por meio da criatividade, da utilização da sensibilidade e do alcance 

aos aspectos não-ditos do inconsciente que as gestantes conseguem estabelecer meios, até 

então desconhecidos, para enfrentarem o problema. 

 A fase de resolução e a Escuta Sensível teorizada por René Barbier: é através da 

escuta sensível que a enfermeira busca encontrar meios junto a gestante para identificação, 

exploração e resolução do problema, alcançando ao final do processo o equilíbrio emocional e 

uma perspectiva mais positiva de vida. A fase da resolução só pode ser atingida com sucesso 

se durante todo o desenvolvimento das fases a escuta sensível estiver presente, e é nessa etapa 

que as teorias se complementam como encerramento do tratamento terapêutico.  

 Além disso, as teorias convergem também no que Peplau chama de fatores que 

influenciam a prática do relacionamento terapêutico e o que a Sociopoética traz como um dos 

seus princípios básicos. Segundo George (2000), Peplau destaca que o relacionamento 

interpessoal pode ser afetado pelos valores, cultura, raça e crenças tanto do paciente quanto do 

enfermeiro. Em confluência a essa ideia, Gauthier (2012) revela que na produção de dados da 

sociopoética é considerado a visão de mundo de cada participante como: os costumes, os 

valores, as crenças, e a diversidade de culturas. O que compreende o ser humano como um 

indivíduo composto por inúmeros elementos, trazendo consigo um conjunto de ideias pré-

concebidas que devem ser levadas em consideração no momento da prestação dos cuidados 

realizados pelos profissionais de enfermagem. 

 Diante disso, as várias fases do processo do relacionamento interpessoal de Peplau 

apresentadas no decorrer deste estudo aliadas ao referencial teórico metodológico da 
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sociopoética tem papel significativo na assistência à saúde desenvolvida pelos enfermeiros às 

gestantes de alto risco que convivem com o problema de saúde crônico, pois fundamentam o 

cuidado direcionando-o ao atendimento singular que visa a identificação, o planejamento e a 

resolução de problemas em conjunto com a paciente, fazendo com que esta ao final do 

processo se torne independente e madura ao compreender e lidar com suas emoções.  

 Desenvolver uma assistência pautada em ambas teorias proporciona aos enfermeiros 

subsídios para se implementar ações de cuidado emocional a esse grupo de mulheres. Cuidado 

este, essencial durante um período repleto de mudanças e adaptações emocionais, onde o 

papel desses profissionais que as assistem é garantir um atendimento integral e humanizado 

que desperte nas pacientes sentimentos de confiança, tranquilidade, satisfação e segurança. 

 

 

6. 8.  O cuidado emocional em enfermagem desenvolvido através da mutualidade: o 

cuidar do outro cuidando de si 

 

  

 O cuidado emocional em enfermagem desenvolvido ao longo do grupo-pesquisador 

com as gestantes de alto risco foi baseado na reciprocidade. O cuidado implementado foi 

distanciado do que rotineiramente ocorre na prática onde, na maioria das vezes, devido ao 

acúmulo de funções, deparamo-nos com um cuidado unilateral onde o enfermeiro é visto 

como o detentor do saber e o paciente é visto como o único indivíduo que ali necessita de 

cuidados, não havendo espaço para trocas de informações e conhecimentos. Com a proposta 

de um cuidado fundamentado na mutualidade, onde o enfermeiro ao cuidar também é passível 

de receber cuidados, esse modelo é rompido. 

 A Sociopoética, enquanto teoria aplicada na enfermagem, proporcionou subsídios para 

que tal proposta fosse tecida junto as gestantes. Entre os seus princípios ela nos traz a 

importância do enfermeiro estar aberto para o encontro com o paciente e livre de qualquer 

amarra rotineira da prática profissional, seja ela no âmbito ambulatorial ou hospitalar.  

 Um dos princípios da sociopoética que guarda relação com o cuidado mútuo é o que se 

refere à importância do sentido espiritual e humano, das formas e dos conteúdos no processo 

de construção de saberes. Segundo Santos et. al. (2006) este princípio, recorda o significado 

do neologismo “sociopoética”, referente a socius da raiz latina: “o que compartilha do mesmo 

pão” e, relacionando este significado a prática de enfermagem, podemos dizer que “quem 

compartilha da mesma realidade de cuidar e ser cuidado, de investigar e compartilhar a 
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mesma investigação, quem compartilha os mesmos interesses, pois educar, cuidar e pesquisar 

dependem da aceitação e disposição dos comprometidos com esta atividade”.  

 

“O grupo foi um momento de nós falarmos sem vergonha, sem ter medo do que as 

pessoas iriam falar de nós, sem ter medo de ser criticada ou censurada... Foi um 

momento que a gente pode se expor, pode se abrir, ninguém está julgando ninguém, 

cada um tem seu problema... Não houve julgamento! Houve sim uma força, houve sim 

uma ajuda, houve uma troca”.  (Paz de espírito) 

 

“Eu acho que hoje nós não somos mais as mesmas pacientes, somos novas pessoas, 

conhecemos novas histórias e cada uma tirou força uma da outra pra seguir em 

frente.... E eu aprendi com a história de cada uma de que eu posso ser capaz, muito 

mais do que eu achava que eu era!” (Felicidade I) 

 

 

 Diante de tais relatos podemos perceber que ao final do grupo-pesquisador o cuidado 

emocional foi tecido de forma singular, pois permitiu a exposição dos problemas, das 

emoções, das necessidades sentidas e, em meio a tais situações, também foi possível a troca 

de experiências e de informações sem recriminações, o que possibilitou a modificação 

significativa e positiva daquelas mulheres diante das circunstâncias que se encontravam. 

 Para além da transformação ocorrida nas gestantes, a prática do cuidado emocional ali 

criada ocasionou uma mudança substancial em nós facilitadoras/enfermeiras. Ao passo que as 

experiências eram ali narradas em diferentes contextos de vida e sob diferentes ângulos, o 

cuidado não estava mais direcionado somente as gestantes, ele era recíproco, ele permeava 

pelo grupo. Estávamos sendo cuidadas ao cuidar, reconhecíamo-nos de alguma forma 

naquelas mulheres e as motivações que as faziam seguir em frente também nos traziam pistas 

sobre como poderíamos lidar com nossos problemas, medos, tristezas e angústias, próprios do 

ser humano.  

 A partir daquele momento, assim como as gestantes, nós (facilitadoras/enfermeiras) 

não éramos as mesmas daquele primeiro encontro, o conhecimento era transmitido       

/recebido em um mesmo nível. O nosso olhar tinha se transformado diante da reflexão de vida 

que ali existia. Aqueles encontros não eram somente para suprirmos as necessidades advindas 

do estado emocional de cada mulher, aqueles encontros eram marcados por trocas onde o 

crescimento acontecia lado a lado, onde nós as potencializávamos e éramos potencializadas, 

desenhando o cuidado emocional em enfermagem de uma nova forma. 
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 Observamos que um dos elementos que compõem o cuidado emocional é o 

acolhimento às gestantes de forma integral, com um olhar para além da patologia, que alcance 

a necessidade não dita do ser humano, atento e sensibilizado o suficiente para perceber através 

de gestos e expressões faciais a tradução daquilo que o cuidado voltado para a  doença não 

nos deixa enxergar. 

 Nesse sentido, o acolhimento previsto como elemento da Política de Humanização do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é visto como dispositivo fundamental para consolidar a 

integralidade da atenção à saúde da mulher. 

 De acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS (BRASIL, 2006), 

acolhimento é: 

 

Recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, 

ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e, ao 

mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a 

articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência, 

quando necessário. 

 

 A noção de acolhimento assume lugar de destaque na reorientação do SUS, visto que 

busca superar a hegemonia do modelo biomédico centrado na doença, no tecnicismo e na 

verticalidade das ações entre profissionais de saúde e usuários (BOSI; MERCADO, 2006).  

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), o acolhimento no pré-natal 

implica a recepção da mulher na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas 

queixas, permitindo que expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva 

e articulação com os outros serviços de saúde, promovendo a continuidade da assistência, 

quando necessário. 

 Distante de retratar uma abstração de materialização difícil, o acolhimento se traduz 

por gestos simples como forma respeitosa de atendimento, no qual os profissionais chamam 

as gestantes pelo nome, informam sobre condutas a serem realizadas por meio de uma 

linguagem adequada, escutam e valorizam as narrativas das usuárias, garantem sua 

privacidade, dentre outras atitudes humanizadoras passíveis de serem operadas, se respeitada 

a ética da alteridade (SILVA; ANDRADE; BOSI, 2014). 
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6. 9. Elementos da proposta do cuidado emocional em enfermagem às gestantes de alto 

risco 

 

 Em meio aos aspectos discutidos ao longo do estudo, é significativo apresentar, a 

partir dos caminhos que foram trilhados para que de fato se conseguisse atingir o cuidado 

emocional em enfermagem às gestantes que convivem com problema de saúde crônico, os 

elementos centrais que o compõe, os quais nos guiaram no decorrer deste trabalho e nos 

possibilitaram a imersão na temática para concretização da produção dos dados com o grupo-

pesquisador.   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Elementos da proposta do cuidado emocional em enfermagem às gestantes que convivem com problema  

de saúde crônico. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, a partir de imagem disponível no Google imagens. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O estudo evidenciou que a assistência pré-natal desenvolvida na atenção secundária às 

gestantes de alto risco que convivem com problema de saúde crônico é centralizada no 

profissional médico, limitando a ação da equipe multidisciplinar. As atividades desenvolvidas 

com essas gestantes são direcionadas, em sua maioria, à patologia, o que distancia a 

assistência do cuidado humanizado e integral indispensáveis na assistência à saúde da mulher. 

 As experimentações estéticas desenvolvidas nessa pesquisa proporcionaram a 

exposição das demandas de cuidado emocional, sendo possível observar que estas estavam 

relacionadas: a vivência de abortos anteriores, a ausência de apoio do companheiro, a 

ausência de apoio por parte dos familiares, a ambiguidade de sentimentos e emoções e a 

distorção no papel da mulher na sociedade e o seu reflexo na gestação, demostrando a 

fragilidade emocional dessas mulheres durante o pré-natal. 

 O modelo de cuidado emocional em enfermagem desenvolvido com as gestantes de 

alto risco foi construído através do relacionamento interpessoal, da compreensão das 

emoções, da expressão da mulher para além da fala, da utilização corporal nas atividades de 

relaxamento e nas dinâmicas em grupos, da utilização da arte na realização de movimentos 

transferenciais para falar de si indiretamente e se expressar por meio de um movimento único 

chamado grupo-pesquisador. Tal modelo de cuidado foi baseado na mutualidade, onde ao 

passo em que as facilitadoras/enfermeiras cuidavam elas também recebiam o cuidado, 

ocorrendo potencialização em ambas as direções do relacionamento interpessoal. 

 Desse modo, foi possível observar que para além do biológico da gravidade de uma 

gestação de alto risco, as necessidades das gestantes estavam firmadas no acolhimento e no 

apoio para enfrentamento das particularidades emocionais, não sendo mencionadas nas 

discussões do grupo preocupações em relação ao problema crônico de saúde e sua influência 

no período gestacional. 

 Nesse contexto, o enfermeiro deve ser visto como profissional qualificado, possuidor 

dos instrumentos teóricos necessários para assistir as gestantes não somente no nível primário 

da atenção básica como também no nível secundário de atenção em hospitais de referência, 

pois sua prática profissional tem como foco a potencialização do sujeito e não da doença, 

tornando sua atuação na assistência neste nível não apenas necessária, mas indispensável. 

Sendo assim, o papel do enfermeiro é identificar os problemas das gestantes, fundamentar e 

explorar as emoções das mesmas e tratar terapeuticamente com resoluções da tomada de 

decisão em conjunto com a mulher. 
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 Estudos que investiguem como se reproduz a assistência pré-natal de enfermagem na 

atenção secundária de saúde e, principalmente, relacionados ao cuidado emocional das 

gestantes são escassos. As investigações, em sua maioria, abordam a assistência pré-natal de 

enfermagem na atenção primária e a sua relação com o bem-estar da mulher no que tange os 

aspectos fisiológicos da saúde. Dessa forma, se torna necessário a realização de um número 

maior de pesquisas que tenham como cenário de investigação a atenção secundária e as 

emoções das gestantes. 

 Os obstáculos enfrentados no decorrer do estudo estavam associados ao tempo 

limitado que tínhamos para a prática das oficinas (pois as mesmas deveriam ocorrer antes das 

gestantes serem encaminhadas para consultas médicas), a impossibilidade das gestantes de 

participarem de grupos fora dos dias de atendimento pré-natal (devido ao deslocamento, 

atividades domiciliares e empregatícias) e a postura de alguns profissionais da instituição 

hospitalar que, mesmo depois da pesquisa ter sido apresentada com suas devidas autorizações, 

ainda relutavam quando percebiam que outras atividades estavam sendo desenvolvidas fora 

da rotina de consultas médicas.  

 Contudo, diante das experiências aqui relatadas fica evidente a necessidade de 

reorganização do serviço de pré-natal na atenção secundária, onde o cuidado emocional deve 

ser visto como elemento a ser avaliado e desenvolvido ao longo do período gestacional e a 

atuação do enfermeiro deve ser efetivada através da consulta de enfermagem e da assistência 

à mulher de forma integral, passando a ser reconhecido como parte integrante e fundamental 

da equipe multiprofissional de saúde responsável pelos cuidados a essas mulheres.   
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9. APÊNDICE 

 

9.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: O CUIDADO EMOCIONAL EM ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL ÀS 

GESTANTES QUE CONVIVEM COM DOENÇAS CRÔNICAS: UM ESTUDO 

SOCIOPOÉTICO 

Pesquisador Responsável: CLAUDIA MARA DE MELO TAVARES 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 971367264 (21) 26130146 

Nome do voluntário: 

___________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                            R.G. __________________ 

 

           O Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O CUIDADO 

EMOCIONAL EM ENFERMAGEM ÀS GESTANTES QUE CONVIVEM COM 

DOENÇAS CRÔNICAS: UM ESTUDO SOCIOPOÉTICO” de responsabilidade da 

pesquisadora CLAUDIA MARA DE MELO TAVARES. O presente projeto tem como 

objetivo geral: Compreender as demandas de cuidado emocional das gestantes que convivem 

com doenças crônicas por ocasião do atendimento pré-natal e o papel do enfermeiro nesse 

contexto. E como objetivos específicos: descrever o perfil sócio-demográfico e gestacional 

das mulheres que convivem com doenças crônicas e se encontram em acompanhamento no 

ambulatório de pré-natal do HUAP; discutir as demandas de cuidado emocional apresentadas 

por gestantes que convivem com doenças crônicas; e, tecer o cuidado emocional de 

enfermagem em grupo com as gestantes que convivem com doenças crônicas. Sua 

participação nesta pesquisa será realizada através da entrevista em grupo que poderá ser 

gravada e/ou filmada em aparelho digital, com a sua autorização, possibilitando a sua 

posterior transcrição. Como todos os estudos que envolvem seres humanos, está pesquisa 

oferece riscos diretos ou indiretos que podem envolver a exposição dos sentimentos, 

ocasionando angústia e tristeza. Porém, para que os mesmos sejam amenizados, nos casos em 

que for observada alguma dificuldade em lidar com suas próprias emoções, você será 

acolhida, escutada e encaminhada para o serviço de psicologia do próprio hospital. Além 

disso, o local para coleta de dados será apropriado e agendado. O benefício relacionado à sua 

participação será o de propiciar um meio em que as gestantes que convivem com doenças 

crônicas se sintam acolhidas, escutadas, compreendidas, e que somado a um cuidado 

humanizado possam ter o apoio emocional necessário para enfrentar os possíveis obstáculos 

da gestação. Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone do pesquisador 
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responsável e do comitê de ética em pesquisa, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer 

momento você pode recusar-se a responder qualquer questionamento ou desistir de participar 

e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados. As suas respostas serão tratadas 

de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 

privacidade será assegurada por meio de um pseudônimo, que lhe será dado aleatoriamente.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

     

 

   __________________________________                                 _______________________ 

               Nome e assinatura do entrevistado                                       Pâmela Gioza da Silveira 

 

 

  __________________________________                              ________________________  

                      Testemunha                                                                             Testemunha 

 

 

     Niterói, ___/___/2017.  
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9.2. TERMO DE CESSÃO DE DIREITO E USO DE IMAGEM 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

Título do projeto: O CUIDADO EMOCIONAL EM ENFERMAGEM  ÀS GESTANTES QUE 

CONVIVEM COM DOENÇAS CRÔNICAS: UM ESTUDO SOCIOPOÉTICO 

 
Pesquisador Responsável: Pâmela Gioza da Silveira e Cláudia Mara de Melo Tavares (orientadora) 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense 

Nome do Voluntário (a): ________________________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos               RG:__________________ 

 

 

 

Eu, ________________________________________, RG nº___________, CPF nº 

_____________________, cedo voluntariamente e gratuitamente às pesquisadoras Pâmela 

Gioza da Silveira e Cláudia Mara de Melo Tavares (orientadora), meus direitos sobre as 

imagens relacionadas a participação na Pesquisa “O cuidado emocional em enfermagem 

às gestantes que convivem com doenças crônicas: um estudo sociopoético”.  Declaro-

me titular de todos os direitos de autor sobre o material fotográfico objeto desta Cessão. 

Declaro estar ciente de que o material fotográfico poderá ser utilizado em todo o material 

de divulgação dos resultados desta pesquisa, não sendo revelada minha identificação ou de 

qualquer pessoa que esteja na fotografia. 

 
Niterói, ____ de ____________ de 2017. 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário. 
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9.3. QUESTIONÁRIO DA PRODUÇÃO DE DADOS REFERENTE AO PERFIL SÓCIO-

DEMOGRÁFICOS DOS PARTICIPANTES 

 

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DAS GESTANTES 

 

1.1 Nome: _______________________________________________________________                                                                                               

1.2  Idade: ______ 

1.3 Nacionalidade: ____________________________________ 

1.4 Naturalidade: ______________________________________ 

1.5 Cidade atual em que reside: 

1.6 Grau de Instrução:  

Ensino fundamental incom. (  )  

Ensino Fundamental comp. (  ) 

Ensino Médio incom.    (  )  

Ensino Médio comp.      (   )   

Ensino Superior incom (  )    

Ensino Superior comp (  ) 

 

1.7  Profissão:_______________________________________ 

 

1.8 Estado Civil: Solteira (  )  Casada (  )     Divorciada/Separada (  )  União Estável (  )  Viúva(  )  

1.9 Você se considera: Indígena (  ) Negro/a (  ) Pardo/a (  ) Amarela/o (  ) Mulata/o (  ) 

Branco/a ( ) 

2.0  Renda Familiar: De 1 a 2 Salários Mínimos (  )  De 2 a 3 Salários Mínimos (  )  De 4 a 5 

Salários Mínimos (   )    De 5 a 6 Salários Mínimos (   )   De 7 a 8 Salários Mínimos (   )  De 8 

a 9 Salários Mínimos (   )  Mais de 10 Salário Mínimos (  )    
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9.4. QUESTIONÁRIO DA PRODUÇÃO DE DADOS REFERENTE AO PERFIL 

GESTACIONAL DOS PARTICIPANTES 

PERFIL GESTACIONAL DAS MULHERES 

1. Antecedentes pessoais patologias: 

 Hipertensão (   )                 Diabetes (   )                  Hiv (    )                      Cardiopatia (   ) 

Outra (  ) . Qual?__________________________________________________ 

 

2. Antecedentes obstétricos: 

2.1 Número de partos (domiciliares, hospitalares, vaginais espontâneos, fórceps, cesareana):  

 

2.2 Número de abortos (espontâneos, provocados, complicados por infecções, curetagem pós-

abortamento): 

 

2.3 Número de filhos vivos:  

2.4 Gemelaridade: Sim (   )   Não (   ) 

 

3. Gestação atual: 

3.1 Complicações na gravidez?  Sim (   )    Não (   )   

 

3.2 Medicamentos usados na gestação Não ( )   Sim ( )  

O quanto incomoda você? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

3.3 A Gestação foi planejada? Sim ( )    Não ( ) 

3.4 Hábitos tabágicos durante a gravidez?  

Não (  )  

Sim (  ). Há quanto tempo? ____________________ 
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3.7 Hábitos alcoólicos durante a gravidez  

Não (   )     

Sim  (  ). Há quanto tempo?____________________ 

 

3.8 Você realiza alguma atividade de Lazer?  Não (   )   Sim (   ) 

Qual?______________________________ 
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9.5. RELAXAMENTOS 1 – “AS ONDAS DO MAR” 

 

Eu quero nesse momento que vocês fechem os olhos, respirando fundo pelo nariz e soltando o 

ar pela boca, peço que vocês imaginem-se em uma praia... Vocês estão caminhando por essa 

praia, sentindo a areia nos pés, sentindo o vento, sentindo a água da onda que vai e vêm nas 

ondas... Nesse momento vocês vão se tranquilizando... Essa onda que atinge os pés de vocês 

traz alívio e à medida que ela passa por vocês ela leva embora toda a energia negativa, todos 

os pensamentos negativos, todos os problemas, todas as dificuldades enfrentadas no dia-a-

dia... À medida que uma nova onda chega, ela traz para vocês uma energia nova, ela recarrega 

vocês e as torna mais fortes... Continuem a sentir a água, o vento, a energia do sol.... Puxando 

o ar pelo nariz e soltando pela boca... Nesse momento vocês colocam a barriga no sol e 

sentem que esse momento é um momento único, só entre você e o bebê... Continuem 

respirando fundo, relaxando os ombros... Vocês continuam caminhando pela praia e nesse 

contato percebem que o bebê é o companheiro mais fiel de vocês durante a gestação... É com 

ele que vocês viveram os momentos tristes e alegres... Continuem respirando fundo, puxando 

o ar pelo nariz e soltando pela boca... Vocês continuam sentindo a água, o vento, a energia do 

sol... Vocês vão se revigorando e trazendo a mente lembranças boas e deixando para traz tudo 

o que causa algum tipo de desconforto em vocês... Vão mentalizando coisas boas, a chegada 

do bebê, as coisas boas que vocês planejam realizar daqui para frente... Respirando fundo, 

puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca... Agora vocês se sentem revigoradas, fortes e 

com pensamentos bons... Respirando fundo, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca... E 

aos poucos vão abrindo os olhos.  
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9.6. RELATOS E VÍDEO UTILIZADOS PARA INTRODUÇÃO DA OFICINA 

“HISTÓRIA A CONTINUAR...” 

 

 

“Um dia a gente tá bem, outro dia mais ou menos, um dia a gente tá mal.”  

(Filhote e Paixão) 

 

“Às vezes eu me irrito muito por causa da gravidez, o que é normal eu acho. Mãe 

de primeira viagem,   não sei de nada. “ (Mãe Feliz) 

 

“Pensei que eu não ia conseguir, no início da gestação foi muito pesado, triste. “ 

(Milagre) 

  

“Só estou tendo atenção da gravidez mesmo... Exame, medindo pressão... as 

partes psicológicas minhas não foram atendidas.“ (Vida e Inspiração) 

 

“Fui tratada com psiquiatria, ela regulou meu remédio, e eu estou calma, estou 

bem melhor, mas o emocional não foi tratado.” (Vida minha, Ezequiel) 

 

“O ambulatório me ajudou em alguns exames que eu fiz, alguns eu senti um 

pouco de desconforto, mas o ambulatório nesse trimestre me ajudou. Agora, na 

fúria não, no momento que eu estou agressiva, elas só falam: “fica calma”. “ 

(Filhote e Paixão) 

 

  

Vídeo intitulado: Depoimentos de Grávidas sobre as Emoções Durante a Gravidez.  

 

Disponível no You Tube pelo seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cn3Txr5xUCg  
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9.7. RELAXAMENTO 2 – “DE VOLTA AO ÚTERO MATERNO” 

 

Agora eu quero que vocês fechem os olhos, sentem de maneira confortável na cadeira, 

respirem pelo nariz e soltem pela boca bem devagar... Respira pelo nariz, solta pela boca... 

Quero que vocês sintam a respiração de vocês. Quero que vocês coloquem a mão no coração 

de vocês e sintam o coração de vocês batendo. Quero que vocês se imaginem agora dentro da 

barriga da mãe de vocês... Que sintam aquele calor, aquele quentinho, o aconchego, todo 

aquele carinho que a gente recebe quando estamos na barriga da nossa mãe, sentindo o 

coração pulsar, aquela vontade de se mexer, quero que vocês sintam todo o amor que o bebê 

sente quando alguém toca na barriga da mãe, todo aquele carinho, toda aquela expectativa, 

imaginem que está chegando a hora de vocês nascerem, a hora de vocês conhecerem o 

rostinho da mãe de vocês, conhecer a família de vocês, quero que vocês lembrem-se da 

infância, das coisas felizes que viveram, das amizades, das brincadeiras, da risada, quero que 

vocês se imaginem crescendo, se tornando mulher, se tornando uma mãe, mentalizando esse 

momento importante que vocês estão vivendo da gestação, mentalizando o poder de estar 

gerando uma criança dentro da barriga, uma oportunidade que nem todo mundo tem, mas que 

vocês estão tendo essa oportunidade. Pensem na quantidade de coisas boas que vocês vão 

viver ao lado dessas crianças e tudo de bom que tem de vir por ai, quero que vocês se 

mantenham de olhos fechados, vocês vão ganhar um objeto, mas mantenham-se de olhos 

fechados... Vou convidar vocês agora pra conhecer uma pessoa, uma pessoa forte, uma pessoa 

guerreira, uma pessoa que já passou por muitas coisas nessa vida e que agora está tendo a 

oportunidade de superar mais obstáculos, de ser uma mãe guerreira e de transmitir pra esse 

bebê que está chegando todo o amor imensurável que uma mãe pode oferecer para o seu filho. 

Vou convidar vocês com muita tranquilidade no momento que cada uma de vocês abrir os 

olhos eu vou pedir que olhem o objeto que está a sua frente. Quero que vocês observem, 

fiquem se observando, vejam essa mulher que está no espelho. Olhem cada detalhe no rosto 

dessa mulher.  
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9.8. RELAXAMENTO 3 – “O SOL COMO FONTE DE ENERGIA” 

 

 

Peço que vocês fechem os olhos agora, se concentrem, se desliguem do mundo lá fora... 

Nesse momento eu peço que vocês respirem fundo pelo nariz, soltando o ar pela boca... vão 

relaxando os ombros, relaxando as pernas, vão se desprendendo de tudo lá fora, de todos os 

problemas... Agora eu peço que vocês imaginem aquela cena do primeiro dia do nosso 

relaxamento, a cena da praia... Imaginem que vocês estão numa praia, aquele solzinho do 

nascer do sol, aquele sol que está ainda brilhando, aquele sol que traz muita energia boa pra 

vocês... Agora vocês estão caminhando por essa praia, estão deixando que essa energia, desse 

sol entre em vocês, e à medida que essa energia desse sol entra, ela aquece vocês, e ela 

fortalece vocês... Vocês vão seguindo caminhando por essa praia, à medida que vocês vão 

absorvendo essa energia, vocês vão sentindo-se cada vez mais fortes, com a energia renovada, 

com pensamentos positivos... Vocês se sentem muito mais fortes, e essa energia toma conta 

de vocês... O sol continua ainda aquecendo vocês, vocês sentem os movimentos do bebê, esse 

momento é único entre vocês e eles... À medida que vocês vão caminhando, vão relaxando, 

vão respirando, vão puxando o ar pela boca, soltando o ar pelo nariz... Vão relaxando os 

ombros... Nessa caminhada vocês já se sentem diferentes... Vocês se veem mulheres fortes, 

restauradas, livres de qualquer preocupação e de qualquer problema... Essa energia desse sol 

tomou conta de vocês de uma forma, que vocês agora já não são mais aquelas do início da 

caminhada pela praia... Vão respirando lentamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela 

boca, relaxando os ombros, com pensamentos positivos... Essa caminhada segue tranquila 

pela beira dessa praia, e essa energia que vocês absorveram do sol traz coisas boas pra vocês... 

Vamos respirando fundo, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca... Agora lentamente 

vocês vão abrindo os olhos lentamente.  
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9.9. MÚSICA UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO DA OFICINA “FORÇA 

ESTRANHA” 

 

 

Força Estranha 

Caetano Veloso 

   

Eu vi um menino correndo 

Eu vi o tempo brincando ao redor 

Do caminho daquele menino 

 

Eu pus os meus pés no riacho 

E acho que nunca os tirei 

O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei 

 

Eu vi a mulher preparando outra pessoa 

O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga 

A vida é amiga da arte 

É a parte que o sol me ensinou 

O sol que atravessa essa estrada que nunca passou 

 

Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha 

Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 

 

Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista 

O tempo não para e no entanto ele nunca envelhece 

Aquele que conhece o jogo, do fogo das coisas que são 

É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão 

 

Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos 

Estive no fundo de cada vontade encoberta 

E a coisa mais certa de todas as coisas 
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Não vale um caminho sob o sol 

E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol 

 

Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha 

Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 

 

Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha 

Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 
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9.10. AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DO AMBULATÓRIO DE PRÉ-NATAL DO 

HUAP 
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9.11. AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DO HUAP 
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9.12. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - HUAP 
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